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CUVÂNT ÎNAINTE
la ediţiile anterioare

Motto: Ctema eis aei/Bun pentru ve]nicie
(Tucidide: "Istoria r`zboiului peloponesiac")

Profitând de o îndelungată experienţă profesională, ca redactor la Editura Enciclopedică (din dec. 1969),
precum şi de acumularea, de-a lungul anilor, a unui bogat şi variat material documentar, am început elaborarea
acestei enciclopedii în toamna anului 1992 conştient fiind de riscurile pe care mi le asum în vehicularea unui vast
şi complex volum de informaţii. Am făcut acest lucru din dorinţa de a oferi unui cerc larg de cititori o sursă de
informare imediată în acest domeniu. Aşadar, timp de aproape patru ani m-am străduit să elaborez articolele
într-un mod cât mai accesibil, util, interesant şi, pe cât posibil, cu cât mai puţine erori. Cu tot efortul şi cu toată
atenţia pe care le-am depus, nu mă sfiesc să recunosc că, probabil, vor mai exista unele inexactităţi legate, în
mare parte, de perioada de frământări şi transformări de după dec. 1989, când numeroase obiective social-culturale,
industrial-agrare, de artă, de arhitectură, turistice etc. (muzee, case memoriale, monumente, fabrici, unităţi
zootehnice etc.) au fost înfiinţate sau şi-au încetat activitatea.
Concepută pe baza unui bogat material documentar, Enciclopedia Geografică a României este structurată alfabetic,
cuprinzând în paginile sale informaţii de tip enciclopedic, selectate conform unor criterii bine definite.
Cele aproximativ 5 000 de articole-titlu cuprinse în acest volum privesc marile unităţi de relief ale României
(munţi, dealuri, podişuri, câmpii ş.a.), toate râurile de peste 50 km lungime, cele mai importante lacuri naturale
şi antropice, depresiuni intramontane şi subcarpatice, pasuri, vârfuri muntoase şi deluroase etc., precum şi toate
judeţele, municipiile, oraşele, comunele şi staţiunile balneoclimaterice ale ţării. Cele 13 279 de sate din România
care existau în 1996 (apoi 13 099 sate în anul 2001 şi 12 917 sate în 2012 – n.a.) nu sunt tratate în cadrul unor
articole de sine stătătoare, ele regăsindu-se inserate în totalitate, în ordine alfabetică, la sfârşitul fiecărui judeţ.
Articolele referitoare la cadrul natural cuprind diverse informaţii despre elementele fizico-geografice (poziţia
geografică, limite, suprafaţă, înălţime, lungime etc.), cele referitoare la localităţi includ date despre localizare,
populaţie, economie, istorie, ştiinţă, cultură, artă, învăţământ, turism etc., iar sistemul de trimiteri (Õ) de la un
articol la altul completează în mod eficient aceste informaţii.
Grafia tuturor localităţilor existente pe teritoriul României este în conformitate cu Legea nr. 2 din 17 februarie
1968 şi cu cea a tuturor celorlate Decrete-Lege emise de-a lungul anilor de către Consiliul de Stat al României (în
perioada comunistă) sau de către Parlamentul României (după anul 1989).
Sper ca lucrarea aceasta să constituie un instrument util de lucru şi de informare pentru o categorie cât mai
largă de cititori şi, în mod special, pentru elevi şi studenţi. În încheierea acestui preambul, aduc calde mulţumiri
colegului meu Marcel D. Popa (Director al Editurii Enciclopedice), prietenului Aurel Stroe, cât şi soţiei mele
Eliza-Ana şi fiicei Eliza-Daniela pentru ajutorul lor nepreţuit. De asemenea, adresez mulţumiri colegei Mihaela
Mihalache care a asigurat ţinuta grafică deosebită a acestui volum.
DAN GHINEA

Bucure]ti, octombrie 1996

CUVÂNT EXPLICATIV
a ediţia a IV-a
Dedic aceast` edi\ie scumpilor mei nepo\i,
Ana-Maria ]i Vlad-Gabriel
Era [n primul an al primului secol al mileniului III, mai exact 18 septembrie 2001, c@nd Dumnezeu a hot`r@t
ca autorul acestei Enciclopedii Geografice s` ia drumul pribegiei, peste m`ri ]i \`ri, pentru a se stabili
definitiv la Toronto, pe p`m@ntul [ndep`rtatei Canada - \ar` la fel de minunat` ca ]i Rom@nia, dar de o
[ntindere uria]` (respectiv 9 970 610 km2), cu doar 397 645 km2 mai mic` dec@t cea a continentului Europa,
fiind din acest punct de vedere a doua \ar` din lume (dup` Federa\ia Rus`) ca suprafa\`.
Plecarea mea din România către zările îndepărtate ale Apusului a avut loc cu doar 7 zile după tragedia de
la 11 septembrie 2001 de la New York, când două avioane de pasageri, capturate prin cine ştie ce viclenie
de către terorişti, au secerat părţile superioare ale celor două turnuri gemene ale World Trade Center din
metropola Statelor Unite ale Americii. Astfel, emoţia firească a lungului drum ce urma să-l efectuez cu
avionul (împreună cu soţia mea Eliza-Ana) din România până în Canada a fost amplificată de acest
eveniment fără precedent, care în acel scurt interval de timp (11-18 septembrie 2001) a provocat mari
perturbări în traficul aerian de pretutindeni şi mai cu seamă în cel către continentul nord american,
determinând incertitudinea plecării noastre.
O dat` cu stabilirea definitiv` la Toronto (al`turi de familia fiicei mele, Eliza-Daniela), am [nceput s`
consemnez tot felul de informa\ii referitoare la Rom@nia, provenite pe diferite c`i (c`r\i, ziare, Internet,
TVR Interna\ional ].a.), ca o premoni\ie la o eventual` reeditare a Enciclopediei Geografice a Rom@niei.
Satisfac\ia acestei document`ri a fost cu at@t mai mare cu c@t, [n luna mai a anului 2008, Dl. Marcel D.
Popa, fostul meu coleg de editur`, [n prezent Directorul Editurii Enciclopedice din Bucure]ti, m-a [n]tiin\at
la telefon c` dore]te s` reediteze pentru a patra oar` aceast` lucrare. Propunerea am acceptat-o f`r` ezitare,
cu toate c` ]tiam, ab-initio, c` nu-mi va fi u]or din cauza profundelor schimb`ri provenite
[n perioada de dup` 1989 [n societatea rom@neasc`. Un singur exemplu este edificator: din anul 2002 (anul
ultimei edi\ii, a treia, a Enciclopediei Geografice a Rom@niei) ]i p@n` [n anul 2012 au fost [nfiin\ate 225
de comune, apoi 56 de comune (care existau la acea dat`) au fost trecute [n categoria ora]elor, iar nou`
ora]e au devenit municipii - toate aceste modific`ri necesit@nd articole elaborate din nou.
O aten\ie deosebit` a trebuit s` acord transfer`rii ]i actualiz`rii informa\iilor de la o comun` la alta
din cauza deta]`rii unor sate componente de la vechea comun` la comuna nou [nfiin\at`.
Un fenomen cu totul negativ [n societatea rom@neasc` este acela al depopul`rii numeroaselor sate ca urmare
a migra\iei for\ei de munc` tinere de la sate la ora]e sau [n str`in`tate, a [mb`tr@nirii locuitorilor acestor
sate ]i, [n consecin\`, a dispari\iei lor pe cale natural`, aceste sate r`m@n@nd cu casele pustii. Astfel,
depopularea [n aceast` perioad` a peste 30 de sate, cu tendin\a de depopulare ]i a altor localit`\i a [nsemnat,
de fapt, o grav` pierdere uman`, material`, agrar`, cultural-tradi\ional` a societ`\ii rom@ne]ti, aceste sate
devenind, oarecum, un fel de muzee în aer liber pe cale de ruinare. Redau câteva exemple de sate
depopulate: Zlătari (com. Goieşti), Italieni (com. Bucovăţ), Malaica (com. Cerăt) – toate în jud. Dolj, apoi
satele Inceşti (com. Poşaga, jud. Alba), Şerpeniţa (com. Manoleasa, jud. Botoşani), Nadăş (com. Recaş,
jud. Timiş), Lindenfeld (com. Buchin, jud. Caraş-Severin), Hordila (com. Pungeşti, jud. Vaslui), Ardealu
(com. Dorobanţu, jud. Tulcea), Şaşvereş (com. Praid, jud. Harghita) ş.a.
Alte nout`\i legate de construirea unor obiective social-culturale, religioase, economice, turistice etc. sau
de dispari\ia sau conservarea altora au stat de asemenea [n aten\ia mea.
Ca urmare, consider c` cea de-a patra edi\ie a Enciclopediei Geografice a Rom@niei, ca ]i precedentele
edi\ii, serios completat` ]i actualizat`, va fi spre folosul multor categorii de cititori, iar peste decenii va
reprezenta o oglind` a Rom@niei la [nceput de mileniu III.

8

{n [ncheiere, mul\umesc Bunului Dumnezeu c` mi-a dat puterea ]i r`bdarea necesare pentru aceast`
realizare, apoi mul\umesc Directorului Editurii Enciclopedice, Dl. Marcel D. Popa, Redactorului }ef,
Dl. Alexandru St`nciulescu (de la care am primit multe sugestii folositoare [n redactarea lucr`rii),
tehnoredactorului Mariana M[rzea, colegului meu de facultate ]i de editur` Dl. Gabriel-Florin Matei
(responsabil cu actualizarea h`r\ilor), familiei mele ]i tuturor celor care au contribuit la buna realizare a
acestei enciclopedii.
Dan GHINEA
Toronto, 15 aprilie 2013

DATE GENERALE
despre România
Denumirea oficial`: ROMANIA.

Forma de guvern`m@nt: Republic`.
Poziţia geografică: Stat independent situat în Sud-Estul Europei, la Nord de Peninsula Balcanică, în bazinul inferior
al fluviului Dunărea, cu ieşire la Marea Neagră, având drept “coloană vertebrală” Carpaţii Sud-Estici. România se
află între 43° 37’ 07’’ şi 48° 15’ 06’’ latitudine nordică şi între 20° 15’ 44’’ şi 29° 41’ 24’’ longitudine estică, la
mijlocul distanţei dintre Ecuator şi Polul Nord (marcată de paralela 45° latitudine nordică) şi la o depărtare
aproximativ egală (2 700 – 2 900 km) de Oceanul Atlantic, Oceanul Arctic şi Munţii Ural şi la numai 1 050 km Nord
de Marea Mediterană.
Suprafaţa: 238 391 km2 (locul 11 în Europa şi 79 pe glob – comparabilă, din acest punct de vedere, cu Marea
Britanie, Laos, Ghana şi Uganda).
Frontiere: 3 149,9 km, din care 1 085,6 km terestre ]i 2 064,3 km fluviale ]i maritime. Rom@nia se [nvecineaz` cu
Ucraina (649,4 km) ]i Republica Moldova (681,3 km) la Nord ]i Est, cu Marea Neagr` (193,5 km) la Sud-Est, Bulgaria
(631,3 km) la Sud, Serbia (546,4 km) la Sud-Vest ]i cu Ungaria (448 km) la Vest ]i Nord-Vest. Rom@nia are o form`
elipsoidal`, lungimea teritoriului s`u fiind, [n linie dreapt`, de circa 735 km de la Vest la Est ]i de circa 530 km de la
Nord la Sud.
Populaţia: 22 279 183 loc. (1 ian. 2015), din care 10 875 087 loc. de sex masc. şi 11 404 096 de sex fem. Populaţia
urbană: 12 571 845 loc. (56,43% din populaţia ţării); rurală: 9 707 338 loc. (43,57%). Structura populaţiei pe
naţionalităţi (la recensământul din 20-31 oct. 2011): 16 792 900 români (88,92%), 1 227 600 maghiari şi secui
(6,50%), 621 600 rromi (3,29%), 50 900 ucraineni (0,27%), 36 000 germani (0,19%), 27 700 turci (0,15%), 23 500
ruşi-lipoveni (0,12%), 20 300 tătari (0,11%), restul de 0,45% de alte etnii (sârbi, slovaci, cehi, bulgari, poloni, români
din Rep. Moldova, evrei, italieni, greci, armeni, macedoneni, aromâni, chinezi ş.a.). Dinamica populaţiei României
(în paranteză este înscrisă data recensămintelor): 3 864 848 loc. (1859), 4 648 123 loc. (1884), 5 038 342 loc. (1889),
5 956 690 loc. (dec. 1899), 7 248 061 loc. (19 dec. 1912), 18 052 896 loc. (29 dec. 1930), 13 535 757 loc. (6 apr.
1941), 15 872 624 loc. (25 ian. 1948), 17 489 450 loc. (21 febr. 1956), 19 103 163 loc. (15 mart. 1966), 21 559 910
loc. (5 ian. 1977), 22 810 035 loc. (7 ian. 1992), 21 698 181 loc. (18 mart. 2002), 20 121 641 loc. (20-31 oct. 2011).
Diviziuni administrative (2018): 41 de jude\e ]i, separat, municipiul Bucure]ti cu rang de jude\, 103 municipii,
217 ora]e, 2 861 comune, 12 917 sate (din care 485 de sate apar\in ora]elor ]i municipiilor) ]i 457 de localit`\i
componente ale ora]elor ]i municipiilor.

Judeţul
Alba
Arad
Argeş
Bacău
Bihor
Bistriţa-Năsăud
Botoşani
Braşov
Brăila
Buzău
Caraş-Severin
Călăraşi
Cluj
Constanţa
Covasna
Dâmboviţa
Dolj
Galaţi
Giurgiu
Gorj
Harghita
Hunedoara
Ialomiţa
Iaşi
Ilfov
Maramureş
Mehedinţi
Mureş
Neamţ
Olt
Prahova
Satu Mare
Sălaj
Sibiu
Suceava
Teleorman
Timiş
Tulcea
Vaslui
Vâlcea
Vrancea
Municipiul Bucureşti

Suprafaţa
(km2)
6 242
7 754
6 826
6 621
7 544
5 355
4 986
5 363
4 766
6 103
8 520
5 088
6 674
7 071
3 710
4 054
7 414
4 466
3 526
5 602
6 639
7 063
4 453
5 476
1 583
6 304
4 933
6 714
5 896
5 498
4 716
4 418
3 864
5 432
8 553
5 790
8 697
8 499
5 318
5 765
4 857
238

JUDEŢELE ROMÂNIEI
Populaţia
(1 ian. 2015)
382 537
475 216
649 014
748 043
620 531
329 471
458 620
630 151
359 721
482 716
331 092
319 381
720 722
770 465
229 319
530 745
704 097
634 412
277 960
368 786
334 481
473 635
295 481
907 979
376 536
526 952
289 080
597 386
579 948
454 686
813 759
391 840
248 431
463 598
741 749
394 499
740 288
246 309
478 179
405 431
392 591
2 103 346

Reşedinţa
judeţului

Alba Iulia
Arad
Piteşti
Bacău
Oradea
Bistriţa
Botoşani
Braşov
Brăila
Buzău
Reşiţa
Călăraşi
Cluj-Napoca
Constanţa
Sfântu Gheorghe
Târgovişte
Craiova
Galaţi
Giurgiu
Târgu Jiu
Miercurea-Ciuc
Deva
Slobozia
Iaşi
Bucureşti
Baia Mare
Drobeta-Turnu Severin
Târgu Mureş
Piatra-Neamţ
Slatina
Ploieşti
Satu Mare
zalău
Sibiu
Suceava
Alexandria
Timişoara
Tulcea
Vaslui
Râmnicu Vâlcea
Focşani
Bucureşti

Populaţia
(1 ian. 2015)
73 937
179 621
177 443
196 083
223 237
92 812
122 785
291 195
212 986
136 710
89 559
77 997
322 108
319 168
65 362
94 179
307 022
305 805
69 645
97 312
42 348
70 789
53 394
357 192
2 103 346
148 350
110 721
151 064
116 268
85 029
234 969
123 378
69 934
169 728
115 918
52 507
333 613
90 463
92 689
119 184
95 063
2 103 346

Tabel comparativ pe anii 2001 şi 2015 cu numărul localităţilor pe judete şi totalul lor pe ţară

Judeţele României

Nr. muni- Nr.
oraşelor
cipiilor

20051
Nr.
Nr.
comunelor satelor*

Nr. satelor care aparţin
oraşelor şi municipiilor

Alba

4

7

65

617+

+39 =656

Argeş

3

3

93

563+

+21 =577

Arad

Bacău
Bihor

Bistriţa-Năsăud
Botoşani
Braşov
Brăila

Buzău

Caraş-Severin
Călăraşi
Cluj

Constanţa
Covasna

Dâmboviţa
Dolj

Galaţi

Giurgiu
Gorj

Harghita

Hunedoara
Ialomiţa
Iaşi

Ilfov

Maramurş
Mehedinţi
Mureş

Neamţ
Olt

Prahova

Satu Mare
Sălaj

Sibiu

Suceava

Teleorman
Timiş

Tulcea
Vaslui

Vâlcea

Vrancea
TOTAL PE ŢARĂ

1
2
1
1
2
4
1
2
2
2
5
3
2
1
2
2
1
2
2
5
3
2
-

2
2
4
2
2
2
2
1
2
5
3
2
1
3
2
2
93

7
6
8
3
2
5
3
2
6
3
1
8
3
5
3
2
2
5
7
9
1
2
2
6
3
3
2
5

12
2
3
7
3
2
5
4
1
6
3
172

67
79
86
53
68
43

266+
485+
435

232+
328+
150

+ 7 =273

Nr. localităţilor
componente ale
oraşelor şi municipiilor
49
2
2

+ 5 =490

11

+ 3 =235

10

=435

+ 8 =336
=150

13
3
5

39

131+

+ 9 =140

69

280+

+ 7 =287

13

=420

6

81
48
74

474+
153+
420

54

187+

76

354+

34
94
56
46

+ 8 =482
+7 =160

-

19

+7=361

7

+11=122

367+

+13 =380

166

2

+2 =189

111+
178+

-

+2 =180
=166

1
5

-

63

393+

+21=414

14

55

425+

+32=457

16

85

419+

+1 =420

62

210+

+16 =226

12

475+

+11=486

20

49
49
37
59
90
70
94

236
130

101+
329+
344+

=236
=130

+1 =102

+15=344
+3=347

357+

+21=378

56

221+

+5=226

53

161+

+12=173

230+

+1=231

86
55
90
83
75

405

273+
395+

19
5
5

-

9
9
4

=405

40

+8=281

4

+1=396

4
6
8

-

303+

+14=317

1

71

450+

+6=456

6

59

324+

43
77
2 686

133

=133

3

550+

+14=564

27

12 761+

+338= 13 099

370

+7=331
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* Pentru a rezulta nr. total al satelor din fiecare judeţ şi pe total ţară, la cifrele satelor sunt adunate (+) nr. satelor care aparţin oraşelor şi municipiilor

Nr. muni- Nr.
cipiilor
oraşelor

Nr.
comunelor

Nr.
satelor*

2015
Nr. satelor care aparţin
oraşelor şi municipiilor

4

7

67

617+

+39=656

3

4

95

554+

+21=575

427+

+5 =432

322+

+15=337

131+

+9 =140

1
3
4
1
2
4
1
2
2
2
5
3
2
2
3
2
1
2
4
7
3
2
-

2
2
4
2
2
2
2
1
2
5
3
2
1
3
2
2
103

9
5
6
3
5
6
3
3
6
3
1
9
3
5
4
2
2
7
5
7
4
3
8

11
3
7
3
6

12
4
3
9

11
2
8
4
2
9
3
217

68
85
91
58
71
48
40
82
69
50
75
58
40
82

104
61
51
61

260+
478+
229+
149

+7=267

10

=149

+6 =155

+7 =288
=417

6
5
-

2

13
-

6

19

+5=347

16

+2=180

-

+11=122

364 +

+14=378

162 +

+6=168

178 +

13

+5 =183

111+

342 +

2

+3 =232

149+
178+

5

11

+22=477

417

49

+5=483

455+
281+

Nr. localităţilor
componente ale oraşelor
şi municipiilor

1
5
-

376 +

+35=411

15

415 +

+31=446

26

414 +

+4 =418

63

185+

+29=214

20

91

446+

+33=479

20

+25=377

4

58
55
59
93
32
61
78

104
90
59
57
53
98
92
89
46
81
78
68
2 861

234
123
89

329+
341+
352+
397

=234
=123
=89

+15=344
+ 5=346

6
7
9
9

40

+8=281

4

+9=220

152+

+17=169

352+

9

=397

211+
273+

20

8
8

+24=376

15

285+

+28=313

2

439+

+12=451

324+

+7=331

230+
133

528+
12 432+

+1=231
=133

-

3
6

+20=548

53

+485=12 917

457
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Capitala: Bucureşti ( 2 103 346 loc., 1 ian. 2015).
Orase
cupeste
peste100
100
000
(1 ian.
2015):
621 loc.),
(196
083Baia
loc.),
Baia
Mare
loc.),
Oraşe cu
000
loc.loc.
(1 ian.
2011):
AradArad
(164(179
728 loc.),
BacăuBac`u
(175 191
loc.),
Mare
(137
735(148
loc.),350
Botoşani
Boto]ani
(122Braşov
785 loc.),
(291
195(209
loc.),562
Br`ila
986(130
loc.),
(136 710 loc.),
Cluj-Napoca
(115 642 loc.),
(276Bra]ov
354 loc.),
Brăila
loc.),(212
Buzău
756Buz`u
loc.), Cluj-Napoca
(307
136 loc.), Constanţa
(322
108loc.),
loc.),Craiova
Constan\a
Craiova (307
022 loc.),
(300 385
(298(319
751 168
loc.),loc.),
Drobeta-Turnu
Severin
(106 Drobeta-Turnu
007 loc.), GalaţiSeverin
(288 494(110
loc.),721
Iaşiloc.),
(304 043 loc.),
Gala\i
(357 192 loc.),
(223
237 loc.),
Piatra-Neam\
(116
268688
loc.),
Pite]ti
(177 443
loc.),
Oradea(305
(204805
785loc.),
loc.),Ia]i
Piatra-Neamţ
(106Oradea
616 loc.),
Piteşti
(167 032
loc.), Ploieşti
(226
loc.),
Râmnicu
Vâlcea
(110 956(234
loc.),969
Satu
Mare
(111 329
loc.), (119
Sibiu184
(154loc.),
274 Satu
loc.), Mare
Suceava
loc.),
Târgu
(143Suceava
702 loc.),
Ploie]ti
loc.),
R@mnicu
V@lcea
(123(107
378243
loc.),
Sibiu
(169Mureş
728 loc.),
Timişoara
(306 T@rgu
854 loc.).
(115
918 loc.),
Mure] (151 064 loc.), Timi]oara (333 613 loc.)
Porturi maritime: Constanţa, Mangalia, Midia-Năvodari, Sulina (la Marea Neagră); porturi fluviale (pe Dunăre):
Moldova Nouă, Orşova, Drobeta-Turnu Severin, Calafat, Corabia, Turnu Măgurele, zimnicea, Giurgiu, Olteniţa,
Călăraşi, Cernavodă (de aici porneşte către Est canalul Dunăre-Marea Neagră - 64,2 km lungime), Hârşova, Măcin,
Brăila, Galaţi, Tulcea (ultimele trei sunt porturi fluvio-maritime la care pot ajunge şi nave maritime); porturi pe
canalul Dunăre-Marea Neagră: Cernavodă, Medgidia, Murfatlar, Agigea-Constanţa Sud.
Aeroporturi: “Henri Coandă”, la Otopeni (16 km Nord de municipiul Bucureşti), Bucureşti-Băneasa, com. Mihail
Kogălniceanu (la 27 km Nord-Vest de municipiul Constanţa), care deserveşte litoralul Mării Negre, “Traian Vuia”
din com. Ghiroda, care deserveşte municipiul Timişoara, com. Tudor Vladimirescu, care deserveşte municipiul
Arad, Cluj-Napoca, com. Salcea, care deserveşte municipiul Suceava, Oradea, com. Ardud care deserveşte
municipiul Satu Mare, oraşul Tăuţii-Măgherăuş care deserveşte municipiul Baia Mare, satul Vidrasău din oraşul
Ungheni, care deserveşte municipiul Târgu Mureş, Bacău, Iaşi, com. Mihail Kogălniceanu, care deserveşte
municipiul Tulcea, Craiova, Sibiu, Caransebeş., Ghimbav, care deserve]te municipiul Bra]ov.
Limba oficială : limba română - limba maternă a peste 89% din populaţia ţării. Este o limbă romanică ce aparţine
familiei limbilor indo-europene. Prin origine, structură şi vocabular, limba română este continuatoarea directă a
limbii latine care se vorbea în Antichitate, în provinciile romane Dacia şi Moesia din spaţiul Carpato-danubianopontic (aproximativ teritoriul actual al României).

Ziua naţională: 1 Decembrie. În 1990, Parlamentul României a declarat data de 1 Decembrie drept ziua naţională a
României – dată care reprezintă actul desăvârşirii statului naţional unitar român prin unirea Transilvaniei cu
România la 18 nov./1dec.1918.
Drapelul na ţiona l: trei benzi egale, dispuse vertical – roşu, galben şi albastru (lângă lance). Proporţia: lăţimea
este egală cu 2/3 din lungime. Drapelul naţional al României a fost instituit la 14/26 iun. 1848 prin Decret al
Guvernului provizoriu.
Imnul naţional: “Deşteaptă-te, române” (muzica: Anton Pann; versurile: Andrei Mureşanu), intrat în vigoare la
24 ianuarie 1990.
Ora oficia lă: Ora Europei răsăritene (GMT + 2 ore). Din 1979, între ultima duminică a lunii martie şi ultima
duminică a lunii octombrie, pe teritoriul României este în vigoare ora de vară (GMT + 3 ore). România se află în
acelaşi fus orar cu Finlanda, Bulgaria, Grecia, Egipt, Sudan ş.a.

Moneda: 1 leu (plural lei) = 100 bani (singular ban).
Sistemul de măsuri: sistemul metric (în vigoare din 1866).
Culte (la recensământul din 20-31 oct. 2011): structura confesională a fost declarată doar de 18 861 900 persoane
din totalul populaţiei României care era de 20 121 641 locuitori. Din cele 18 861 900 persoane, 86,5% erau ortodocşi,
4,6% romano-catolici, 3,2% reformaţi, 1,9% penticostali, 0,8% greco-catolici, 0,6% baptişti, 0,4% adventişti de ziua
a şaptea, 1,8% de alte confesiuni şi 0,2% fără religie.

Relaţii internaţionale: România are relaţii diplomatice şi consulare cu peste 170 de state şi este membră a
Organizaţiei Naţiunilor Unite/ONU (din1953), a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi
Cultură/UNESCO (1956), a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură/FAO (1961), a
Agenţiei pentru Energia Atomică/AIEA (1957), a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii/OMS (1948), a Uniunii Poştale
Universale/UPU (1874), a Uniunii Internaţionale a Comunicaţiilor/UIT (1865), a Organizaţiei Meteorologice
Mondiale/OMM (1948), a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Dezvolatre Industrială/ONUDI (1967), a Conferinţei
Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare/UNCTAD (1964), a Organizaţiei Mondiale pentru Comerţ/OMC
(1971), a Curţii Internaţionale de Justiţie/CIJ (1955), a Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare/BIRD
(1972), a Fondului Monetar Internaţional/FMI (1972), a Organizaţiei Mondiale a Turismului/OMT (1975), a
Consiliului Europei (1993), a NATO (29 mart. 2004), a Uniunii Europene (1 ian. 2007) ş.a.

ABREVIERI

ad. = adâncime
ad-tiv = administrativ, ă
afl. = afluent
alim. = alimentar, ă
alt. = altitudine
apr. = aprilie
aug. = august
c. = circa
c.f. = cale ferată
cm = centimetru, i
com. = comună
conf. = confecţii
confl. = confluenţă
constr. = construcţii
dec. = decembrie
Depr. (înainte de un nume proprou) = depresiune
dr. = drept, dreaptă
d.Hr. = după Hristos
E = Est
etc. = et cetera
expl. = exploatare, exploatări
f. = fundat, ă
febr. = februarie
fem. = feminin
fl. = fluviu
g = gram, e
ha = hectar, e
ian. = ianuarie
ind. = industrie
ins. = insulă
iul. = iulie
iun. = iunie
izv. = izvor, izvorăşte
î.Hr. = înainte de Hristos
încălţ. = încălţăminte
jud. = judeţ
km = kilometru, i
km2 = kilometru pătrat, kilometri pătraţi
loc. = locuitor, i
localit. = localitate
m = metru, i
m2 = metru pătrat, metri pătraţi

m3 = metru cub, metri cubi
mart. = martie
masc. = masculin
mat. de constr. = materiale de construcţie
max. = maxim, ă
md. = miliard, e
mil. = milion, milioane
milen. = mileniu, ii
min. = minereu
mm = milimetru, ii
M-ţi (înainte de un nume propriu) = munţi
MW = megavat, -ţi
N = Nord
nov. = noiembrie
nr. = număr
oct. = octombrie
piel. = pielărie
Piem. (înainte de un nume propriu) = piemont
Pod. (înainte de un nume propriu) = podiş
pr. = principal
prelucr. = prelucrare
prof. = profesor
prov. = provincie
reg. = regiune
Rep. = republică
reşed. = reşedinţă
s = secundă
S = Sud
sec. = secol, e
sept. = septembrie
sf. = sfârşit
stg. = stâng, stânga
supr. = suprafaţă
ş.a. = şi altele
temp.= temperatură
terit. = teritoriu
V = Vest
vf. = vârf
vol. = volum, e
Õ = vezi
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SEMNE CONVENŢIONALE
(folosite la hărţile judeţelor)

Abrud ºi Cerniþa (afl. al râului Abrud),
Depr. A. are un relief de coline (format
din culmi prelungi, domoale, împãdurite,
ABRAM, com. în jud. Bihor, alcãtuitã din ce coboarã spre partea centralã a depre8 sate, situatã în NE Câmpiei Barcãului, siunii), de terase ºi lunci nu prea bine
în zona de contact cu Dealurile Crasnei dezvoltate.
2. Oraş în jud. Alba, situat în depre(la NE) ºi cu Dealurile Barcãului (la S ºi
SE), pe cursul superior al râului Barcãu siunea omonimã, la 600–777 m alt., la
ºi pe cel inferior al râului Dijir; 3 108 loc. confl. pârâului Cerniþa cu râul Abrud, la
(1 ian. 2011): 1 546 de sex masc. ºi 1 562 65 km NV de municipiul Alba Iulia; 5 704
fem. Staþie (în satul Abram) ºi haltã (în loc. (1 ian. 2011): 2 842 de sex masc. ºi
2
satul Margine) de c.f. Nod rutier. Expl. 2 862 fem. Supr: 3,2 km , din care 1,9
2
de petrol. Prelucr. primarã a lemnului. km în intravilan; densitatea: 3 002
2
Culturi de cereale, cartofi, legume etc. loc./km . Staþie de c.f. („Mocãniþa”). Nod
ru
tier.
Expl.
de min. aurifere. Expl. şi
Satul
apare menþionat
{n
satul Abram
Abram, men\ionat
documentar, docu
primaprelucr.
cuprului
(Roºia Poieni), din 1977.
mentar,
prima
oarã,
în
1291,
cu
numele
oar`, [n 1291, cu numele Villa Abraam, exist` o
Expl. ºi prelucr. lemnului (cherestea,
Villa Abraam.
În azi
satul
Margine
se aflã
biseric`
din sec. 13,
biseric`
reformat`,
]i
butoaie, ambalaje de lemn); producţie de
biserica"Sf@ntul
din lemn
cu (1892),
hramul
„Sfinþii
biserica
Nicolae"
iar [n
satul
Arhangheli
ºi Gavriil”
(1700, covoare şi de produse alim. Bibliotecă
Margine
se afl`Mihail
biserica din
lemn cu hramul
pictatã Arhangheli
în 1889), iar
în satul
Abram
existã municipală. Istoric. Vechi centru de
"Sfin\ii
Mihail
]i Gavriil"
(1700,
ruinele[n 1889),
unei biserici
din sec. 13
ºi o minerit, cunoscut ca atare în timpul dacopictat`
declarat` monument
istoric.
romanilor sub denumirea de Abruttus.
bisericã ortodoxã din 1892.
ABRÃMUÞ, com. în jud. Bihor, alcãtuitã În perioada stãpânirii romane (106–271/
din 4 sate, situatã în SV Câmpiei 275), A. fiinþa ca aºezare ruralã (cu
Tãºnadului, pe râul Barcãu ºi pe afl. sãu numele de Alburnus Minor, iar apoi cu
Fãncica; 3 077 loc. (1 ian. 2011): 1 502 de cel de Auraria Maior) în vecinãtatea
sex masc. ºi 1 575 fem. Halte de c.f. (în centrului minier Alburnus Maior
satele Abrãmuþ ºi Petreu). Expl. de petrol
ºi gaze naturale. Culturi de cereale, sfeclã
de zahãr, plante tehnice ºi de nutreþ,
cartofi, legume etc. Viticulturã. Pomiculturã. Producþie de covoare þãrãneºti ºi de
împletituri din nuiele. Pe terit. com. A.
au fost descoperite (1907) 4 catarame din
aur din epoca prefeudalã. În satul Abrãmuþ, menþionat documentar prima oarã
în 1334, cu numele Mogosabraam, se aflã
o bisericã reformatã (1643), în stil baroc,
]i
ortodox`
"Sfin\ii(1875),
Arhangheli"
ºibiserica
o bisericã
ortodoxã
iar în satul
(1870-1875),
iar
[n
satul
F`ncica,
[n 1278,
Fãncica, atestat în 1278,atestat
o bisericã
oortodoxã
biseric` ortodox`
din 1736, restaurat` [n 1960.
din 1736.
ABDULAH, vechea denumire a satului
Potârnichea, com. Topraisar, jud.
Constanţa.

ABRUD 1. Depresiune intramontanã, de
eroziune, situatã în M-þii Apuseni, între
M-þii Trascãu (la E ºi S) ºi M-þii Bihor (la
V), la 600–800 m alt., strãjuitã de cele
douã vârfuri ale Detunatelor (cãtre SE).
Supr.: 36 km2. Axatã în lungul vãilor

Aa

(azi Roºia Montanã), având o micã fortificaþie (castellum) cu perimetrul de c. 300
de m. În acea perioadã, la A. funcþiona
un colegiu al aurarilor („Collegium
aurariorum”) condus de un magistru. La
A. au fost descoperite vestigiile unei
fortificaþii romane din sec. 2–3, în care
s-au gãsit inscripþii în limbile latinã ºi
greacã, monumente funerare, vase,
cãrãmizi ºtampilate etc. În Evul Mediu,
localit. A. apare frecvent în documentele
vremii ca Oppidummontanum, dar prima
menþiune documentarã medievală, cu
numele de Abruth (sau terra Obruth),
dateazã din 1271. La 28 nov. 1357 a obþinut privilegii urbane, iar în 1491 i s-a
acordat statutul de oraº liber, cu
jurisdicþie proprie, independentã de cea
a comitatului Alba. Consemnat cu toponimul Abrud, din 1750, oraºul a fost unul
dintre centrele rãscoalei condusã de
Horea, Cloºca ºi Criºan (1784–1785) ºi al
Revoluþiei din 1848–1849. Oraşul A. are
în subordine ad-tivã 3 localitãþi
componente: Abrud-Sat, Gura Cornei ºi
Soharu. Monumente: biserică romanocatolică (1482), în ruină; bisericile
ortodoxe cu hramurile „Sfânta Treime”
(sec. 17; aici a funcţionat în anii 1680–1918
o şcoală primară) şi „Adormirea Maicii
Domnului” (1787–1788); bisericã reformatã (c. 1700); biserica „Sfinþii Apostoli
Petru ºi Pavel” (1787), în localit. componentã Soharu; casa lui Ioan Boeriu
(vice-prefect ºi primar al oraºului A. în
1848–1849); casa în care a locuit (1821–1849)
avocatul Ioan Buteanu (1812–1849), prefect
al Zarandului ºi martir al Revoluþiei din
1848–1849, în curtea cãreia se aflã bustul
acestuia (dezvelit în 1963), operã a sculptorului Horea Flămând. Oraşul A. este
un important centru turistic ºi punct de
plecare spre Detunatele.
ABRUTH Õ Abrud (2).

Abrud (2). Biserica reformată

ABRUTTUS Õ Abrud (2).
ABUCSA Õ Dobra (2).
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Academia
ACADEMIA, sat desfiinţat şi unificat cu
satul Suseni, com. Băcani, jud. Vaslui.

ACÃÞARI, com. în jud. Mureº, alcãtuitã
din 9 sate, situatã în zona de contact a
Dealurilor Nirajului cu Pod. Târnavelor,
pe râul Niraj ºi pe canalul Veþca; 4 841
loc. (1 ian. 2011): 2 398 de sex masc. ºi
2 443 fem. Haltã de c.f. (în satul Acãþari).
Nod rutier. Expl. de gaze naturale.
Prelucr. primarã a lemnului. Culturi de
cereale, sfeclã de zahãr, hamei etc.
Pãdure de foioase cu rezervaþie de cãprioare (în satul Gãieºti). Satul Acãþari este
menþionat documentar, prima oarã, în
1497 cu numele de Achusfalwa. În satul
Vãlenii, atestat documentar în 1332, se
aflã o bisericã din sec. 12 ºi o bisericã din
lemn, cu hramul „Sfântul Nicolae” (1696).

ACÂª, com. în jud. Satu Mare, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în NE Câmpiei
Tãºnadului, în zona de contact cu
Dealurile Crasnei, pe râul Crasna; 2 833
loc. (1 ian. 2011): 1 392 de sex masc. ºi
1 441 fem. Staþie de c.f. (în satul Acâº).
Nod rutier. Conf. ºi tricotaje; produse
alim. Culturi de cereale, plante tehnice
(in, cânepã) ºi de nutreþ, sfeclã de zahãr,
cartofi º.a. Viticulturã. Izv. cu ape minerale termale. În satul Acâº, menþionat
documentar, prima oarã, la 1 mai 1342,
se aflã biserica fostei mănãstiri benedictine,
în stil romanic, datând din sec. 12 (restauratã în 1642 ºi reconstruitã în 1732),
declaratã monument istoric, în satul
Unimãt, atestat documentar în 1383,
existã biserica „Sfinþii Arhangheli Mihail

ºi Gavriil” (1779), iar în satul Mihãileni,
o bisericã reformatã (1862–1870).
ACBAŞI, sat desfiinţat şi unificat cu satul
Albeşti, com. Albeşti, jud. Constanţa.

AC-CADÂN, vechea denumire a satului
Alba, com. Izvoarele, jud. Tulcea.
ACERVETIS Õ Mangalia (2).
ACHILLEA Õ Chilia Veche.
ACHUSFALWA Õ Acãþari.
ACIDAVA Õ Piatra-Olt.

ACIURA Õ Avram Iancu (2).
ACMONIA Õ Zãvoi.

ADA-KALEH 1. Insulã situatã în albia
Dunãrii, la 1 km aval de Orºova.
Lungime: 1 750 m; lãþime: 500 m. În prezent este acoperitã de apele lacului de
acumulare de la Porþile de Fier I, realizat
în perioda 1964–1971. Monumentele
importante (moscheea, bazarele º.a.), care
dãdeau insulei un aspect oriental, au fost
transferate pe ins. ªimian din faþa municipiului Drobeta-Turnu Severin. Prima
fortificaþie de pe insulã, fãcutã în sec. 15
de voievodul Iancu de Hunedoara, avea
ziduri groase din cãrãmidã, ganguri ºi
hrube boltite, porþi masive cu decoraþie
barocã. Cunoscutã în Antichitate sub
numele Erythia; în 1520, când insula a fost
ocupatã de turci pentru a fi folositã ca
avanpost în politica lor de expansiune, i s-a
atribuit denumirea de Ada-Kaleh ce derivã
de la cuvintele turceºti Ada (insulã) ºi Kaleh
(cetate), iar în sec. 18 s-a numit, o vreme,
Carolina. În 1717, insula a fost cuceritã de
austrieci care, din iniþiativa feldmareºalului
Eugeniu de Savoia, au construit aici o
puternicã cetate de tip Vauban.
2. Fostă localit. componentă a
municipiului Drobeta-Turnu Severin,
jud. Mehedinţi, situată pe insula cu
acelaşi nume, desfiinţată oficial la 29 oct.
1971 ca urmare a inundării ins. AdaKaleh de apele lacului de acumulare
Porţile de Fier I.
ADA MARINESCU Õ Nufãru.

ADAM, Mănãstirea ~ Õ Drãguºeni (2).

Ada-Kaleh (1). Moscheea

ADAMCLISI, com. în jud. Constanþa,
alcãtuitã din 5 sate, situatã în NV Pod.
Cobadin, pe valea pârâului Urluia, la 158
m alt.; 2 345 loc. (1 ian. 2011): 1 227 de
sex masc. ºi 1 118 fem. Nod rutier. Expl.
de diatomit, calcar ºi argilã. Centru viticol
ºi de vinificaþie. Culturi de cereale, plante
tehnice, medicinale, uleioase ºi de nutreþ
etc. Creºterea ovinelor, bovinelor,
porcinelor ºi pãsãrilor. Muzeu de istorie

Adamclisi. Monumentul „Tropaeum Traiani”

ºi arheologie (inaugurat în 1977). În
arealul com. A. au fost descoperite douã
tezaure monetare: unul (scos la iveală în
1908) alcãtuit din 25 de monede bizantine
din aur ºi 72 din bronz, datând din
timpul împãraþilor Constantin, Iustinian I,
Iustinian II ºi Tiberiu II Constantin ºi
altul (scos la iveală în 1969) compus din
1 548 de denari romani imperiali emiºi
în perioada 54–211. Pe terit. satului
Urluia au fost descoperite (1936) 29 de
monede bizantine din bronz datând din
sec. 8–10. La 1,5 km NV de satul
Adamclisi se aflã un complex monumental compus din Monumentul triumfal
„Tropaeum Traiani”, un altar funerar ºi
un tumul. Monumentultriumfal„Tropaeum
Traiani”, ridicat în anul 109 d.Hr. din
iniþiativa împãratului Traian, pentru a
comemora victoria din anul 102 d.Hr.,
cu greu obþinutã de cãtre armatele
romane asupra dacilor, este o construcþie
de formã cilindricã (restauratã în 1977),
cu diametrul, la bazã, de 42,58 m ºi înaltã
de 37,26 m. Monumentul este alcãtuit din
patru pãrþi: crepidoma (sub forma unui
tambur cilindric), acoperiºul (cu solzi din
piatrã, cu aspectul unui trunchi de con),
douã prisme hexagonale suprapuse ºi
trofeul propriu-zis. Decoraþia sculpturalã
care îmbracã tamburul cilindric de
jur-împrejur se compune din 54 de
metope, din care numai 48 s-au mai
pãstrat întregi ºi 5 fragmentar, ale cãror
basoreliefuri redau scene de luptã dintre
daci ºi romani, figuri de căpetenii ºi de
prizonieri daci, inscripþii, reprezentãri de
animale, arme etc., toate acestea
constituind laolaltã unul dintre izvoarele
istorice importante ce contribuie la
reconstituirea tabloului vieþii populaþiei
geto-dace din acea vreme. Monumentul
are la partea superioarã un grup statuar
format dintr-un prizonier dac în picioare,
flancat de douã femei captive ºezând, ºi
se terminã cu o frizã cu arme, cuprinzând, în relief, de jur-împrejur, armele

celor învinºi, conform tradiþiei romane.
La 200 m E de acest monument, se aflã
Altarul funerar, de formã pãtratã (cu
laturile de 16 m ºi înãlþimea de c. 10 m),
în care se pare cã au existat ose mintele
sau cenuºa soldaþilor romani cãzuþi în
luptele cu dacii, aºa dupã cum reiese
dintr-un fragment al unei inscripþii în
limba latinã gãsitã aici („În cinstea ºi în
onoarea celor mai viteji bãrbaþi care au
murit nãprasnic, luptând pentru patrie”).
Tumulul, aflat la 60 m N de monument –
construcþie circularã cu diametrul de
46 m ºi înãlþimea de c. 7 m, cu ziduri
concentrice – se presupune cã este mormântul comandantului oºtilor romane
care a murit în luptele din Dobrogea.

AD AQUAS Õ Cãlan.

ADĂMEŞTI Õ Nanov.

ADÃMUª, com. în jud. Mureº, alcãtuitã
din 6 sate, situatã în Pod. Târnavelor, pe
râul Târnava Micã; 5 889 loc. (1 ian. 2011):
2 905 de sex masc. ºi 2 984 fem. Haltã de
c.f. (în satul Adãmuº). Viticulturã. Pe
terit. satului Adãmuº, menþionat documentar, prima oarã, în 1405, au fost
descoperiþi numeroºi dinþi de mamut,
dintre care unul cu o greutate de 3,8 kg,
patru molari de rinocer, datând din
Pleistocen, ºi au fost scoase la ivealã (în
1963) vestigii de locuire din epocile
bronzului ºi a fierului. În arealul satului
Dâmbãu, atestat documentar în 1278, a
fost descoperit (1921) un tezaur monetar
alcãtuit din 200 de denari romani. În satul
Adãmuº existã o cetate þãrãneascã (sec. 16)
ºi o bisericã unitarianã (1518), cu elemente
gotice, turn din 1694 ºi poartã din lemn
din 1794. În satul Herepea se aflã o bisericã
din sec. 13–14 ºi un turn-clopotniþã (1646).
Biserici din lemn, cu acelaºi hram – „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil” –, în satele
Chinciuº (sec. 18) ºi Dâmbãu (sec. 18, cu
elemente de zidãrie adãugate în 1896 ºi
cu picturi interioare din 1795).

ADÃªENI, com. în jud. Botoºani, alcãtuitã din 2 sate, situatã în Câmpia Jijiei
Superioare; 1 561 loc. (1 ian. 2011): 788
de sex masc. ºi 773 fem. Produse textile;
încălţăminte; articole de menaj. Legumiculturã; pomiculturã. Com. A. a fost înfiinþatã la 30 dec. 2005 în urma desprinderii
satelor Adãºeni ºi Zoiþani din cadrul
com. Avrãmeni, jud. Botoşani.
ADÂNCATA 1. Com. în jud. Ialomiþa,
alcãtuitã din 2 sate, situatã în V Câmpiei
Bãrãganului, pe stg. râului Prahova, la
confl. cu Cricovu Sãrat; 2 681 loc. (1 ian.

2011): 1 238 de sex masc. ºi 1 443 fem.
Haltã de c.f. (Adâncata). Culturi de
cereale, plante uleioase, tehnice ºi de
nutreþ, legume etc. Balastierã. Morãrit.
Producþie de alcool.
2. Com. în jud. Suceava, alcãtuitã din
3 sate, situatã în SE Pod. Dragomirna, pe
dr. vãii Siretului ºi pe râul Hãnþeºti; 4 153
loc. (1 ian. 2011): 2 084 de sex masc. ºi
2 069 fem. Nod rutier. În satul Adâncata
se aflã biserica din lemn cu hramul
„Sfântul Dumitru” (1794–1796, cu pridvor adãugat în 1860) care pãstreazã pe
pereþii interiori picturi originare, precum
ºi un bogat decor sculptat. Pânã la 24 nov.
2003, com. A. a avut în componenþã satele
Arþari, Bereºti ºi Hãnþeºti, care la acea
datã au format com. Hãnþeºti.
3. Vechea denumire a satului Adânca,
com. Gura Ocniţei, jud. Dâmboviţa.
4. Sat desfiinţat, unificat cu satul
Belitori, azi satul Troianul, com. Troianul,
jud. Teleorman.

ADJUD, municipiu în jud. Vrancea,
situat în Câmpia Siretului Inferior, pe
interfluviul Siret–Trotuº, la 400 m alt., la
46 km N de municipiul Focºani; 18 526
loc. (1 ian. 2011): 9 086 de sex masc. ºi
9 440 fem. Supr: 59,1 km2, din care 7,3 km2
în intravilan; densitatea: 2 538 loc./km2.
Nod feroviar (staþia de c.f. a fost inauguratã la 13 sept. 1872) ºi rutier. Expl. de
nisip ºi pietriº. Producţie de celulozã ºi
hârtie, de mobilã, conf., ambalaje din
hârtie ºi carton, prefabricate din beton ºi
produse alim. (preparate din carne ºi
lapte, lichioruri, panificaþie etc.). Ateliere
pentru reparat material rulant feroviar
ºi maºini agricole. Morãrit. Ferme de
creºtere a bovinelor ºi ovinelor. Bibliotecă
municipală. Muzeu de istorie şi de
ºtiinþele naturii. Istoric. În partea de NV
a oraºului a fost identificatã o aºezare
din Epoca bronzului, aparþinând culturii
materiale Monteoru (milen. 2 î.Hr.), în
cadrul cãreia s-au gãsit topoare din piatrã, o cataramã din cochilie de scoicã,
fusaiole º.a. Tot aici au fost scoase la
ivealã vestigiile unei aºezãri geto-dace
(sec. 5–3 î.Hr.). Localit. apare menþionatã
documentar, prima oarã, la 9 apr. 1433
cu numele Adjudu Vechi, ca punct de
vamã, într-un act emis de domnul Iliaº
Vodã, fiul lui Alexandru cel Bun; ulterior
este menþionatã la 3 iul. 1460, cu actuala
denumire, într-un act privilegial emis de
ªtefan cel Mare ºi apoi la 15 febr. 1795,
într-un hrisov domnesc. Important
centru comercial în sec. 16–17. Ridicat la
rang de târg la 20 oct. 1838 ºi de comunã

Afumaţi

urbanã la 20 apr. 1920. Declarat oraº în
1948 ºi municipiu la 20 nov. 2000. În
prezent, are în subordine ad-tivã localit.
componentã Burcioaia ºi satele Adjudu
Vechi ºi ªiºcani. Monumente: bisericile
cu hramurile „Sfântul Nicolae” (sec. 18)
ºi „Adormirea Maicii Domnului” (sec.
19); clãdirea Primãriei (începutul sec. 20).
AD MEDIAM Õ Mehadia (2).
AD MUTRIUM Õ Butoieºti.

AD PANNONIOS Õ Teregova.
AD PINUM Õ Bucureºti.

ADUNAÞI, com. în jud. Prahova, alcãtuitã din 3 sate, situatã în V Subcarpaþilor
Prahovei, la poalele SE ale M-þilor Bucegi,
la 550 m alt., pe cursul superior al râului
Proviþa; 2 128 loc. (1 ian. 2011): 1 079 de
sex masc. ºi 1 049 fem. Expl. forestiere.
Confecþii textile. Pomiculturã (meri,
pruni, peri). Apiculturã. Biserica
„Adormirea Maicii Domnului” (1881) ºi
Monumentul eroilor din 1877 ºi 1916,
dezvelit în 1925, în satul Adunaþi. Rezervaþia naturalã peisagisticã „Costiºata”
(52,25 ha); rezervaþia hidrologicã
„Vâlceaua Pietrei” (10,31 ha).
ADUNAÞII-COPÃCENI, com. în jud.
Giurgiu, alcãtuitã din 4 sate, situatã în
SE Câmpiei Gãvanu-Burdea ºi în lunca
de pe dr. râului Argeº; 6 631 loc. (1 ian.
2011): 3 267 de sex masc. ºi 3 364 fem.
Nod rutier. Expl. de balast. Confecþii
metalice, prefabricate din beton, carton
presat. Preparate din lapte. Creºterea
bovinelor. Apiculturã. Pomiculturã (cireºi, caiºi, viºini); legumiculturã. În satul
Adunaþii-Copãceni se aflã conacul
„Marmorosch-Blank” (1897) ºi bisericile
cu hramurile „Adormirea Maicii
Domnului” (1843–1844, restauratã în
1935) ºi „Cuvioasa Parascheva” (1873);
în satul Mogoºeºti existã biserica „Sfinþii
Împãraþi Constantin ºi Elena” (1823–
1825), iar în satul Dãrãºti-Vlaºca, biserica
„Sfântul Nicolae” (1880). Popas turistic.
AEGYSSUS Õ Tulcea (3).

AEROPOLIS Õ Odorheiu Secuiesc.
AFFRICA Õ Avrig (2).

AFTEIA, Mănăstirea ~ Õ Săliştea.

AFUMAÞI 1. Com. în jud. Dolj, alcãtuitã
din 3 sate, situatã în Câmpia Desnãþui,
pe râul Baboia; 2 901 loc. (1 ian. 2011):
1 387 de sex masc. ºi 1 514 fem. Staþie de
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c.f. (Afumaþi), inauguratã la 1 dec. 1895,
ºi haltã de c.f. (în satul Boureni). Culturi
irigate de cereale, plante tehnice ºi
uleioase, cartofi, legume etc. În satul
Afumaþi se aflã biserica „Izvorul Tãmãduirii” (1861–1863), iar în satele Boureni
ºi Covei existã bisericile cu acelaºi hram
– „Sfântul Dumitru”, datând din 1840 ºi,
respectiv, din 1848. Pãdure de stejar
brumãriu (Quercuspedunculiflora).
2. Com. în jud. Ilfov, formată dintr-un
sat, situatã în Câmpia Vlãsiei, pe stg. râului
Pasãrea, la 15 km NE de Bucureºti; 7 037
loc. (1 ian. 2011): 3 455 loc. de sex masc. ºi
3 582 fem. Nod rutier. Ind. chimicã, textilã
(conf., covoare, þesãturi) ºi alim. (brânzeturi). Culturi de cereale, floarea-soarelui,
plante tehnice ºi de nutreþ, legume etc.
Complex avicol. Creºterea bovinelor. Iaz
piscicol. Satul Afumaþi apare menþionat
documentar, prima oarã, în 1510. Bisericã
având hramul „Adormirea Maicii
Domnului”, ctitorie, din 1696, a Stolnicului
Constantin Cantacuzino (restauratã în
1852, 1899–1900 ºi 1955, când a fost
repictatã). Ruinele cetãþii lui Radu de la
Afumaþi (sec. 16); conacul Stolnicului
Cantacuzino (1696), cu zid de incintã;
monumentul închinat eroilor români
cãzuþi în Primul Rãzboi Mondial, realizat
de sculptorul I. Iordãnescu. Între 23 ian.
1981 ºi 12 apr. 1996 com. A. a făcut parte
din Sectorul Agricol Ilfov.
AGAFTON, Mãnãstirea ~ Õ Curteºti.

AGAPIA, com. în jud. Neamþ, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în Subcarpaþii Neamþului,
în depresiunea omonimã, la poalele de
E ale M-þilor Stâniºoara, la 480 m alt., pe
râul Agapia, la 45 km N de municipiul
Piatra-Neamþ; 4 527 loc. (1 ian. 2011):
1 854 de sex masc. ºi 2 673 fem. Expl.
forestiere. Ateliere de prelucr. a lemnului,
de conf. ºi pielãrie. Staþiune climatericã
de interes general, cu funcþionare per-

Agapia. Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil”

manentã, înconjuratã de coline
împãdurite, cu climat sedativ ºi aer curat,
ozonat, lipsit de praf ºi alergeni, indicatã
pentru tratarea nevrozelor astenice, a
stãrilor de debilitate, a surmenajului fizic
ºi intelectual etc. Renumit centru de
încondeiere a ouãlor. În satul Agapia se
aflã mănãstirea Agapia (de maici) cu o
bisericã având hramul „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”, ziditã în perioda
1642–1647 din iniþiativa hatmanului
Gavriil, fratele domnului Vasile Lupu.
Cele o sutã de chilii, construite în stilul
caselor de munte, ºi biserica sunt
înconjurate de zidul de incintã. Biserica
ºi chiliile, distruse parþial de incendiul
din 1821, au fost refãcute între anii 1822
ºi 1823. Restauratã în perioada 1848–1858,
biserica a fost pictatã în interior de Nicolae
Grigorescu în perioada 1858–1860, când
acesta avea doar 20 de ani. Dupã incendiul din 1903, au fost refãcute picturile
murale, iar în anii 1968–1970 acestea au
fost recondiþionate, dupã ce întreg complexul monahal fusese supus renovãrii
(1961–1965). Biserica mănãstirii, afectatã
serios de cutremurele din 4 mart. 1977,
30 aug. 1986 ºi 30 mai 1990, a fost
restaurată în perioada 1995–2009 şi
declarată monument istoric în anul 2004.
În cadrul complexului monahal Agapia
(cunoscut şi sub denumirea de Agapia
Nouă) se mai află paraclisul „Naşterea
Maicii Domnului” (1864, pictat în 1968–
1969), biserica din lemn cu hramul
„Sfântul Ioan Boguslavul” (1821),
biserica-bolniţă cu hramul „Adormirea
Maicii Domnului” construită din lemn
(în afara incintei mănăstirii, dar în
apropiere de aceasta) în 1780, refăcută în
1854, reparată în 1981 şi declarată
monument istoric în anul 2004 şi un
Turn-clopotniþã din 1823. Mănãstirea
Agapia are în subordine ºi schitulAgapia
Veche, situat pe un deal din apropiere,
iniţial cu o bisericã din lemn cu hramul
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”,
ctitorită în 1569 de Bogdan Lăpuşneanu
(fiul lui Alexandru Lăpuşneanu),
reconstruită din cărămidă de Petru
Şchiopul în anii 1583–1585 şi ruinată în
a adoua jumătate a sec. 17. Pe locul
acesteia, în anii 1680–1683, Anastasia
(soţia domnului Gheorghe Duca) a
ridicat o nouă biserică adăugându-i un
al doilea hram – „Schimbarea la Faţă”,
reparată în 1716 şi 1793. Reconstruită în
1828–1831 şi din nou refăcută în 1935.
Afectată de alunecările de teren, biserica
a fost demolată şi reconstruită din lemn
în anii 1990–1994. Mănãstirea Agapia
posedã o bibliotecã valoroasã, cu peste

15 000 de vol., ºi un muzeu de artã religioasã (inaugurat în 1930 ºi reorganizat
în 1961), în care sunt expuse icoane,
evanghelia din 1754, un crucifix sculptat
în lemn de chiparos, obiecte vechi de cult,
în filigran, broderii de mãtase ºi aur,
þesãturi de artã, covoare, scrisori ºi schiþe
aparþinând pictorului Nicolae Grigorescu
etc. În satul Agapia existã casa scriitorului Alexandru Vlahuþã, în care funcþioneazã un muzeu memorial. În satul
Varatec se aflã mănãstirea Varatec (de
maici), întemeiatã în 1785 de fiica unui
preot din Iaºi (cãlugãritã sub numele de
Olimpiada), pe locul unui schit vechi,
ridicat în 1588 prin grija boierului
moldovean Ieremia Movilã. Biserica
actualã, cu hramul „Adormirea Maicii
Domnului”, construitã în anii 1808–1812
prin strãdania lui Iosif Ieromonahul ºi a
simonahiei Olimpiada, reparatã ºi pictatã
în interior în 1841 ºi repictatã în 1882,
este un edificiu eclectic care îmbinã
formele tradiþionale moldoveneºti cu elemente neoclasice. Distrusã parþial de un
incendiu în noaptea de 10 spre 11 iunie
1900, a fost refãcutã ulterior. Maicile de
la mănãstirea Varatec se ocupã cu þesutul
covoarelor ºi al veºmintelor bisericeºti.
În cadrul mănãstirii funcþioneazã un
muzeu de artã religioasã, în care sunt
expuse evanghelii, icoanele Sfântului
Arhanghel Mihail ºi a lui Iisus Pantocrator, manuscrise, veºminte bisericeºti,
tapiserii, covoare, un epitaf din 1798, o
dverã ºi un acoperãmânt de masã din
1838 etc. În incinta mănãstirii se aflã
mormântul poetei Veronica Micle (1850–
1889). În satul Varatec se mai gãsesc
bisericile cu hramurile „Schimbarea la
Faþã” (1847) ºi „Sfântul Ioan Botezãtorul”
(sec. 19, cu adãugiri din 1880 ºi picturi
murale executate în 1888 de T. Ioan ºi
D. Iliescu) ºi casa „Lahovari” (sf. sec. 19).
În apropiere, pe drumul ce leagã mănãstirea Varatec de mănãstirea Agapia,
se aflã rezervaþiile forestiere cunoscute
sub numele de „Pãdurea de Argint”
(1,3 ha), alcãtuitã din mesteceni, ºi
„Codrii de Aramã” (9,4 ha), cu arbori
seculari de gorun (Quercuspetraea),izvor
de inspiraþie pentru marele poet Mihai
Eminescu în Cãlin(Filedinpoveste).

AGÃª 1. Depresiune intramontanã de
tip culoar, situatã pe valea superioarã a
Trotuºului, la 750 m alt., formatã prin
eroziune diferenþialã în rocile fliºului
carpatic (gresii, argile, marne). Supr.: c. 75
km2. Relief predominant de terase, cu
extindere mare pe stg. Trotuºului.
Cunoscutã ºi sub numele de Brusturoasa.

2. Com. în jud. Bacãu, alcãtuitã din 8
sate, situatã în depresiunea omonimã, la
poalele vf. Cotumba (1 252 m alt.) din
M-þii Ciuc, pe cursul superior al râului
Trotuº ºi pe pâraiele Cotumba, Sulþa ºi
Agãº; 6 607 loc. (1 ian. 2011): 3 266 de sex
masc. ºi 3 341 fem. Haltã de c.f. (în satul
Goioasa). Expl. ºi prelucr. lemnului
(cherestea, mobilier mic). Satul Cotumba
apare menþionat documentar la 25 mart.
1757 în legãturã cu schitul Cotumba (de
maici), cu biserica din lemn cu hramul
„Pogorârea Duhului Sfânt”, ctitorie a
ieromonahului Pahomie. Actuala bisericã, sfinþitã în 1772, a fost construitã prin
osârdia vornicului Grigore Crupenschi.
În perioada 1864–1994 a fost bisericã de
mir, redevenind mãnãstire în 1994. În
satul Diaconeºti existã un schit de maici,
cu biserica „Adormirea Maicii Domnului”,
întemeiat în 1998.
AGÂRBICIU Õ Viişoara (3).

AGHIREªU, com. în jud. Cluj, alcãtuitã
din 11 sate, situatã în zona Dealurilor
Clujului, la 447 m alt., pe cursul superior
al râului Nadãº; 7 095 loc. (1 ian. 2011):
3 530 de sex masc. ºi 3 565 fem. Staþie de
c.f. (în satul Aghireºu) ºi halte de c.f. (în
satele Dorolþu, Leghia ºi Macãu). Expl.
de cãrbune brun (în satul Ticu), gips ºi
calcar (în satul Leghia), nisipuri cuarþoase
ºi caolinoase (Aghireºu). Producţie de
ipsos ºi cãrãmidã refractarã. Centru de
þesãturi ºi cusãturi populare. Izv. cu ape
minerale sulfatate. Satul Aghireºu apare
menþionat documentar, prima oarã, în
1263. În arealul com. A. a fost descoperitã
o aºezare ruralã romanã (sec. 2–3) în care
s-au gãsit monede ºi ceramicã. În satul
Aghireºu se aflã ruinele castelului
„Bocskay” (1572), o bisericã (sec. 13–15),
iniþial romano-catolicã, apoi reformatã,
cu elemente de arhitecturã ºi sculpturã
gotice, cu interferenþe renascentiste, ºi
biserica din lemn cu hramul „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil” (1780), cu
picturi originare, adusã în 1931 din satul
Vãleni; biserici vechi în satele Dorolþu
(sec. 14–17, cu tavan casetat ºi pictat în
1650 ºi mobilier de lemn pictat, datând
din 1687) ºi Bãgara (sec. 14, cu transformãri din sec. 18); bisericile din lemn, cu
hramurile „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi
Gavriil” (1641, pictatã în 1827), „Sfânta
Varvara” (1735), „Sfinþii Arhangheli
Mihail ºi Gavriil” (1730), „Învierea
Domnului” (1740, adusã în 1862 din satul
Valea Drãganului) ºi „Naºterea Maicii
Domnului” (sec. 18), în satele Ticu, TicuColonie, Macãu, Dâncu ºi Aghireºu-

Fabrici. Rezervaþia naturalã „Gipsurile
de la Leghia” (1 ha).
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AGIGEA 1. Lac de tip liman maritim, teristice litoralului românesc al Mãrii Negre.
situat pe þãrmul Mãrii Negre, în arealul Printre raritãþile floristice se întâlnesc:
com. omonime. Supr.: 64 ha; ad. max.: 70 ciucuºoara de nisip (Alyssumborzeanum) –
cm; vol.: 0,3 mil. m3. Conþine apã sãratã endemism al reg. pontice vestice, cârcelul
(4,32 g/litru) ºi nãmol sapropelic eficient (Ephedradistachya), varza de nisip (Crambe
în tratamentul afecþiunilor reumatismale. maritima), ridichea de nisip (Cakilemaritima)
2. Com. în jud. Constanþa, alcãtuitã ºi volbura de nisip (Convolvuluspersicus) –
din 2 sate, situatã pe litoralul Mãrii plante ocrotite etc. În aceastã zonã vegeNegre, la gura canalului Dunãre–Marea teazã numeroase plante xerofite (adaptate
Neagrã (km 64,2), unde se aflã ºi o ecluzã, la uscãciune), printre care rogozul de nisip
la 0–40 m alt., la 8 km S de municipiul (Carexarenaria), lucerna de nisip (Medicago
Constanþa; 7 103 loc. (1 ian. 2011): 3 611 maritima), guºa porumbelului de nisip
de sex masc. ºi 3 492 fem. Haltã de c.f. (Silenepontica), troscotul de nisip (Polygo(în satul Agigea). Port maritim num maritimum) etc. Fauna este repre(Constanþa Sud-Agigea). Hidrocentralã zentatã prin broaºte þestoase de uscat
(10 MW) datã în folosinþã în 1987. Pod (declarate monumente ale naturii), cãlurutier peste canalul Dunãre-Marea gãriþe, diferite insecte de nisip etc. Întreaga
Neagrã, susþinut de un pilon central, înalt rezervaþie este declaratã monument al
de 83 m, de care sunt prinse 10 cabluri naturii.
(hobane) groase. Traveea centralã are o AGIGHIOL 1. Lac de tip liman fluviodeschidere de 162 m, cea mai mare din maritim, situat în NV lacului Razim (de
þarã. Staþiune balneoclimatericã de interes care este separat printr-un perisip), la
general, cu funcþionare permanentã, gura de vãrsare a pârâului Tulcea. Supr.:
indicatã pentru tratarea afecþiunilor 491 ha. Pisciculturã.
aparatului locomotor (reumatism, tu2. Õ Valea Nucarilor.
berculozã osteoarticularã). Sanatoriu.
AGNAVIAE Õ Zãvoi.
Muzeu de florã ºi faunã marinã. Staþiune
oceanologicã, înfiinþatã de naturalistul AGNITA, oraº în jud. Sibiu, situat în S
Ion Borcea în 1926. Com. A. a fost Pod. Transilvaniei (în Pod. Hârtibaciului),
înfiinþatã în 1870. Biserica „Sfântul Mare la 447 m alt., pe valea Hârtibaciului, la
Mucenic Dimitrie” construitã în perioada 62 km NE de municipiul Sibiu; 11 022 loc.
1990–28 sept. 1995 ºi sfinþitã la 15 oct. (1 ian. 2011): 5 544 de sex masc. ºi 5 478
1995, cu picturi murale interioare execu- fem. Supr.: 96,2 km2, din care 3,8 km2 în
tate în anii 1998–1999 de cãtre Gabriela intravilan; densitatea: 2 900 loc./km2.
ªtefãniþã, Liviu Cercel ºi Corina Cercel. Staþie finalã de c.f. pe linia de c.f. cu
Rezervaþie naturalã de dune marine, extinsă ecartament îngust construitã în 1898, care
pe 25 ha, creatã în 1939, în cadrul cãreia se făcea legãtura între A. ºi municipiul Sibiu.
dezvoltã c. 120 de specii de plante carac- Aceastã „mocãniþã a Hârtibaciului”,
Noul pod rutier (1,5 km lung. ]i 65 m [n`l\ime max.) a fost construit [n perioada iul. 2010-nov.
2014).

Agigea (2). Podul rutier peste canalul Dunăre-Marea Neagră
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trecutã pe lista monumentelor istorice
din România, a fost închisã la 1 sept.
2001. Nod rutier. Expl. ºi prelucr.
lemnului (mobilier). Producţie de utilaje
ºi accesorii pentru ind. uºoarã (maºini
de cusut ºi de tricotat º.a.), piese ºi
accesorii pentru autovehicule ºi motoare
de autovehicule, de mase plastice, conf.
ºi tricotaje din lânã ºi bumbac, ciorapi,
pielãrie ºi încãlþãminte (mãnuºi, încãlþãminte), benzi adezive, produse alim.
Bibliotecă orăşenească. Muzeul „Valea
Hârtibaciului”, inaugurat în 1958, cu
colecþii de arheologie, istorie ºi etnografie. Istoric. În arealul oraºului au fost
descoperite mai multe topoare din piatrã
ºi cupru, un inel, vase dacice, o fibulã
romanã din bronz º.a. Prima atestare
documentarã a localit. dateazã din 1280.
În perioada 1317–1320 apare consemnatã
în documente cu numele Vallis Sancte
Agnetis, ca centru de ceramicã smãlþuitã,
în 1379 cu numele de Villa Agnethis, în
1733 figura cu denumirea Agnetta, iar în
1750, cu cea de Agnita. Localit. a fost
declaratã oraº în 1950, având în subordine ad-tivã localit. componente Coveº
ºi Ruja. Monumente: Fortificaþie þãrãneascã (sec. 13, amplificatã succesiv pânã
în sec. 17), în interiorul cãreia se aflã o
bisericã evanghelicã (1500–1525), iniþial
romanicã, transformatã ulterior în stil
gotic; biserica „Sfântul Nicolae” (1795–
1797), ctitorie a negustorilor braºoveni
Dumitru Orghidan ºi Radu Bogdan,
pictatã în 1980–1983. În localit. componentã Ruja se aflã o bisericã romanicã
(sec. 13–14) transformatã ulterior în stil
gotic, fortificatã în 1509, precum ºi
biserica „Sfântul Nicolae” (sec. 18), cu
forme baroce.

AGRIJ, com. în jud. Sãlaj, alcãtuitã din
3 sate, situatã în Depr. Almaº-Agrij, la
poalele de E ale M-þilor Meseº, pe cursul
superior al râului Agrij; 1 421 loc. (1 ian.
2011): 699 de sex masc. ºi 722 fem.
Pomiculturã (pruni, meri). Renumitã
pentru costumele populare ornamentate
(în care dominã culorile alb ºi negru),
cusãturile, þesãturile ºi broderiile cu
specific local. Satul Agrij este menþionat
documentar, prima oarã, în 1459. Satul
Treznea (Õ) i-a aparþinut pânã la 12 iul.
1995 când a fost declarat comunã de sine
stãtãtoare. Bisericile din lemn cu hramurile
„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil” (sf.
sec. 17), cu decor sculptat ºi picturi
interioare din sec. 18, ºi „Adormirea Maicii

Domnului” (sec. 19), în satele Bozna ºi
Rãstolþu Deºert. Com. A. a fost grav
afectatã de inundaþiile din 19 iun. 2006.

AGRIª, com. în jud. Satu Mare, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în Câmpia Someºului;
1 915 loc. (1 ian. 2011): 955 de sex masc.
ºi 960 fem. În satul Agriº, menþionat
documentar în 1216, se aflã o bisericã
reformatã, iniþial romano-catolicã, ziditã
în anii 1420–1460. Com. A. a fost
înfiinþatã la 7 apr. 2004 prin desprinderea
satelor Agriº ºi Ciuperceni din com.
Botiz, jud. Satu Mare.
AGROPOLIS Õ Târgu Mureº.
AHTON Õ Aiton.

AITA MARE, com. în jud. Covasna,
alcãtuitã din 2 sate, situatã în Depr. Aita,
la poalele vestice ale M-þilor Baraolt, pe
râul Aita, în zona de confl. cu Oltul; 1 757
loc. (1 ian. 2011): 899 de sex masc. ºi 858
fem. Zãcãminte de lignit (în satul Aita
Medie). Expl. ºi prelucr. lemnului;
morãrit; fabricã de conf. Broderii. Satul
Aita Mare apare menþionat documentar,
prima oarã, în 1211, iar satul Aita Medie,
în 1332 (într-un registru al dijmelor
papale). În satul Aita Mare se aflã o
biserică din lemn cu hramul „Sfântul
Nicolae” (1866, restaurată la începutul
sec. 21) o biserică de zid cu hramul
„Sfântul Gheorghe” (1937–1938, sfinţită
la 17 iul. 1938, repartă în 1995–1997 şi
pictată de Petru Gaspar) şi o cetate
þãrãneascã, cu ziduri înalte (8 m) ºi groase
(1,5 m), fortificatã cu turnuri de apãrare
(sec. 16), în incinta cãreia existã o bisericã
în stil gotic (c. 1520–1541, cu transformãri din 1794 ºi 1882, cu tavan casetat ºi
pictat în 1794).
AITA SEACÃ Õ Bãþani.

AITON, com. în jud. Cluj, alcãtuitã din 2
sate, situatã în zona Dealurilor Feleacului,
pe stg. Vãii Racilor, la 22 km SE de
municipiul Cluj-Napoca; 1 138 loc. (1 ian.
2011): 567 de sex masc. ºi 571 fem. Pe
terit. com. A. au fost descoperite urmele
mai multor aºezãri din Neolitic (cultura
materială Turdaº – milen. 4 î.Hr.), din
Epoca bronzului, din prima ºi a doua
Epocã a fierului (Hallstatt ºi La Tène),
din perioada stãpânirii romane ºi din
timpul migraþiilor. Tot aici au mai fost
scoase la ivealã un mormânt de
incineraþie (sec. 1 î.Hr.-1 d.Hr.) ºi o villa
rustica, în care s-a gãsit o fructierã dacicã
(sec. 2 î.Hr.). Satul Aiton apare menþionat
documentar, prima oarã, în 1320 cu
numele Villa Ohthunth, iar în 1329, cu
toponimul Ahton. Muzeu sãtesc cu

exponate din perioada stãpânirii romane.
În satul Aiton se aflã o bisericã ortodoxã,
din lemn (1711), ºi o bisericã reformatã
(1598), cu portal în stil romanic ºi cu
tavan casetat (1793), operã a meºterilor
Hajdu ºi Samuel Besti. Rezervaþia
forestierã „Pãdurea Ciolt”.

AIUD 1. Dealurile Aiudului, unitate de
relief deluros, bine individualizatã,
extinsã pe direcþia N-S, între valea râului
Unirea, la N, ºi cea a râului Ampoi, la S,
la marginea de E a M-þilor Trascãu,
dominând spre E (cu 300–400 m) lunca
largã a Mureºului. Sunt alcãtuite predominant din depozite panoniene (argile
nisipoase, pietriºuri, nisipuri), cu petice
de depozite aluvionare cuaternare. Sunt
intens fragmentate de râuri care le
ferestruiesc pe direcþie NV-SE (râurile
Cricãu, Galda, Geoagiu, Aiudu de Sus,
Ciugudiu º.a.). Constituie un important
areal pomi-viticol.
2. Municipiu în jud. Alba, situat în
zona Dealurilor Aiudului, la 260 m alt.,
pe dr. vãii Mureºului ºi pe stg. râului
Aiudu de Sus, la 30 km N de municipiul
Alba Iulia; 25 822 loc. (1 ian. 2011): 12 619
de sex masc. ºi 13 203 fem. Supr.:
14,2 km2, din care 5 km2 în intravilan;
densitatea: 5 164 loc./km2. Staþie de c.f.
Nod rutier pe ºoseaua europeanã E 81.
Întreprinderi constr. de maºini (utilaje
pentru ind. metalurgicã, constr. metalice
diverse), de prelucr. a lemnului, prefabricate din beton, conf., pielãrie,
încãlþãminte ºi alim. (preparate din carne
ºi lapte, bere, sucuri naturale, produse
de panificaþie). Centru pomicol (meri,
pruni, nuci) ºi viticol. La A. a luat fiinþã,
în 1662, Colegiul confesional „Bethlen”,
cu o bibliotecã ce dispune de numeroase
cãrþi rare. Biblioteca municipală „Liviu
Rebreanu”. Muzeu de istorie ºi arheologie (f. 1950); Muzeu de ºtiinþele naturii
(„Raritatvm et rervm natvralivm
Mvsevm”/ Muzeul raritãþilor ºi lucrurilor naturale) cu o bogatã colecþie de
fluturi ºi pãsãri exotice, fundat în 1796
pe lângã Colegiul academic „Bethlen”

Aiud (2). Colegiul „Bethlen”

Aiud (2). Turnul dogarilor şi Biserica reformată

(unul dintre cele mai vechi din þarã).
Sanatoriu T.B.C. Spital (1878). Noul spital
(1993), cu o policlinicã. La A. se aflã un
penitenciar în care, în perioada comunistã (1945– 1989), au suferit cumplit ºi
chiar au murit numeroase persoane
întemniþate pe criterii politice, fiind
recunoscut ca unul dintre cele mai dure
locuri de detenþie din þarã. Istoric. În
perimetrul municipiului au fost descoperite (1966–1973) urmele unor aºezãri
din Neolitic, din perioada de trecere de
la Neolitic la Epoca bronzului (aparþinând culturii materiale Coþofeni, 2500–
1800 î.Hr.), din Epoca mijlocie a
bronzului (cultura materială Wietenberg,
sec. 16–13 î.Hr.) ºi de la sf. Epocii
bronzului (cultura materială Noua, sec.
14–12 î.Hr.), din prima ºi din a doua
Epocã a fierului (culturile Hallstatt, 1200–
450/300 î.Hr., ºi La Tène, sec. 5–1 î.Hr.)
în care s-au gãsit douã lame de spadã
din fier, cuþite, suliþe, o brãþarã, fibule ºi
inele din bronz, ceramicã cenuºie etc. În
1971, pe terit. oraºului s-a descoperit un
depozit de bronzuri (c. 1 500 de piese
cântãrind în total 732 kg), datând din
Hallstatt. În arealul actualului oraº a
existat în sec. 2–3 o importantã aºezare
civilã romanã cu numele Brucla, în care
se pare cã au staþionat legiunile romane
a XIII-a Gemina ºi a V-a Macedonica. Prima
menþiune documentarã a localit. dateazã din 7 nov. 1293; în 1302 aici au fost
colonizaþi germani. La mijlocul sec. 14,
A. figura ca aºezare fortificatã, primind
statut de oraº-târg în 1462. În 1658 a devenit, pentru scurt timp, centrul politico-administrativ al Comitatului Alba,
ca urmare a distrugerii oraºului Alba
Iulia de cãtre turci. Declarat municipiu
la 24 nov. 1994. În prezent, A. are în subordine ad-tivã 4 localit. componente
(Aiudul de Sus, Gâmbaº, Mãgina,
Pãgida) ºi 6 sate (Ciumbrud, Gârbova de
Jos, Gârbova de Sus, Gârboviþa, Sâncrai,

Þifra). Monumente: Cetatea de plan poligonal (sec. 13–16), cu 8 turnuri de apãrare
(ale blãnarilor, mãcelarilor, croitorilor,
fierarilor º.a.) ºi ziduri groase (1,20 m) ºi
înalte de 8 m. În interiorul cetãþii se aflã
o bisericã ce aparþine cultului reformat
(sec. 15–16, cu transformãri din sec. 18)
construitã în stil gotic pe locul unei
bazilici romanice care data din anul 1200.
Biserica a fost incendiatã în 1601 de
trupele austriece comandate de generalul austriac de origine italiană Giorgio
Basta, iar în 1704 din nou de trupele
austriece. Restauratã în 1720, 1735 ºi
1965–1966. În 1961, turnul-clopotniþã,
înalt de 64 m, a fost lovit de trãsnet,
refãcut ulterior; Palatul (sec. 16–17)
principelui Transilvaniei, Gabriel Bethlen,
cu transformãri baroce ulterioare, în care
se aflã astãzi Muzeul de istorie; biserica
romano-catolicã ºi mănãstirea minoritã
(1728–1736), cu un turn ridicat în 1896;
catedrala „Sfinţii Trei Ierarhi” (1927–1949,
pictată de Eremia Profeta); biseica
„Adormirea Maicii Domnului” (1991–
1997, pictată în anii 2000–2001); Monumentul „Calvarul Aiudului”, înalt de 18
m, ridicat în 1992 de cãtre Asociaþia
foºtilor deþinuþi politici din România;
biserica „Sfânta Treime” a fostei mănãstiri
Mãgina (menţionată documentar în anul
1611) situatã în localit. componentã
Mãgina; clãdirea Colegiului „Bethlen”;
busturile lui Avram Iancu (operã a
sculptorului Octav Mihãlþan) ºi Axente
Sever (dezvelit în 1993); bisericã datând
din sec. 13–18, cu adãugiri din 1918–1919,
în satul Ciumbrud; bisericã din sec. 13–
18 ºi clopotniþã din lemn (1830), în satul
Sâncrai. Rezervaþii naturale (pãdurea
Sloboda, 20 ha, ºi Pârâul Babii).
AIZIS Õ Fârliug.

ALAH-BAIR Õ Crucea (1).
ALAKAP Õ Poarta Albă.

ALBA, judeţ situat în partea centralvestică a României, pe cursul mijlociu al
râului Mureş şi pe cel inf. al râului
Târnava, străbătut de paralela de 46°
latitudine N şi de meridianele de 23° şi
24° longitudine E, limitat de jud. Cluj
(N), Mureş (NE), Sibiu (E şi SE), Vâlcea
(S), Hunedoara (V şi SV), Arad (NV) şi
Bihor (NV). Supr.: 6 242 km2 (2,62% din
supr. ţării). Populaţia (1 ian. 2011): 371 520
loc. (1,73% din populaţia ţării), din care
183 215 de sex masc. (49,31%) şi 188 305
fem. (50,69%). Populaţia urbană: 218 630
loc. (58,85%); rurală: 152 890 loc. (41,15%).
Densitatea: 59,9 loc./km2. Structura
populaţieipenaţionalităţi (la recensământul
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din 20-31 oct. 2011): 85,2% români, 4,3%
maghiari, 4,2% rromi, 0,3% germani ş.a.
Reşed.: municipiul Alba Iulia. Oraşe:
Abrud, Aiud (municipiu), Baia de Arieş,
Blaj (municipiu), Câmpeni, Cugir, Ocna
Mureş, Sebeş (municipiu), Teiuş, Zlatna.
Comune: 67; Sate: 656 (din care 39 de sate
aparţin municipiilor şi oraşelor); Localit.
componentealemunicipiilorşioraşelor: 49.
Relief predominant muntos (61% din
supr. jud. A.), reprezentat prin unităţi
montane aparţinând M-ţilor Apuseni,
care ocupă jumătatea de NV a jud., şi
Carpaţilor Meridionali în SE (respectiv,
NV M-ţilor Şureanu, cu vf. Şureanu de
2 059 m alt. şi Vârful lui Pătru de 2 130
m alt. şi porţiunea de NV a M-ţilor
Cindrel). Zona M-ţilor Apuseni, cu
înălţimi moderate (1 000–1 800 m alt.)
cuprinde prelungirile de SE ale M-ţilor
Bihor (vf. Găina, 1 486 m alt.), cu numeroase forme carstice (peşterile Scărişoara,
Pojarul Poliţei ş.a., cheile Ordâncuşei,
Galdei, Râmeţului ş.a.), culmile de S ale
Muntelui Mare (vf. Balomireasa 1 632 m
alt. şi vf. Muntele Mare 1 826 m alt.),
culmile NE ale M-ţilor Metaliferi şi întreg
ansamblul M-ţilor Trascău, cu un relief
variat (dezvoltat în mare parte pe calcare
jurasice) reprezentat prin măguri calcaroase izolate (Piatra Craivii, Piatra Cetii,
Corabia ş.a.), abrupturi calcaroase, chei
(cheile Aiudului, Vălişoarei, Galdei, Cetii,
Geoagiului, Râmeţului etc.), peşteri
(Huda lui Papară), precum şi prin numeroase măguri vulcanice, între care se
remarcă cele două vârfuri ale Detunatelor. În lungul văilor care fragmentează
spaţiul montan din V-NV jud. A. se
detaşează mai multe depresiuni intramontane, bine individualizate: Abrud (pe
valea Abrudului), Câmpeni şi Sălciua (pe
valea Arieşului), Zlatna şi Ighiu (pe valea
Ampoiului), Trascău (pe valea Aiudului),
Mogoş (pe Geoagiu) ş.a. Culoarul larg al
văii Mureşului, ce străbate terit. jud. A.
pe direcţia NE-SV, separă zona montană
din V de zona de podiş din E jud. A., care
se remarcă printr-un relief colinar aparţinând Pod. Târnavelor şi Pod. Secaşelor,
cu înălţimi de 400–550 m, fragmentate de
văi largi, cu lunci şi terase.
Clima jud. A. are un caracter continental-moderat, variind în funcţie de
unităţile de relief – mai blândă în culoarul văii Mureşului şi în Pod. Târnavelor,
unde temp. medie anuală este de 9,5°C,
şi mai aspră în reg. montane înalte, unde
media termică anuală oscilează în jurul
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valorii de 2°C. Iernile sunt lungi şi aspre,
iar verile răcoroase şi umede. Temp. max.
absolută (42,5°C) s-a înregistrat la Alba Iulia
(16 aug. 1952), iar minima absolută (–32°C)
la Blaj (25 ian. 1942). Cantităţile medii
anuale de precipitaţii variază între 550 mm
în zonele joase şi 1 200–1 400 mm pe crestele
M-ţilor Şureanu. Vânturile predominante
bat dinspre SV (25,2%) şi NE (12,6%) cu
viteze medii anuale ce variază între 2,3 şi
4,3 m/s la Alba Iulia şi între 4,0 şi 6,0 m/s
în zonele montane înalte.
Hidrografia este reprezentată, în
principal, prin râul Mureş, care brăzdează
terit. jud. A. pe direcţia NE-SV, pe o
distanţă de 125 km, între com. Noşlac (NE)

şi Şibot (SV), având o vale largă, cu aspect
de culoar, un curs meandrat, o pantă
generală de scurgere de 0,5 m/km şi un
debit mediu multianual ce creşte de la 68
m3/s, la intrarea pe terit. jud. A., la 120
m3/s la ieşirea din judeţ, în aval de confl.
cu râul Cugir. Râul Mureş colectează
majoritatea cursurilor de ape care izvorăsc
din arealul jud. A. sau din afara lui, cei
mai importanţi fiind Târnava, Sebeş, Cugir
(pe stg.), Arieş, Aiudu de Sus, Geoagiu,
Galda, Ampoi, Valea Vinţului (pe dr.).
Vegetaţia naturală, bogată şi variată,
prezintă o evidentă etajare. Etajele alpin
şi subalpin ocupă zonele cele mai înalte
ale munţilor, în cadrul lor dezvoltânduse asociaţii de pajişti secundare, formate
din păruşcă (Festuca piroides), ţăpoşică

(Nardus stricta), clopoţei (Campanula
alpina) ş.a., ce alternează cu tufişuri de
smirdar (Rhododendronkotschyi), jneapăn
(Pinusmugo), ienupăr (Juniperuscommunis,
ssp.nana), afin (Vacciniummyrtillus) etc.
Etajul pădurilor de molid, care, în M-ţii
Apuseni, are limita inf. la 1 300 m alt.,
cuprinde, alături de molid (Picea abies),
şi exemplare de paltin de munte (Acer
pseudoplatanus), zadă (Larixdecidua), brad
(Abies alba) ş.a. Etajul pădurilor de
foioase, extinse pe pantele munţilor sub
800 m alt., este reprezentat prin păduri
de gorun (Quercuspetraea) în amestec cu
carpen (Carpinusbetulus) sau prin păduri
de fag (Fagussilvatica) în amestec cu ulm
de munte (Ulmus montana), paltin de
munte (Acerplatanoides), brad (Abiesalba)
ş.a. În zona Pod. Secaşelor se dezvoltă

pâlcuri de păduri de stejar (Quercus
robur) în amestec cu carpen, gorun şi
arţar tătăresc (Acertataricum). În luncile
râurilor mari se întâlnesc zăvoaie de
plop, salcie şi anin negru.
Fauna diversă, bogată şi eterogenă,
este adaptată, în cea mai mare parte,
condiţiilor de viaţă ale domeniului forestier, multe specii având o valoare
cinegetică deosebită. Cele mai reprezentative exemplare faunistice care trăiesc
în păduri sunt: cerbul, căpriorul, ursul
brun, râsul, mistreţul, veveriţa, cocoşul
de munte ş.a. Zonele înalte ale munţilor
reprezintă domeniul caprei negre (Rupicapra rupicapra), declarată monument al
naturii, şi al acvilei de munte (ocrotită de
lege). Pe terit. jud. A. se întâlnesc şi câteva
endemisme carpatice, printre care fluturele Erebiamelas, câteva elemente boreale,
între care alunarul (Nucifragac.caryocatactes)ş.a. Apele râurilor sunt bogate în
păstrăv, lipan, mreană etc.
Resurse naturale: zăcăminte de min.
auro-argentifere (exploatate la Abrud,
Zlatna, Baia de Arieş, Almaşu Mare, Roşia
Montană), pirite cuprifere (Bucium), min.
de cinabru (Izvoru Ampoiului), sulfuri
polimetalice ce cuprind galenă şi blendă
(Baia de Arieş, Almaşu Mare, Bucium), gaz
metan (Cetatea de Baltă, Tăuni), min. de
fier (Sălciua), sare (Ocna Mureş), apoi
marmură de diferite nuanţe (Sohodol),
calcare (Abrud, Galda de Sus, Poiana
Aiudului, Rimetea ş.a.), gresii (Jibold,
Sebeşel, Pianu de Sus, Şard), argile
bentonitice (Ciugud, Ocna Mureş), nisipuri
cuarţoase (Mirăslău), balast etc. Pădurile
ocupă o supr. de 227 700 ha (1 ian. 2008),
reprezentând 36,5% din supr. jud. A.
Istoric. Străveche vatră românească,
locuită neîntrerupt din Neolitic (vestigii
descoperite la Câlnic, Daia Română,
Pianu, Tărtăria, Petreşti), cu urme de
viaţă din Epoca bronzului (Câlnic, Daia
Română, Spălnaca) şi din Epoca fierului
(Ciumbrud), terit. pe care se află astăzi
jud. A. a cunoscut o dezvoltare continuă
în timpul dacilor, care aveau la Piatra
Craivii una dintre cele mai puternice
cetăţi (sec. 2 î.Hr.-1 d.Hr.). Situat în
centrul Daciei romane (în 106 d.Hr. acest
ţinut, ca şi altele, a intrat în stăpânirea
Imperiului Roman), terit. actualului jud.
A. ocupa un loc însemnat datorită prezenţei celor trei drumuri ale legiunilor romane care-l străbăteau (unul spre N, către
Napoca, unul spre Oescus – azi Ghighen
în Bulgaria – şi altul spre Sarmizegetusa),
precum şi datorită existenţei aşezărilor
numeroase şi mari ca Apulum (azi Alba
Iulia), devenită capitala Daciei Apulensis,

Brucla (azi Aiud), Ampelum (azi Zlatna),
Alburnus Maior (azi Roşia Montană),
Alburnus Minor (Abrud), Salinae (Ocna
Mureş) ş.a. – ultimele patru aşezări fiind
şi importante centre miniere. După retragerea legiunilor şi a administraţiei
romane din Dacia (271/275), populaţia
daco-romană şi-a continuat viaţa neîntrerupt (descoperirile arheologice de
la Obreja şi Alba Iulia, menţionată documentar în 1907 datând din sec. 2–4 şi 3–
6 şi cele de la Blandiana şi Ciumbrud –
sec. 9–10 dovedesc continuitatea
populaţiei autohtone), viaţa orăşenească
cunoscând o oarecare decădere în timpul
migraţiei popoarelor (sec. 4–7). În sec. 9–
10, Alba Iulia (numită popular Bălgrad)
s-a menţinut ca un important centru
economic şi politic al formaţiunii prestatale româneşti de pe valea mijlocie a
Mureşului. Recunoscută ca oraş în sec.
13, Alba Iulia a cunoscut o deosebită
înflorire în a doua jumătate a sec. 16,
când a devenit capitala principatului
autonom Transilvania (1542–1690). Între
evenimentele mai importante care au
avut loc pe terit. jud. A. se remarcă:
intrarea triumfală a voievodului Mihai
Viteazul în cetatea de scaun a Transilvaniei
(Alba Iulia), la 1 nov. 1599, care în iul.
1600 a realizat prima etapă de unire politică a celor trei ţări române (Transilvania,
Moldova şi Ţara Românească); martirizarea lui Horea şi Cloşca, la 28 febr.
1785, pe Dealul Furcilor (azi Câmpul lui
Horea); Marea Adunare Naţională de pe
Câmpia Libertăţii de lângă Blaj din 3–
5 mai 1848, când românii (peste 40 000
de persoane) s-au pronunţat cu hotărâre
împotriva unirii forţate a Transilvaniei
cu Ungaria; Marea Adunare Naţională
de la Alba Iulia, de la 1 dec. 1918, care a
proclamat unirea necondiţionată şi
definitivă a Transilvaniei, Banatului,
Crişanei şi Maramureşului cu România –
eveniment marcant în viaţa poporului
român care a dus la realizarea statului
naţional unitar român, cunoscut în
istoriografie şi sub numele de România
Mare (ziua de 1 dec. a devenit, din 1990,
ziua naţională a României).
Economia jud. A. se caracterizează
printr-o structură industrial-agrară. În
cadrul producţiei globale industriale a jud.
A., ponderi importante deţin: ind. constr.
de maşini şi de prelucr. a metalelor, care
produce utilaje miniere, agricole şi utilaje
pentru ind. metalurgică, de prelucr. a
lemnului şi pentru ind. mat. de constr.,
maşini-unelte (Alba Iulia, Blaj), obiecte de
uz casnic (maşini de spălat rufe, maşini de
cusut la Cugir) ş.a.; ind. extracţiei ne-
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metalifere şi ind. metalurgiei neferoase;
ind. de expl. şi prelucr. a lemnului (Câmpeni, Aiud, Blaj, Sebeş, Abrud, Avram
Iancu, Albac); ind. chimică (produse sodice,
cupru electrolitic, acid sulfuric etc. – Ocna
Mureş); ind. mat. de constr. (Alba Iulia,
Aiud, Ocna Mureş, Blaj); ind. faianţei şi
porţelanului (Alba Iulia), hârtiei (Petreşti),
conf. şi tricotajelor (Sebeş, Abrud, Câmpeni,
Blaj, Baia de Arieş), pielăriei, blănăriei şi
încălţămintei (Alba Iulia, Orăştie, Sebeş),
ind. alim. (Alba Iulia, Sebeş, Aiud, Jidvei,
Abrud ş.a.). Jud. A. este şi un important
producător de energie electrică prin
intrarea în funcţiune (în 1983) a salbei de
hidrocentrale de pe râul Sebeş care
realizează c. 340 MWh pe an. În cadrul jud.
A. se produc numeroase obiecte meşteşugăreşti, specifice zonei M-ţilor Apuseni
(tulnice, ciubere, fluiere, pieptare, diverse
ţesături cu motive populare etc.). În
perioada de după dec. 1989, caracterizată
prin trecerea treptată la economia de piaţă,
pe terit. jud. A. au luat fiinţă numeroase
societăţi comerciale cu capital privat,
ponderea cea mai mare aparţinând
comerţului, ind. mobilei şi ind. alim.
Agricultura are un caracter diversificat, în care cultura cerealelor, creşterea
animalelor, pomicultura şi viticultura se
îmbină armonios în funcţie de condiţiile
pedo-climatice. La sf. anului 2007, din
totalul supr. agricole a jud. A. (328 593
ha), 132 183 ha reveneau terenurilor
arabile, 119 646 ha păşunilor naturale,
71 706 ha fâneţelor, 3 878 ha viilor şi
pepinierelor viticole, 1 180 ha livezilor şi
pepinierelor pomicole ş.a. În acelaşi an,
structura culturilor de câmp era dominată de culturile de porumb (43 689 ha),
urmate de cele de grâu (19 556 ha), plante
de nutreţ (18 308 ha), cartofi (7 219 ha),
orz şi orzoaică (5 255 ha), plante uleioase
(3 391 ha), ovăz, legume, sfeclă de zahăr
etc. Culturile viticole, extinse pe 13 251
ha, sunt mai răspândite în Pod. Târnavelor şi în zona dealurilor din jurul
Sebeşului, renumite fiind podgoriile
Jidvei, Aiud, Ighiu, Alba Iulia, Blaj, Crăciunelu de Jos ş.a. Pomicultura are condiţii optime în reg. deluroase, cele mai
importante bazine pomicole aflându-se
în arealul localit. Şona, Galda de Jos,
Cugir, Stremţ, Ighiu, Rimetea, Gârbova
ş.a. În toamna anului 2007, producţia
totală de fructe a fost de 15 726 tone, din
care 6 113 tone mere, 4 668 tone prune,
2 459 tone pere, apoi caise, nuci ş.a. La
începutul anului 2008, în jud. A. existau
74 111 capete bovine (din care 74 069
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capete în sectorul privat), 164 038 capete
porcine (163 958 capete în sectorul
privat), 270 632 capete ovine (integral în
sectorul privat), 14 719 capete cabaline
(în întregime aflat în sectorul privat),
2 932 mii capete păsări (integral în
sectorul privat) şi 31 154 familii de albine.
Ponderea sectorului privat în agricultură
depăşeşte 90% în multe sectoare.
Căiledecomunicaţie. La sf. anului 2007,
lungimea reţelei feroviare era de 230 km
(din care 136 km electrificate), revenind
36,8 km la 1 000 km2 teritoriu, iar cea a
drumurilor publice de 2 650 km, din care
540 km modernizate, atingând o densitate de 42,5 km/100 km2 teritoriu. În
cadrul transportului feroviar, o importanţă apreciabilă are magistrala Bucureşti–
Braşov–Sighişoara–Mediaş– Blaj–Teiuş
(important nod feroviar), de unde se
ramifică spre Deva–Arad– Curtici şi spre
Aiud–Cluj-Napoca– Oradea–Episcopia
Bihorului. Din ramificaţia către ClujNapoca, o altă linie importantă de c.f. se
îndreaptă, din nodul feroviar Ocna Mureş,
către Târgu Mureş– Miercurea-Ciuc–
Braşov. Totodată, importanţa transportului
rutier este amplificată de prezenţa pe terit.
jud. A. a unui tronson din magistrala
rutieră europeană E 81, Halmeu–Satu
Mare–Zalău–Cluj-Napoca–Turda–Alba
Iulia–Sibiu– Râmnicu Vâlcea–Piteşti şi de
aici, pe autostradă (114 km), până la
Bucureşti şi, mai departe, până la Giurgiu.
Învăţământ, cultură şi artă. În anul
şcolar 2007–2008, pe terit. jud. A. îşi
desfăşurau activitatea 43 grădiniţe de
copii, cu 11 743 copii înscrişi şi 723 cadre
didactice, 99 şcoli generale (învăţământ

I.Municipii

primar – clasele 1–4 şi gimnazial – clasele
5–8) cu 30 453 elevi şi 2 650 cadre didactice, 35 de licee, cu 14 548 elevi şi 1 281
profesori, două unităţi de stat de învăţământ superior (Universitatea „1 Decembrie” şi Institutul Teologic romanocatolic), cu şapte facultăţi, 5 189 studenţi
şi 171 cadre didactice. În aceeaşi perioadă, reţeaua instituţiilor de cultură şi artă
cuprindea 253 de biblioteci, cu 2 960 000
volume, şapte case de cultură, 67 cămine
culturale, un teatru de păpuşi, numeroase muzee şi case memoriale, formaţii
corale, echipe de dansuri, orchestre
populare etc. Activitatea sportivă se desfăşoară în cadrul a 47 de secţii sportive
care cuprind 1 892 sportivi, 74 antrenori
şi 29 arbitri.
Ocrotirea sănătăţii. La sf. anului
2007, reţeaua sanitară a jud. A. cuprindea
zece spitale, cu 2 516 paturi (un pat de
spital la 150 de locuitori), un sanatoriu
TBC, 7 dispensare, 149 farmacii şi puncte
farmaceutice ş.a. În acelaşi an, asistenţa
medicală era asigurată de 632 medici (1
medic la 595 locuitori), 161 stomatologi
(1 medic stomatolog la 2 336 locuitori) şi
2 133 cadre medicale cu studii medii.
Turismul reprezintă o componentă
principală a activităţii jud. A. Frumuseţea
şi varietatea peisajului, marea diversitate
a monumentelor naturii, a celor istorice
şi arhitectonice, bogăţia şi varietatea
elementelor etnografice şi folclorice,
frecvenţa locurilor istorice şi a siturilor
arheologice etc. înscriu această zonă în
patrimoniul turistic al ţării. Farmecul
neasemuit al M-ţilor Apuseni, pe ale
căror culmi domoale şi prelungi se
risipesc, până aproape de vârf, aşezările
omeneşti, prezenţa nenumăratelor forme
carstice (peşterile Pojarul Poliţei, Huda

Localităţile jud. Alba
(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)
Localit.componente
alemunicipiilor

1. AIUD (1293)

1. Aiudul de Sus (1332)
2. Gâmbaş (1231)
3. Măgina (1344)
4. Păgida (1343)

2. ALBA IULIA (1097)

1. Bărăbanţ (1299)
2. Miceşti (1299)
3. Oarda (1290–1291)
4. Pâclişa (1265)

3. BLAJ (1252)

lui Papară, Scărişoara, Cheile Ordâncuşei,
ale Galdei, Runcului, Râmeţului etc.),
masivele de roci bazaltice „Detunatele”
– având aspectul unei uriaşe orgi
naturale, declarate monumente ale naturii –, Râpa Roşie de lângă Sebeş, cu aspect
de canion, lung de 1 km şi lat de 200 m,
declarată monument al naturii, sunt doar
câteva dintre atracţiile turistice de interes
major ale jud. A. La acestea se mai pot
adăuga calcarele de la Ampoiţa (rezervaţie geologică), Fagul împăratului de la
Baia de Arieş, declarat arbore ocrotit,
Gheţarul de la Vârtop (rezervaţie speologică), Iezeru Şureanu (rezervaţie complexă), Pădurea de larice de la Vidolm
(rezervaţie forestieră), precum şi numeroasele şi valoroasele obiective istorice
şi de arhitectură, printre care se remarcă
Cetatea, Catedrala romano-catolică,
Catedrala ortodoxă, clădirea Palatului
episcopal, Biblioteca Batthyáneum ş.a.
din Alba Iulia, Câmpia Libertăţii de la
Blaj, Câmpul de luptă de la Mirăslău,
Cetatea şi biserica evanghelică din Sebeş,
Cetatea din Aiud ş.a. În suita manifestărilor etno-folclorice ale jud. A. un loc
important îl ocupă tradiţionalul „Târg
de fete” de pe Muntele Găina, unde se
organizează anual, la 20 iul. (de Sf. Ilie),
una dintre cele mai ample şi originale
serbări populare (dansuri şi cântece
populare, schimb de produse etc.) la care
participă zeci de mii de locuitori ai zonei
înconjurătoare sau veniţi din alte părţi ale
ţării. La sf. anului 2007, unităţile de cazare
turistică de pe cuprinsul jud. A. erau: 10
hoteluri, o cabană, un camping, trei vile,
trei pensiuni turistice urbane şi 25 rurale,
un han, un bungalow ş.a., cu o capacitate
totală de 1 830 de locuri. Indicativ
auto: AB.

1. Deleni-Obârşie (1913)
2. Fliteşti (1954)

Satelecareaparţin
municipiilor

1. Ciumbrud (1220)
2. Gârbova de Jos (1282)
3. Gârbova de Sus (1505)
4. Gârboviţa (1505)
5. Sâncrai (1291)
6. Ţifra (1913)

1. Mănărade (1205)
2. Spătac (1367)

4. SEBEŞ (1150)
II.Oraşe
1. ABRUD (1271)
2. BAIA DE ARIEŞ (1308)

3. CÂMPENI (1565)

4. CUGIR (1330)

5. OCNA MUREŞ (1203)
6. TEIUŞ (1290)

7. ZLATNA (1201)

3. Izvoarele (1386)
4. Petrisat (1332)
5. Tiur (1332)
6. Veza (1320)

1. Lancrăm (1309)
2. Petreşti (1309)

Localit.componente
aleoraşelor

1. Abrud-Sat (1850)
2. Gura Cornei (1956)
3. Soharu (1835)

1. Bonceşti (1954)
2. Borleşti (1954)
3. Boteşti (1954)
4. Certege (1850)
5. Coasta Vâscului (1954)
6. Dănduţ (1956)
7. Dealu Bistrii (1956)
8. Dealu Capsei (1954)
9. Dric (1956)
10. Faţa Abrudului (1956)
11. Floreşti (1954)
12. Furduieşti (1956)
13. Mihoeşti (1954)
14. Motorăşti (1954)
15. Peste Valea Bistrii (1954)
16. Poduri (1956)
17. Sorliţa (1956)
18. Tomuşeşti (1954)
19. Valea Bistrii (1954)
20. Valea Caselor (1954)
21. Vârşi (1954)
1. Bocşitura (1913)
2. Bucuru (1913)
3. Călene (1913)
4. Feţeni (1956)
5. Goaşele (1913)
6. Mugeşti (1954)
7. Vinerea (1310)

1. Uioara de Jos (1215)
2. Uioara de Sus (1202–1203)

Alba

1. Răhău (1291)
Satelecareaparţin
oraşelor

1. Brăzeşti (1733)
2. Cioara de Sus (1805)
3. Muncelu (1486)
4. Sartăş (1733)
5. Simuleşti (1956)

1. Cisteiu de Mureş (1320)
2. Micoşlaca (1332)
3. Războieni-Cetate (1291)
1. Beldiu (1219)
2. Căpud (1264)
3. Coşlariu Nou (1733)
4. Peţelca (1264)
1. Boteşti (1956)
2. Budeni (1856)
3. Dealu Roatei (1956)
4. Dobrot (1956)
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5. Dumbrava (1956)
6. Feneş (1733)
7. Galaţi (1505)
8. Izvoru Ampoiului
9. Pătrângeni (1733)
10. Pârău Gruiului (1956)
11. Pirita (1954)
12. Podu lui Paul (1956)
13. Runc (1954)
14. Ruşi (1956)
15. Suseni (1954)
16. Trâmpoiele (1733)
17. Valea Mică
18. Vâltori (1954)

Alba
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III.Comune
1. ALBAC

2. ALMAŞU MARE

3. ARIEŞENI

Satelecomponente
(primulsatestereşed.com.)

4. AVRAM IANCU

1. Albac (1688)
2. Bărăşti (1956)
3. Budăieşti
4. Cioneşti
5. Costeşti (1954)
6. Dealu Lămăşoi (1956)
7. Deve
8. După Pleşe (1954)
9. Faţa (1956)
10. Pleşeşti (1954)
11. Potionci (1954)
12. Rogoz (1956)
13. Roşeşti (1954)
14. Ruseşti (1954)
15. Sohodol (1954)
16. Tamboreşti (1956)

1. Almaşu Mare (1407)
2. Almaşu de Mijloc (1511)
3. Brădet (1954)
4. Cheile Cibului (1954)
5. Cib (1407)
6. Glod (1418)
7. Nădăştia (1321)

1. Arieşeni (1909)
2. Avrămeşti (1956)
3. Bubeşti
4. Casa de Piatră (1954)
5. Cobleş (1954)
6. Dealu Bajului (1954)
7. Faţa Cristesei (1954)
8. Faţa Lăpuşului (1954)
9. Galbena (1954)
10. Hodobana (1954)
11. Izlaz (1956)
12. Pănteşti
13. Pătrăhăiţeşti (1956)
14. Poieniţa (1956)
15. Raviceşti (1956)
16. Sturu (1956)
17. Ştei-Arieşeni (1956)
18. Vanvuceşti (1954)

5. BERGHIN

6. BISTRA

1. Avram Iancu (1839)
2. Achimeţeşti (1956)
3. Avrămeşti (1954)
4. Bădăi (1956)
5. Boldeşti (1956)
6. Călugăreşti
7. Căsoaia (1956)
8. Cândeşti (1956)
9. Cârăşti (1956)
10. Cârţuleşti (1956)
11. Coceşti (1956)
12. Cocoşeşti (1956)
13. Coroieşti (1956)
14. Dealu Crişului (1956)
15. Doleşti (1956)
16. Dumăceşti
17. Gojeieşti (1956)
18. Helereşti (1956)
19. Inceşti (1954)
20. Jojei
21. Mărteşti (1956)
22. Orgeşti (1956)
23. Pătruţeşti (1956)
24. Plai (1956)
25. Puşeleşti
26. Şoiceşti
27. Şterteşti
28. Târsa
29. Târsa-Plai
30. Valea Maciului (1956)
31. Valea Uţului (1956)
32. Verdeşti (1956)
33. Vidrişoara (1954)
1. Berghin (1332)
2. Ghirbom (1309)
3. Henig (1333)
4. Straja (1274)

1. Bistra (1437)
2. Aroneşti (1956)
3. Băleşti (1954)
4. Băleşti-Cătun (1956)
5. Bârleşti (1956)
6. Cheleteni
7. Ciuldeşti (1956)
8. Creţeşti (1956)

7. BLANDIANA

9. Dealu Muntelui (1954)
10. Dâmbureni (1956)
11. Durăşti (1956)
12. Găneşti (1956)
13. Gârde (1954)
14. Hodişeşti (1956)
15. Hudriceşti (1954)
16. Lipaia (1956)
17. Lunca Largă (1956)
18. Lunca Merilor (1954)
19. Mihăieşti (1956)
20. Nămaş (1956)
21. Novăceşti (1956)
22. Perjeşti (1956)
23. Poiana (1956)
24. Poiu (1956)
25. Rătitiş (1956)
26. Runcuri (1956)
27. Sălăgeşti (1956)
28. Ştefanca
29. Tolăceşti (1956)
30. Tomnatec (1954)
31. Trişoreşti (1956)
32. Ţărăneşti (1956)
33. Vârşii Mari (1954)
34. Vârşii Mici (1954)
35. Vârşi-Rontu (1954)
1. Blandiana (1733)
2. Acmariu (1276)
3. Ibru (1954)
4. Poieni (1956)
5. Răcătău (1488)

8. BUCERDEA GRÂNOASĂ 1. Bucerdea Grânoasă (1303)
2. Cornu (1913)
3. Pădure (1956)
4. Pânca (1954)
9. BUCIUM

1. Bucium (1595)
2. Angheleşti (1956)
3. Bisericani (1956)
4. Bucium-Sat (1909)
5. Cerbu (1850)
6. Ciuculeşti (1956)
7. Coleşeni (1956)
8. Dogăreşti (1956)
9. Fereşti (1956)
10. Floreşti (1956)
11. Gura Izbitei (1956)
12. Heleşti (1956)
13. Izbicioara (1956)
14. Izbita (1850)
15. Jurcuieşti
16. Lupuleşti (1956)
17. Măgura (1956)
18. Muntari (1733)
19. Petreni (1956)
20. Poiana (1956)
21. Poieni (1956)
22. Stâlnişoara (1954)
23. Valea Abruzel (1956)
24. Valea Albă (1956)
25. Valea Cerbului
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10. CÂLNIC
11. CENADE
12. CERGĂU
13. CERU-BĂCĂINŢI

14. CETATEA DE BALTĂ

15. CIUGUD

16. CIURULEASA

26. Valea Negrilesii (1956)
27. Valea Poienii (1956)
28. Valea Şesii (1956)
29. Văleni (1956)
30. Vâlcea (1956)
1. Câlnic (1267)
2. Deal (1366)

1. Cenade (1311)
2. Capu Dealului (1956)
3. Gorgan (1956)
1. Cergău Mare (1302)
2. Cergău Mic (1303)
3. Lupu (1306)

1. Ceru-Băcăinţi (1909)
2. Bolovăneşti (1954)
3. Bulbuc (1457)
4. Cucuta (1956)
5. Curpeni (1850)
6. Dumbrăviţa (1956)
7. Fântânele (1954)
8. Groşi (1954)
9. Valea Mare (1733)
10. Viezuri

1. Cetatea de Baltă (1202–1203)
2. Crăciunelu de Sus (1332)
3. Sântămărie (1448)
4. Tătârlaua (1332)
1. Ciugud (1335)
2. Drâmbar (1332)
3. Hăpria (1520)
4. Limba* (1309)
5. Şeuşa (1332)
6. Teleac (1956)

1. Ciuruleasa (1850)
2. Bidigeşti (1956)
3. Bodreşti (1954)
4. Bogleşti (1956)
5. Buninginea (1850)
6. Gheduleşti (1956)
7. Mătişeşti (1954)
8. Morăreşti (1956)
9. Vulcan

17. CRĂCIUNELU DE JOS 1. Crăciunelu de Jos (1324)
18. CRICĂU
19. CUT

20. DAIA ROMÂNĂ

21. DOŞTAT

*

1. Cricău (1206)
2. Craiva (1733)
3. Tibru (1352)
1. Cut (1291)

1. Daia Română (1293)

1. Doştat (1320)
2. Boz (1290–1295)
3. Dealu Doştatului (1956)

Până la 28 apr. 2004 s-a numit Dumbrava.
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22. FĂRĂU

23. GALDA DE JOS

24. GÂRBOVA
25. GÂRDA DE SUS

26. HOPÂRTA

27. HOREA

1. Fărău (1299)
2. Heria (1202–1203)
3. Medveş (1288)
4. Sânbenedic (1332)
5. Şilea (1319)

28. IGHIU

1. Gârbova (1096)
2. Cărpiniş (1488)
3. Reciu (1309)

30. JIDVEI

1. Galda de Jos (1287)
2. Benic (1299)
3. Cetea (1337)
4. Galda de Sus (1648)
5. Lupşeni (1956)
6. Măgura (1956)
7. Mesentea (1303)
8. Oiejdea (1238)
9. Poiana Galdei
10. Răicani (1913)
11. Zăgriş

1. Gârda de Sus (1909)
2. Biharia
3. Dealu Frumos (1954)
4. Dealu Ordâncuşii (1954)
5. Dobreşti (1954)
6. Gârda Seacă (1909)
7. Gheţari (1956)
8. Hănăşeşti (1956)
9. Huzăreşti (1954)
10. Izvoarele (1386)
11. Munună (1954)
12. Ocoale (1954)
13. Plai (1954)
14. Plişti (1954)
15. Scoarţa (1956)
16. Snide
17. Suceşti (1956)
1. Hopârta (1332)
2. Silivaş (1202–1203)
3. Şpălnaca (1329)
4. Turdaş (1202–1203)
5. Vama Seacă (1913)

1. Horea (1839)
2. Baba (1954)
3. Buteşti (1956)
4. Dârleşti (1956)
5. Fericet (1956)
6. Giurgiuţ (1956)
7. Mănceşti (1956)
8. Mătişeşti (1954)
9. Niculeşti (1954)
10. Pătruşeşti (1954)
11. Petreasa (1213)
12. Preluca (1954)
13. Teiu (1956)

29. ÎNTREGALDE

31. LIVEZILE

32. LOPADEA NOUĂ

33. LUNCA MUREŞULUI
34. LUPŞA

14. Trifeşti (1954)
15. Zânzeşti (1956)

1. Ighiu (1206)
2. Bucerdea Vinoasă (1238)
3. Ighiel (1733)
4. Şard (1238)
5. Ţelna (1648)

1. Întregalde (1525)
2. Dealu Geoagiului (1413)
3. Ghioncani (1954)
4. Ilieşti (1956)
5. Ivăniş (1956)
6. Mărineşti (1956)
7. Modoleşti (1954)
8. Necrileşti (1954)
9. Popeşti (1956)
10. Sfârcea (1956)
11. Tecşeşti (1909)
1. Jidvei (1309)
2. Bălcaciu (1319)
3. Căpâlna de Jos (1332)
4. Feisa (1332)
5. Veseuş (1332)

1. Livezile (1733)
2. Izvoarele (1470)
3. Poiana Aiudului (1330)
4. Vălişoara (1342–1343)

1. Lopadea Nouă (1202–1203)
2. Asinip (1202–1203)
3. Băgău (1296)
4. Beţa (1272)
5. Cicârd (1913)
6. Ciuguzel (1202–1203)
7. Ocnişoara (1202–1203)
8. Odverem (1303)
1. Lunca Mureşului (1291)
2. Gura Arieşului (1291)

1. Lupşa (1366)
2. Bârdeşti (1956)
3. Bârzan (1956)
4. Curmătură (1956)
5. După Deal (1956)
6. Geamăna (1825)
7. Hădărău (1909)
8. Holobani (1956)
9. Lazuri (1956)
10. Lunca (1956)
11. Mănăstire (1909)
12. Mărgaia
13. Muşca (1733)
14. Pârâu-Cărbunări (1956)
15. Piţiga (1956)
16. Poşogani (1956)
17. Şasa (1956)
18. Trifeşti (1956)
19. Valea Holhorii (1956)
20. Valea Lupşii (1854)

35. METEŞ

36. MIHALŢ

37. MIRĂSLĂU

38. MOGOŞ

39. NOŞLAC

40. OCOLIŞ

41. OHABA

21. Valea Şesii (1909)
22. Văi (1956)
23. Vinţa (1825)

1. Meteş (1338)
2. Ampoiţa (1293)
3. Isca (1956)
4. Lunca Ampoiţei (1956)
5. Lunca Meteşului (1956)
6. Pădurea (1956)
7. Poiana Ampoiului ( 1733)
8. Poiana Ursului (1956)
9. Presaca Ampoiului (1733)
10. Remetea (1956)
11. Tăuţi (1341)
12. Văleni (1956)

Alba

42. PIANU

43. POIANA VADULUI

1. Mihalţ (1319)
2. Cistei (1461)
3. Obreja (1760–1762)
4. Zărieş (1835)

1. Mirăslău (1219)
2. Cicău (1291)
3. Decea (1339)
4. Lopadea Veche (1296)
5. Ormeniş (1291)
6. Rachiş (1750)

1. Mogoş (1909)
2. Bărbeşti (1956)
3. Bârleşti (1909)
4. Bârleşti-Cătun (1956)
5. Bârzogani (1956)
6. Boceşti (1956)
7. Bogdăneşti (1956)
8. Buteşti (1956)
9. Cojocani (1760–1762)
10. Cristeşti (1956)
11. Mămăligani (1760–1762)
12. Negreşti (1956)
13. Onceşti (1956)
14. Poienile-Mogoş (1956)
15. Tomeşti (1956)
16. Valea Barnii (1954)
17. Valea Bârluţeşti (1956)
18. Valea Coceşti (1956)
19. Valea Giogeşti (1956)
20. Valea Mlacii (1956)
21. Valea Ţupilor (1956)
1. Noşlac (1288)
2. Căptălan (1587–1589)
3. Copand (1288)
4. Găbud (1458)
5. Stâna de Mureş (1334)
6. Valea Ciuciului (1954)

1. Ocoliş (1408)
2. Lunca Largă (1954)
3. Runc (1733)
4. Vidolm (1470)
1. Ohaba (1372)

44. PONOR

45. POŞAGA

46. RĂDEŞTI

47. RÂMEŢ

48. RIMETEA
49. ROŞIA DE SECAŞ

2. Colibi (1805)
3. Măghierat (1954)
4. Secăşel (1509)

1. Pianu de Sus (1488)
2. Pianu de Jos (1309)
3. Plaiuri (1956)
4. Purcăreţi (1909)
5. Strungari (1488)

1. Poiana Vadului
2. Costeşti (1954)
3. Duduieni (1954)
4. Făgetu de Jos (1954)
5. Făgetu de Sus (1954)
6. Hănăşeşti (1956)
7. Lupăieşti (1954)
8. Morcăneşti (1954)
9. Păşteşti (1956)
10. Petelei (1954)
11. Stăneşti (1954)

1. Ponor (1648)
2. După Deal (1956)
3. Geogel (1867)
4. Măcăreşti (1928)
5. Valea Bucurului (1956)
6. Vale în Jos
1. Poşaga de Jos (1365)
2. Corţeşti
3. Inceşti (1956)
4. Lunca (1470)
5. Orăşti (1956)
6. Poşaga de Sus (1824)
7. Săgagea (1835)
1. Rădeşti (1263–1269)
2. Leorinţ (1348)
3. Meşcreac (1264)
4. Şoimuş (1318)

1. Râmeţ (1441)
2. Boţani (1956)
3. Brădeşti (1909)
4. Cheia (1909)
5. Cotorăşti (1956)
6. Floreşti (1954)
7. Olteni (1913)
8. Valea Făgetului (1956)
9. Valea Inzelului (1954)
10. Valea Mănăstirii (1909)
11. Valea Poienii (1956)
12. Valea Uzei (1909)
13. Vlădeşti (1956)
1. Rimetea (1257–1272)
2. Colţeşti (1332)

1. Roşia de Secaş (1306)
2. Tău (1335)
3. Ungurei (1304)
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50. ROŞIA MONTANĂ

49. SĂLCIUA

52. SĂLIŞTEA

53. SĂSCIORI

54. SÂNCEL
55. SÂNTIMBRU

56. SCĂRIŞOARA

1. Roşia Montană (1592)
2. Bălmoşeşti (1954)
3. Blideşti (1954)
4. Bunta (1956)
5. Cărpiniş (1595)
6. Coasta Henţii (1956)
7. Corna (1850)
8. Curături (1956)
9. Dăroaia
10. Gârda-Bărbuleşti (1956)
11. Gura Roşiei (1909)
12. Iacobeşti (1956)
13. Ignăţeşti (1954)
14. Şoal (1956)
15. Ţarina (1956)
16. Vârtop

57. SOHODOL

1. Sălciua de Jos (1365)
2. Dealu Caselor (1956)
3. Dumeşti (1956)
4. Sălciua de Sus (1370)
5. Sub Piatră (1909)
6.Valea Largă (1956)
1. Săliştea (1310)
2. Mărgineni (1956)
3. Săliştea-Deal (1956)
4. Tărtăria (1733)
1. Săsciori (1309)
2. Căpâlna (1386)
3. Dumbrava (1309)
4. Laz (1357)
5. Loman (1733)
6. Pleşi (1954)
7. Răchita (1574)
8. Sebeşel (1382)
9. Tonea (1913)
1. Sâncel (1252)
2. Iclod (1347)
3. Pănade (1290)

1. Sântimbru (1238)
2. Coşlariu (1733)
3. Dumitra (1269)
4. Galtiu (1333)
5. Totoi

1. Scărişoara (1733)
2. Bârleşti (1956)
3. Boteşti (1954)
4. Faţa-Lăzeşti (1954)
5. Floreşti (1956)
6. Lăzeşti (1954)
7. Lespezea (1956)
8. Maţei (1956)
9. Negeşti (1956)
10. Prelucă (1954)
11. Runc (1954)
12. Sfoartea (1954)

58. STREMŢ

59. ŞIBOT

60. ŞONA

61. ŞPRING

62. ŞUGAG

13. Ştiuleţi (1954)
14. Trânceşti

1. Sohodol (1805)
2. Băzeşti (1956)
3. Bilăneşti (1956)
4. Bobăreşti (1956)
5. Brădeana (1956)
6. Burzoneşti
7. Deonceşti
8. Dilimani (1956)
9. Furduieşti (1956)
10. Gura Sohodol (1956)
11. Hoancă (1956)
12. Joldişeşti (1956)
13. Lazuri (1956)
14. Leheşti (1956)
15. Lumineşti (1956)
16. Medreşti (1956)
17. Morăreşti (1956)
18. Muneşti
19. Năpăieşti (1956)
20. Nelegeşti (1956)
21. Nicoreşti (1956)
22. Peleş (1835)
23. Poiana (1909)
24. Robeşti (1956)
25. Sicoieşti (1956)
26. Surdeşti (1954)
27. Şebişeşti (1956)
28. Şimoceşti (1956)
29. Ţoci (1956)
30. Valea Verde (1954)
31. Vlădoşeşti (1956)

1. Stremţ (1332)
2. Faţa Pietrii (1956)
3. Geoagiu de Sus (1263)
4. Geomal (1282)

1. Şibot (1281)
2. Balomiru de Câmp (1479)
3. Băcăinţi (1278)
4. Sărăcsău (1733)
1. Şona (1313)
2. Alecuş (1332)
3. Biia (1202–1203)
4. Doptău (1913)
5. Lunca Târnavei (1647)
6. Sânmiclăuş (1309)
7. Valea Sasului (1290)

1. Şpring (1290–1301)
2. Carpen (1913)
3. Carpenii de Sus (1913)
4. Cunţa (1291)
5. Draşov (1309)
6. Vingard (1309)
1. Şugag (1750)
2. Arţi (1913)
3. Bârsana (1956)

63. UNIREA

64. VADU MOŢILOR

65. VALEA LUNGĂ

66. VIDRA

4. Dobra (1909)
5. Jidoştina (1956)
6. Mărtinie (1956)
7. Tău Bistra (1913)

Alba Iulia

1. Unirea (1219)
2. Ciugudu de Jos (1219)
3. Ciugudu de Sus (1332)
4. Dumbrava (1219)
5. Inoc (1291)
6. Măhăceni (1291)

1. Vadu Moţilor (1909)
2. Bodeşti (1954)
3. Burzeşti (1954)
4. Dealu Frumos (1954)
5. Lăzeşti (1954)
6. Necşeşti (1954)
7. Poduri-Briceşti (1956)
8. Popeştii de Jos (1956)
9. Popeştii de Sus (1954)
10. Tomuţeşti (1954)
11. Toţeşti (1954)
12. Vâltori (1954)
1. Valea Lungă (1309)
2. Făget (1296)
3. Glogoveţ (1717)
4. Lodroman (1439)
5. Lunca (1447)
6. Tăuni (1461)

1. Vidra (1595)
2. Băi (1956)
3. Bobăreşti (1956)
4. Bogdăneşti (1954)
5. Bordeştii Poieni (1956)
6. Culdeşti (1956)
7. Dealu Goieşti (1956)
8. Dos (1956)
9. Dosu Luncii (1956)
10. Dosu Văseşti (1956)
11. Drăgoieşti-Luncă (1956)
12. Ficăreşti (1954)
13. Gligoreşti (1956)
14. Goieşti (1956)
15. Haiduceşti (1956)
16. Hărăşti (1956)

ALBAC, com. în jud. Alba, alcãtuitã din
16 sate, situatã la poalele de NE ale
M-þilor Bihor ºi cele de SV ale Muntelui
Mare, la 635 m alt., în Þara Moþilor,
la confl. râului Albac cu Arieºu Mare;
2 156 loc. (1 ian. 2011): 1 071 de sex masc.
ºi 1 085 fem. Nod rutier. Expl. de marmurã (în satul Bãrãºti). Producţie de
butoaie (Albac). Muzeu de istorie. Colecþie muzealã etnograficã. În satul Albac,
menþionat documentar, prima oarã, în
1688 cu numele ReulMare, se aflã bustul
lui Horea (dezvelit în 1967), operã a

67. VINŢU DE JOS

17. Hoancă (1956)
18. Jefleşti (1956)
19. Lunca (1954)
20. Lunca Bisericii (1956)
21. Lunca de Jos (1956)
22. Lunca Goieşti (1956)
23. Lunca Veseşti
24. Modoleşti (1956)
25. Nemeşi (1954)
26. Oideşti (1956)
27. Pitărceşti (1956)
28. Pleşcuţa (1956)
29. Poieni* (1956)
30. Ponorel (1854)
31. Puiuleţeşti (1956)
32. Runc (1954)
33. Segaj (1956)
34. Urdeş (1956)
35. Valea Morii (1913)
36. Văseşti (1956)
37. Vâlcăneasa (1956)
38. Vâlceşti (1956)
39. Vârtăneşti (1956)

1. Vinţu de Jos (1248)
2. Câmpu Goblii (1956)
3. Ciocaşu (1956)
4. Crişeni (1956)
5. Dealu Ferului (1956)
6. Gura Cuţului (1956)
7. Haţegana (1956)
8. Inuri (1733)
9. Laz (1954)
10. Mătăcina
11. Mereteu (1954)
12. Pârău lui Mihai (1956)
13. Poieniţa (1956)
14. Stăuini
15. Valea Goblii (1954)
16. Valea lui Mihai (1956)
17. Valea Vinţului (1954)
18. Vurpăr (1248)

* Sat depopulat la sf. sec. 20 şi începutul sec. 21.

sculptorului Romulus Ladea. Rezervaþia
naturalã Cheile Albacului (35 ha).
ALBA CAROLINA Õ Alba Iulia.

ALBA ECCLESIA Õ Albeºti (4).

ALBA IULIA, municipiu în partea
central-vesticã a României, reºed. jud.
Alba, situat în culoarul larg al vãii
Mureºului, pe dr. râului Mureº, în zona de confl. cu râul Ampoi, la poalele
sudice ale Dealurilor Aiudului, la
222-247 m alt.; 68 741 loc. (1 ian. 2011):
32 482 de sex masc. ºi 36 259 fem. Supr.:

10,4 km2; densitatea: 6 609 loc./km2. Nod
feroviar ºi rutier. Constr. de utilaj minier,
utilaje de transport, utilaje pentru ind.
mat. de constr. ºi pentru prelucr. lemnului. Producţie de piese turnate din
fontã pentru maºini-unelte (matriþe,
scule), de încãlþãminte, de obiecte din
porþelan, de covoare pluºate ºi mochete,
de preparate din carne ºi lapte, produse
de panificaþie, vinuri, ºampanie, bãuturi
alcoolice etc. Morãrit. Centru pomicol ºi
viticol. Universitatea „1 Decembrie”,
înfiinþatã în 1991, cu 6 facultãþi, 5 102
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Alba Iulia

studenþi ºi 163 profesori (2007–2008).
Seminar teologic ortodox ºi Seminar
catolic. Teatrul de pãpuºi „Prichindel”
(f. 1952). Muzeul Naþional al Unirii, cu
colecþii de arheologie, istorie ºi etnografie
(1887), în interiorul cãruia se aflã Sala
Unirii unde, la 1 Dec. 1918, s-a semnat
actul unirii Transilvaniei, Banatului, Criºanei ºi Maramureºului cu România.
Biblioteca judeþeanã „Lucian Blaga” (f. 1
apr. 1943), cu c. 250 000 de vol. Istoric.
În arealul municipiului au fost descoperite vestigii neolitice (milen. 5 î.Hr.)
aparþinând culturilor Vinča-Turdaº,
Petreºti, Coþofeni, precum ºi din epocile
bronzului (coliere, fibule) ºi fierului (un
pandantiv din bronz în formã de secure).
Vechea aºezare dacicã, cunoscutã sub
numele Tharmis, a fost cuceritã de cãtre
romani (în sec. 2) care au construit aici
cel mai mare castru din Dacia (27–30 ha),
cu ziduri din piatrã, ºi au stabilit sediul
LegiuniiaXIII-aGemina. În jurul castrului
roman s-a dezvoltat o puternicã aºezare
civilã cu numele Apulum, ridicatã la
rangul de municipiu în timpul împãratului Marcus Aurelius, numit Municipium Aurelium Apulense, ºi apoi (în
180–193) la cel de colonia (ColoniaAurelia
Apulensis). Dupã retragerea armatelor ºi
a administraþiei romane din Dacia (271–
275), populaþia autohtonã ºi-a continuat
viaþa neîntrerupt, dovadã fiind vasele de
lut, opaiþele, fibulele, brãþãrile etc.
(datând din sec. 3–6) descoperite pe terit.
oraºului. În sec. 9–10, aici era un centru
fortificat, probabil reºed. unei formaþiuni
politice româneºti, cunoscut în izvoarele
istorice de mai târziu cu numele de Alba
Iuliae sau Bãlgrad (în graiul popular), ceea
ce însemna Oraºul sau Cetatea Albã
(dupã aspectul sãu alb datorat pietrelor
albe). Menþionat documentar, prima
datã, în 1097, iar apoi în 1177 ca reºed. a
unui comitat. În sec. 13 a devenit oraº,
fiind consemnat ulterior ºi cu numele
Karlsburgºi AlbaCarolina. Distrus de invazia mongol`
tãtarã din 1241. În 1516, episcopia
catolicã a reconstruit cetatea. Între 1542
ºi 1690 a fost capitala principatului
autonom Transilvania. La 1 nov. 1599,
voievodul Mihai Viteazul a intrat în Alba
Iulia, realizând prima etapă a unirii
politice a celor trei þãri române (Þara
Româneascã, Moldova ºi Transilvania),
sub cârmuirea sa. Distrus de turci în 1658,

Alba Iulia. Catedrala ortodoxă „Sfânta Treime”

oraºul a fost refãcut ulterior, devenind,
în scurt timp, un important centru al
tipãriturilor româneºti. Aici a apãrut (în
1648) prima traducere integralã, în limba
românã, a Noului Testament prin grija
mitropolitului Simion ªtefan în prefaþa
cãruia se formuleazã necesitatea unei
limbi scrise comune pentru românii din
toate provinciile. În sec. 18 s-a reconstruit
cetatea. La 28 febr. 1785, aici au fost
torturaþi Horea ºi Cloºca, doi dintre cei
trei conducãtori ai Rãscoalei þãrãneºti din
1784–1785 din Transilvania. La 18 nov./1
dec. 1918, la A. I. a avut loc Marea
Adunare Naþionalã, la care au participat
peste 100 000 de români veniþi din toate
þinuturile Transilvaniei ºi Banatului ºi la
care Vasile Goldiº a citit textul rezoluþiei
de unire a Transilvaniei cu România:
„Adunarea Naþionalã a tuturor românilor
dinTransilvania,BanatºiÞaraungureascã,
adunaþi prin reprezentanþii lor îndreptãþiþi
laAlbaIuliaînziuade18nov.(1dec.)1918,
decreteazã Unirea acelor români ºi a
teritoriilorlocuitededânºiicuRomânia.” În
sept. 1940, locuitorii oraºului au
participat la o demonstraþie de protest
împotriva Dictatului de la Viena (din
30 aug. 1940) prin care România era
forţată să cedeze partea de NV a Transilvaniei Ungariei horthyste. Declarat
municipiu la 17 febr. 1968 ºi Cetate
simbol a unirii tuturor românilor (la 30
nov. 1994). Municipiul A. I. are în
subordine ad-tivã 4 localit. componente:
Bãrãbanþ, Miceºti, Oarda ºi Pâcliºa. La

Alba Iulia. Catedrala romano-catolică „Sf. Mihail”

Pâcliºa a fost descoperit (1997) un tezaur
monetar roman (300 monede din sec.
2 d.Hr.). Monumente: cetatea „Alba Carolina”, în stil Vauban, extinsã pe 70 ha,
construită în perioada 4 nov. 1715–1738
(pe locul alteia din sec. 9–10) dupã
planurile arhitectului italian Giovanni
Morando Visconti, din iniþiativa împãratului Carol VI de Habsburg, este un fort
de plan heptagonal, cu ziduri groase,
7 bastioane ºi mai multe porþi, în stil
baroc, împodobite cu basoreliefuri care
înfãþiºeazã figuri ºi scene din mitologie,
realizate de Johann König. Poarta întâi a
cetăţii a fost restaurată în 2001–2006,
poarta a III-a în 1998–2008, iar poarta a
V-a a fost inaugurată la 6 apr. 2011. În
apr. 2008 a fost inaugurat şi podul mobil
de la poarta a III-a. În interiorul porţii a
III-a există celula în care a fost închis
Horea. Porţile a II-a şi a VI-a sunt incluse
în planurile de restaurare până în 2013.
Pentru a putea fi construitã cetatea „Alba
Carolina” a fost distrusã, printre altele,
ºi mitropolia ortodoxã, ctitorie din anii
1595–1601 a voievodului Mihai Viteazul;
Catedrala romano-catolicã „Sfântul Mihail”, cu elemente de structurã ºi
decoraþie gotice, construitã între anii 1246
ºi 1291, cu adãugiri ºi prefaceri succesive
ulterioare, a fost supusă unor reparaþii
în 1718–1739, 1907–1917, 1950–1953. În
aceastã catedralã se aflã sarcofagul cu
osemintele lui Iancu de Hunedoara. În
prezent, biserica „Sfântul Mihail” este
Catedrala Arhiepiscopiei romano-catolice

Alba Iulia; Catedrala Ortodoxã sau
Catedrala Reîntregirii, cu hramul „Sfânta
Treime”, a fost construitã în anii 1921–
1922 dupã planurile arhitectului Victor
ªtefãnescu în stilul vechilor biserici
româneºti, cu o turlã centralã de 58 m
înãlþime, flancatã de patru turle mai mici.
Biserica a fost renovatã ºi reparatã în anii
1993–1994 ºi resfinþitã la 19 iun. 1994.
Turn-clopotniþã înalt de 52 m. În aceastã
catedralã, la 15 oct. 1922 au fost
încoronaţi Ferdinand I şi soţia lui, Maria,
ca rege şi, respectiv, ca regină ai
României; biserica „Adormirea Maicii
Domnului” (1691); biserica greceascã cu
hramul „Buna Vestire” (1783); bisericile
„Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel” (1787) ºi
„Sfânta Treime” (1795); Palatul princiar
(sec. 13–18), fostã reºed. a principilor
Transilvaniei; Palatul Apor (sec. 17), în
stilul Renaºterii târzii, cu influenþe
baroce; Biblioteca Batthyáneum, întemeiatã în 1784 de cãtre Ignác Batthyány,
episcop catolic al Transilvaniei, cu 69 061
volume, dintre care 1 665 de manuscrise
ºi cãrþi tipãrite înainte de anul 1500, unele
unice în lume (Codexaureus, sec. 8 d.Hr.,
pe foi de pergament), 19 000 de documente, 609 incunabule etc.; obelisc
realizat de cãtre sculptorul Ion Negrulea
(1937), închinat lui Horea, Cloºca ºi
Criºan; statuia ecvestrã a voievodului
Mihai Viteazul, operã a sculptorului
Oscar Han (dezvelitã în 1968); statuia
Lupa Capitolina, donaþie fãcutã (1993)
de cãtre oraºul Alessandria din Italia, a
fost instalată în Piaţa Alessandria din
Alba Iulia o dată cu inaugurarea acesteia

Alba Iulia. Statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul

Albeşti

Alba Iulia. Poarta întâi a cetăţii „Alba Carolina”

în anul 2007; statuia în bronz a lui Iuliu
Maniu (dezvelitã la 28 mai 1995);
busturile unor iluºtrii oameni politici: Ion
Raþiu, Vasile Goldiº, Pan. Halippa, Ion
Nistor º.a. – dezvelite în nov. 1994. La
16 sept. 1995 a fost dezvelitã statuia lui
I. I. C. Brãtianu, operã a sculptorului Paul
Vasilescu; biserica romano-catolicã (1302,
cu modificãri din sec. 18), în localit. componentã Bãrãbanþ.

ALBENI, com. în jud. Gorj, alcãtuitã din
6 sate, situatã în Subcarpaþii Olteniei, pe
râul Câlnic; 2 972 loc. (1 ian. 2011): 1 483
de sex masc. ºi 1 489 fem. Expl. de petrol
ºi de lignit. Pomiculturã (meri, pruni,
peri). În satul Albeni, menþionat documentar la 30 iun. 1486 într-un act de
danie semnat de domnul Vlad Cãlugãrul,
se aflã biserica „Sfântul Nicolae”Sãulescu construită înainte de 1730 şi
reparatã în 1820, 1844, 1893–1894; bisericile din lemn „Sfântul Gheorghe”
(1799–1800) ºi alta cu dublu hram –
„Cuvioasa Parascheva” ºi „Intrarea în
Bisericã a Maicii Domnului” (1812), în
satele Bârzeiu de Gilort ºi Mirosloveni.

ALBEªTI 1. Com. în jud. Botoºani, alcãtuitã din 6 sate, situatã în Câmpia Jijiei
Superioare, pe râul Jijia; 6 627 loc. (1 ian.
2011): 3 382 de sex masc. ºi 3 245 fem.
Haltã de c.f. (în satul Jijia). Creºterea ovinelor; viticulturã. În satul Albeºti au
existat (sec. 16–17) casele boiereºti ale
familiei Balº, incendiate de poloni în 1686.
2. Com. în jud. Constanþa, alcãtuitã
din 5 sate, situatã în SE Pod. Cobadin,
pe valea râului Albeºti, la graniþa cu
Bulgaria; 3 515 loc. (1 ian. 2011): 1 758 de
sex masc. ºi 1 757 fem. În arealul com A.
au fost descoperite (1973, 1994) vestigiile
unei aºezãri urbane fortificate (sec. 4–1
î.Hr.), cu locuinþe din piatrã ºi pãmânt,
aparþinând populaþiei geto-dace ºi unor
greci veniþi din cetatea Callatis. Au fost
identificate strãzi pavate, prevãzute cu

canalizare, urmele unor edificii publice,
ceramicã de import (amfore de Thasos,
Sinope, Cos º.a.), ºtampile, aplice,
statuete din ceramicã, vase autohtone etc.
Satul Albeºti apare consemnat în 1856 cu
numele Sarighiol, denumire pãstratã pânã
în 1924. Rezervaţia forestieră „Pădurea
Hagieni” (392,9 ha).
3. Com. în jud. Ialomiþa, alcãtuitã din
3 sate, situatã în Câmpia Bãrãganului, în
lunca de pe dr. râului Ialomiþa: 1 181 loc.
(1 ian. 2011): 592 de sex masc. ºi 589 fem.
Nod rutier. Culturi de cereale.
4. Com. în jud. Mureº, alcãtuitã din
9 sate, situatã în Pod. Târnavelor, pe râul
Târnava Mare, la 5 km E de municipiul
Sighiºoara; 5 990 loc. (1 ian. 2011): 2 971
de sex masc. ºi 3 019 fem. Staþie de c.f.
(în satul Albeºti). Fabricã de sticlã.
Topitorie de in. Produse textile (frânghii)
ºi alim. (brânzeturi, panificaþie); douã
mori de cereale. Culturi de cereale,
hamei, in, sfeclã de zahãr, cartofi etc.
Creºterea bovinelor. Muzeu memorial
„Petöfi Sándor” (inaugurat în 1966). Parc.
În arealul satului Jacu a fost descoperitã
o oglindã circularã din bronz, care are
mânerul terminat cu o figurã zoomorfã,
datând din sec. 6 î.Hr., atribuitã sciþilor.
Pe terit. satului Albeºti, menþionat documentar, prima oarã, în 1231 cu numele
Alba Ecclesia, s-a desfãºurat (la 31 iul.
1849) bãtãlia dintre armata revoluþionarã
maghiarã, comandatã de generalul
polonez Józef Bem, ºi oºtile ruseºti,
conduse de generalul A.N. Lüders, venite
sã înãbuºe revoluþia – luptã în care au
murit poetul maghiar Petöfi Sándor,
aghiotantul generalului Bem, ºi publicistul german Anton Kurz. În amintirea
poetului maghiar a fost ridicat (în 1899),
din iniþiativa Luizei Haller, un obelisc
din piatrã. În satul Albeºti existã o
bisericã din sec. 15, cu transformãri din
1721 ºi din sec. 19, cu elemente de arhitecturã ºi sculpturã gotice, iar în satul
Þopa, atestat documentar la 20 oct. 1301,
se aflã ruinele castelului „Bethlen” (1617),
de plan dreptunghiular, iniţial cu trei
niveluri, cu turnuri la colþuri, înconjurat
de o incintã fortificatã cu 3 turnuri de
apãrare. La 1 mai 1870, o inundaþie
catastrofalã a distrus satul Boiu ºi a
provocat moartea a 141 de persoane.
5. Com. în jud. Vaslui, alcãtuitã din
4 sate, situatã în zona Colinelor Fãlciului,
pe stg. râului Bârlad, în reg. în care acesta
conflueazã cu râul Crasna; 3 249 loc.
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(1 ian. 2011): 1 606 de sex masc. ºi 1 643
fem. Staþie de c.f. (în satul Crasna), inauguratã la 13 nov. 1886. Centru viticol ºi
de vinificaþie. Pomiculturã (meri, pruni,
peri, nuci). Satul Crasna apare menþionat
documentar, prima oarã, în 1450, în
legãturã cu lupta victorioasã purtatã
de domnul Bogdan II (tatãl lui ªtefan cel
Mare) împotriva oºtilor polone. În satul
Albeºti, menþionat documentar, prima
datã, la 6 mart. 1453, cu numele Rãdeºti
(denumirea actualã dateazã din 1493), se
aflã biserica „Sfinþii Voievozi” (1874).
ALBEªTII DE ARGEª, com. în jud.
Argeº, alcãtuitã din 7 sate, situatã pe cursul superior al râului Argeº, pe ºoseaua
Transfãgãrãºanã, în zona de contact a
Muscelelor Argeºului cu Dealurile Argeºului, la 500 m alt.; 5 956 loc. (1 ian. 2011):
2 912 de sex masc. ºi 3 044 fem. Reºed.
com. este satul Albeºtii Pãmânteni.
Hidrocentralã (15 MW) intratã în funcþiune
în 1967. Cãrãmidãrie. Expl. ºi prelucr.
primarã a lemnului; confecþii metalice;
fabricarea foliilor de mase plastice. Moarã
de cereale. Pomiculturã (meri, pruni). Centru de meºteºuguri populare (dãrãcit, piuã
de apã, confecþionarea de sumane, pãturi
º.a.). În satul Brãteºti se aflã biserica
„Naºterea Sfântului Ioan Botezãtorul”
(1735, refãcutã în 1795 ºi în 1819), cu picturi
murale originare.

ALBEªTII DE MUSCEL, com. în jud.
Argeº, alcãtuitã din 2 sate, situatã în zona
de contact a Muscelelor Argeºului cu
prelungirile M-þilor Iezer-Pãpuºa, la 590–
630 m alt.; 1 460 loc. (1 ian. 2011): 720 de
sex masc. ºi 740 fem. Expl. forestiere ºi
de calcare numulitice, folosite în lucrãri
ornamentale la construcþiile arhitectonice
monumentale. Prelucr. primarã a
lemnului. Pãstrãvãrie. Pomiculturã (meri,
pruni, peri). Biserica „Adormirea Maicii
Domnului” (1877) în satul Albeºti.
Rezervaþie geologicã („granitul de
Albeºti”, 0,5 ha) ºi paleontologicã
(„calcarul de Albeºti”, 1,5 ha – punct
fosilifer cu calcare numulitice în care se
gãsesc pietrificaþi crabi, arici de mare,
dinþi fosili de rechini etc.). Ambele au
fost declarate rezervaþii în 1954; o supr.
de 3 900 m2 se aflã sub ocrotirea legii.
ALBEªTI-PALEOLOGU, com. în jud.
Prahova, alcãtuitã din 4 sate, situatã pe
valea Cricovului Sãrat, în zona de contact
a Câmpiei Sãratei cu Subcarpaþii
Prahovei ºi ai Buzãului; 5 789 loc. (1 ian.

2011): 2 820 de sex masc. ºi 2 969 fem.
Haltã de c.f. (în satul Albeºti-Muru), inauguratã la 13 sept. 1872. Expl. de petrol.
Prelucr. lemnului (mobilã). Preparate din
lapte. Centru viticol. În satul AlbeştiPaleologu, atestat documentar la 17 dec.
1525, se află biserica „Adormirea Maicii
Domnului”, ctitorie din 1799 a lui Barbu
Vãcãrescu ºi a soþiei sale Stanca, reparatã
în 1901 cu sprijinul Ecaterinei Sfetescu.

ALBOTA, com. în jud. Argeº, alcãtuitã
din 5 sate, situatã în zona de contact a
Câmpiei Piteºtiului cu Piem. Cotmeana,
pe pârâul Albota; 3 890 loc. (1 ian. 2011):
1 902 de sex masc. ºi 1 988 fem. În arealul
com. A. au fost identificate urmele unui
castru roman de pãmânt (108 x 95 m)
situat pe linia de fortificaþii numitã limes
alutanus. În satul Albota, atestat documentar în 1497, se aflã biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1820, reparatã
în 1904).
ALBURNUS MAIOR Õ Roºia Montanã.
ALBURNUS MINOR Õ Abrud (2).

ALEªD, oraº în jud. Bihor, situat în Depr.
Vad-Borod, la poalele de SV ale M-þilor
Plopiº ºi cele de N ale M-þilor Pãdurea
Craiului, la 224 m alt., pe dr. vãii Criºului
Repede, la 38 km E de municipiul
Oradea; 10 722 loc. (1 ian. 2011): 5 242 de
sex masc. ºi 5 480 fem. Supr.: 72 km2, din
care 7,6 km2 în intravilan; densitatea: 1411
loc./km2. Nod rutier. Expl. de balast.
Producţie de sticlãrie (din anul 1840, în
localit. componentã Pãdurea Neagrã), de
ciment, var, de încãlþãminte, de confecþii,
de prelucr. a lemnului ºi de produse
alim. Centru pomicol. Biblioteca orăşenească „Octavian Goga”. Istoric. Localit.
apare menþionatã documentar, prima
oarã, în perioada 1291–1294, cu numele
VillaElusd, într-un registru de dijme al
Episcopiei romano-catolice din Oradea,
apoi, în 1332, este consemnatã cu denumirea SacerdosdeVillaElesd, iar în 1622,
cu toponimul Elesd. În a doua jumãtate
a sec. 13, în apropiere de Aleºd a fost
construitã, pe un pinten de calcar, cetatea
Piatra ªoimului, menþionatã documentar, prima oarã, în 1306. În perioada
1658–1660, cetatea Piatra ªoimului,
împreunã cu 33 de aºezãri, s-au aflat în
posesia domnului Þãrii Româneºti,
Constantin ªerban Basarab. Între 1660 ºi
1692, A. a funcþionat ca sangeac
(subunitate ad-tivã a unui paºalâc) al
Paºalâcului de Oradea. În 1711, cetatea
Piatra ªoimului a fost aruncatã în aer de
trupele imperiale austriece. La 24 apr.

1904, locuitorii din A. au declanºat o
rãscoalã (au participat peste 5 000 de
þãrani români ºi maghiari) îndreptatã
împotriva politicii nedrepte a guvernului
de la Budapesta, reprimatã sângeros de
autoritãþi. Localit. a fost declaratã oraº
la 17 febr. 1968. În prezent, oraºul A. are
în subordine ad-tivã 3 localit.
componente: Pãdurea Neagrã, Peºtiº,
Tinãud. Monumente: în localit.
componentã Peºtiº se aflã cetatea Piatra
ªoimului (sec. 13), de plan poligonal, cu
bastioane, ºi biserica din lemn cu hramul
„Buna Vestire” (1797, cu iconostas din
1810); în localit. componentã Tinãud se
aflã biserica cu hramul „Sfântul Dumitru”,
ctitorie din 1658–1659 a lui Constantin
ªerban Basarab, domn al Þãrii Româneºti
(1654–1658), reconstruitã în 1828 ºi
reparatã în 1910, ce pãstreazã icoane
atribuite lui David din Piteºti; castelele
„Batthyány” (1830) ºi „Moscovits” (1850);
castel de vânãtoare (1891–1894). Motel.
Punct fosilifer, cu resturi de reptile mezozoice (din Triasic), în localit. componentã Peºtiº.
ALEXANDERHAUSEN Õ Şandra.

ALEXANDRIA 1. Municipiu în partea de
S a României, reºed. jud. Teleorman,
situat în zona de contact a Câmpiei Boian
cu Câmpia Gãvanu-Burdea, la 41 m alt.,
pe dr. râului Vedea, la 88 km SV de Bucureºti; 49 009 loc. (1 ian. 2011): 23 643 de
sex masc. ºi 25 366 fem. Supr.: 95,63 km2,
din care 10 km2 în intravilan; densitatea:
4 900 loc./km2. Staþie de c.f. (inauguratã

Alexandria (1). Monumentul eroilor

la 2 dec. 1895). Nod rutier. Producţie de
rulmenþi, panouri ºi tablouri electrice, de
aparate ºi accesorii (filtre mecanice,
baterii, panouri radiante), de echipamente electrice şi de climatizare-ventilare, de angrenaje ºi organe mecanice de
transmisie, prefabricate din beton, cãrãmizi ºi produse alim. (conserve de legume ºi fructe, preparate din carne ºi
lapte, biscuiþi, paste fãinoase, bere etc.).
Prelucr. tulpinilor de in ºi cânepã. Filaturã de bumbac. Topitorie de in ºi
cânepã. Morãrit. Târg anual de maºini ºi
utilaje agricole (în luna aug.). Muzeul
judeþean Teleorman, cu colecþii de arheologie, istorie ºi etnografie, inaugurat la 1
mai 1952. Biblioteca judeþeanã „Marin
Preda” (f. 1949), cu 130 000 vol. Filialã a
universitãþii particulare „Spiru Haret”
din Bucureºti (din 1992); Facultatea de
Contabilitate ºi Informaticã de Gestiune,
filialã a Academiei de Studii Economice
din Bucureºti (din 1999). Festival folcloric
naþional, anual (din 1968), în luna nov.
Din sept. 1996, la A. se aflã sediul Episcopiei Alexandriei ºi Teleormanului. Istoric.
În apropierea actualului oraº, în punctul
numit „La Vii” (la 2 km N) au fost descoperite (1957–1958) urmele unei aºezãri
geto-dace, datând din sec. 5–4 î.Hr., în care
s-au gãsit vase de ceramicã (strãchini,
cupe cu douã toarte etc.) lucrate cu mâna
sau la roatã, piese din bronz (3 fibule)
º.a. În punctul numit „La Hectare” (2 km
SE de oraº) au fost identificate (1957)
vestigiile unei aºezãri din sec. 4, cu
bordeie de formã rectangularã (2,80 x
4,50 m), în care s-au gãsit vase de
ceramicã din pastã cenuºie sau cãrãmizie,
lucrate la roatã, cu decor de linii incizate.
Pe malul stg. al Vedei au fost descoperite
urmele unei vechi aºezãri româneºti,
datând din sec. 8–11. Pe vatra acestor
strãvechi aºezãri a fost întemeiatã (1834)
localit. A., de cãtre domnul Alexandru
Ghica, de la care derivã ºi numele actualului oraº. Oraºul a fost construit dupã
planurile urbanistice ale inginerului
austriac Otto von Moritz. În 1837,
aºezarea a fost distrusã în mare parte de
un violent incendiu. Refãcutã ulterior,
localit. A. a fost declaratã oraº (în 1840)
printr-un hrisov domnesc care se pãstreazã în Muzeul de istorie al oraºului. În a
doua jumãtate a sec. 19 ºi începutul sec.
20 la A. aveau loc vestitele târguri anuale,
cunoscute sub numele de Bâlciul Mavrodinului. La 17 febr. 1968, A. a devenit
reºedinþa jud. Teleorman, iar la 27 iul.
1979 a fost declarat municipiu. Oraºul a

suferit mari pagube materiale de pe urma
cutremurului din seara zilei de vineri, 4
martie 1977. Monumente: catedrala
ortodoxã
cu
hramul
„Sfântul
Alexandru”, construitã între 1869 ºi 1898,
în stil bizantino-romanic, cu picturi
murale interioare executate, în 1898, de
ªtefan Luchian ºi Constantin Artachino.
În aceastã catedralã se aflã mormântul
domnului Alexandru Ghica; bisericile
„Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel” (1842–
1846, restauratã în 1902–1904), „Sfântul
Nicolae” (1848–1850), „Sfinþii Împãraþi
Constantin ºi Elena” (1852), „Adormirea
Maicii Domnului” (1858– 1860), „Izvorul
Tãmãduirii” (1859–1861). Monumente
ridicate în amintirea þãranilor uciºi în
timpul Rãscoalei din 1907 ºi a eroilor
cãzuþi pe câmpurile de luptã în timpul
Primului Rãzboi Mondial; busturile
domnilor Alexandru Ghica ºi Alexandru
Ioan Cuza (operã din 1914 a sculptorului
I. Iordãnescu).
2. Õ Şandra.

ALEXANDRU CEL BUN, com. în jud.
Neamþ, alcãtuitã din 7 sate, situatã la
poalele de SE ale M-þilor Stâniºoara ºi
cele de N ale M-þilor Goºmanu, pe cursul
mijlociu al râului Bistriþa; 5 789 loc. (1 ian.
2011): 2 900 de sex masc. ºi 2 889 fem.
Reºed. com. este satul Viiºoara. Haltã de
c.f. (în satul Viiºoara). Expl. ºi prelucr.
primarã a lemnului. Ind. chimicã, uºoarã
ºi alim. Sanatoriu T.B.C. (din 1909), în
satul Bisericani. În arealul satului
Viiºoara (înfiinþat în anii 1879–1881) a
fost descoperit un tezaur monetar alcãtuit din peste 800 de drahme greceºti
emise de oraºul Dyrrachium. În satul
Bistriþa, atestat documentar la 4 ian. 1402,
la poalele dealului Cetãþuia, se aflã
mãnãstirea Bistriþa (de cãlugãri), cu
biserica având hramul „Adormirea Maicii
Domnului”, ctitorie din anii 1402–1406 a
domnului Alexandru cel Bun, sfinþitã la
7 iun. 1407, construitã pe locul unei
biserici din lemn ce data din 1395.
Domnul Alexandru cel Bun a înzestrat
mãnãstirea cu sate, moºii ºi odoare
scumpe, danii întãrite ulterior de nepotul
sãu, ªtefan cel Mare. Biserica mãnãstirii
Bistriþa, de mari dimensiuni (41 m
lungime, 15 m lãþime ºi 36 m înãlþimea
turlei), este ziditã în stil bizantin, este
bogat ornamentatã ºi are ziduri groase
de 2 m. Uºa de la intrarea în bisericã este
originarã, fiind lucratã cu multã artã.
Faþadele bisericii sunt decorate cu douã
ºiruri de firide sub streaºinã ºi cu 19 niºe
înalte ºi elegante pe abside. În anul 1814
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biserica a fost repictatã, dar în 1821
picturile murale interioare au fost
deteriorate de incendierea bisericii în
timpul luptelor dintre turci ºi revoluþionarii greci conduºi de Alexandru
Ipsilanti. Picturile murale interioare au
fost curãþate ºi restaurate abia în 1986.
Catapeteasma din lemn de tei a fost
pictatã în 1814. Biserica mãnãstirii Bistriþa
apare frecvent menþionatã în documentele cancelariei domneºti din sec. 15
(8 sept. 1457, apr. 1458, mai 1459, apr.
1460, iun. 1466, febr. 1467, nov. 1487 etc.).
În anul 1494, domnul Moldovei, ªtefan
cel Mare, a dãruit mãnãstirii Bistriþa un
clopot din bronz, împodobit cu stema
Moldovei, iar în 1498 a construit
turnul-clopotniþã ºi a zidit paraclisul cu
hramul „Izvorul Tãmãduirii”, care
pãstreazã picturi murale originare (între
care ºi portretul ctitorului). La 26 mai
1554 au fost încheiate lucrãrile de
refacere, înfrumuseþare ºi de fortificare
ale bisericii ºi ale construcþiilor anexe,
lucrãri efectuate prin grija domnului
Alexandru Lãpuºneanu. La 4 mai 1677,
Doamna Safta, vãduva domnului
Gheorghe ªtefan, a închinat Ierusalimului
aceastã mãnãstire, dupã care, aici s-a
stabilit un mare numãr de cãlugãri greci.
În sec. 16–19, la aceastã mãnãstire s-au
adãugat unele construcþii ºi s-au fãcut o
serie de reparaþii ºi reamenajãri. Astfel,
în anii 1541–1546 s-au executat unele
adãugiri la paraclisul ridicat în 1498, în
1546 s-a zidit paraclisul cu hramul
„Sfântul Nicolae”, apoi s-au construit
ªcoala domneascã (în sec. 16, restauratã
în 1984), zidul de incintã al mãnãstirii
(1776), casa stãreþiei (1792), un cerdac la
intrarea sudicã a bisericii (1878), s-au
pictat în ulei pereþii interiori ai bisericii
(1814) º.a. Ansamblul monahal Bistriþa a
fost supus unor ample lucrãri de
consolidare ºi restaurare în perioada
1969–1984. Mãnãstirea Bistriþa a fost de
timpuriu un important centru de învãþãmânt, de culturã ºi artã, în cadrul cãreia
s-au format ºi au activat numeroºi caligrafi, miniaturiºti ºi cronicari. Aici s-a
scris în etape succesive (1473–1486, 1496–
1504), de cãtre unul sau mai mulþi autori
anonimi de la Curtea domnului ªtefan
cel Mare, Letopiseþul de la Bistriþa (sau
Letopiseþul de când s-a început cu voia lui
Dumnezeu, Þara Moldovei), în care sunt
relatate faptele ºi domniile voievozilor
Moldovei între 1359 ºi 1504. Tot aici a
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fost scris ºi Pomelnicul de la Bistriþa, cel
mai important document de acest fel
cunoscut în România, scris pe pergament,
în care se face o prezentare a domnilor
de la Bogdan pânã la Petru Voievod, sub
forma unei genealogii. În biserica
mãnãstirii Bistriþa sunt înmormântaþi
Alexandru cel Bun ºi soþia sa, Ana, doi
copii (Alexãndrel ºi Ana) ai lui ªtefan cel
Mare ºi Doamna Maria, soþia domnului
ªtefan Lãcustã. În cadrul mãnãstirii
Bistriþa funcþioneazã un muzeu de artã
religioasã, cu colecþii de icoane (între care
se remarcã „Plângerea lui Iisus” datând
de la sf. sec. 16, „Maica Domnului cu
Pruncul”, sec. 17), obiecte de cult din sec.
16–18, manuscrise ºi cãrþi vechi bisericeºti etc. La mãnãstirea Bistriþa a fost tuns
în monahism Prea Fericitul Teoctist,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române în
perioada 1986–2007. În satul Bisericani se
aflã mãnãstirea cu acelaºi nume (de
cãlugãri), cu biserica având hramul
„Buna Vestire”, ctitorie din anul 1498 a
cãlugãrului Iosif ºi terminatã în anii
1512–1517 de ªtefãniþã Vodã (nepotul lui
ªtefan cel Mare). Biserica mãnãstirii
Bisericani, ziditã pe locul unei biserici
din lemn ce data de la începutul sec. 15,
a fost înfrumuseþatã în 1535 de domnul
Petru Rareº ºi a fost înconjuratã de ziduri
puternice (în anii 1626–1631), strãjuite de
turnuri de apãrare. În anii 1637–1638,
prin grija domnului Vasile Lupu s-au
construit turnul-clopotniþã ºi câteva chilii.
În perioada 1780–1786 biserica a fost
reconstruitã din temelii, s-au construit
mai multe chilii din cãrãmidã, un paraclis
ºi casa stãreþiei prin strãdania domnului
Dimitrie Moruzi. Dupã secularizarea
averilor mãnãstireºti (1863), aºezãmântul
monahal Bisericani a decãzut treptat,
rãmânând pãrãsit între 1880 ºi 1885.
Dupã aceastã datã a devenit penitenciar
(c. 10 ani), iar apoi clãdirile au fost din
nou pãrãsite pânã în 1905 când a fost
transformat în Sanatoriu T.B.C. În
perioadele 1924–1930 ºi 1934–1935 s-au
construit unele clãdiri anexe ºi s-au
executat ample lucrãri de renovare,
ansamblul monastic cãpãtând aspectul
actual. În anul 1959 a devenit schit al
mãnãstirii Bistriþa (jud. Neamþ), iar în
1991 a redevenit mãnãstire. Pânã la 4 oct.
2002, com. Alexandru cel Bun a purtat
numele Viiºoara.
ALEXANDRU I. CUZA, com. în jud. Iaºi,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în culoarul

Siretului; 2 922 loc. (1 ian. 2011): 1 462 de
sex masc. ºi 1 460 fem. Localit. a fost
înfiinþatã în 1879, în urma împroprietãririi þãranilor cu pãmânt. Expl. de
balast. Moarã. Iniþial, satul Alexandru I.
Cuza a purtat numele ªcheuleþ, iar apoi,
pânã la 1 ian. 1965 s-a numit CuzaVodã.
Conacul „Sturdza-Scheianu” (1808–1810,
cu adãugiri din 1835), în satul Scheia.
ALEXANDRU ODOBESCU, com. în jud.
Cãlãraºi, alcãtuitã din 3 sate, situatã în
Câmpia Bãrãganului; 2 786 loc. (1 ian.
2011): 1 384 de sex masc. ºi 1 402 fem.
Staþie de c.f. Reºed. com. este satul Nicolae
Bãlcescu. Pânã la 24 mart. 1981 com. s-a
numit NicolaeBãlcescu, iar între 17 febr.
1968 ºi 23 ian. 1981 a fost în jud. Ialomiþa.
Produse textile. Pe terit. com. a fost
descoperitã (1963 ºi 1965) o necropolã
planã biritualã, aparþinând culturii
materiale Sântana (sec. 4), cu un bogat
inventar material (ceramicã cenuºie finã
– strãchini, castroane, cãni, urcioare –,
catarame ºi fibule din bronz, piepteni din
os etc.).

ALEXANDRU VLAHUÞÃ, com. în jud.
Vaslui, alcãtuitã din 4 sate, situatã în
Colinele Tutovei; 1 362 loc. (1 ian. 2011):
733 de sex masc. ºi 629 fem. Pânã la
19 dec. 2003, com. A.V. a avut în componenþã satele Ibãneºti, Mânzaþi ºi Puþu
Olarului, sate care la acea datã au format
com. Ibãneºti, jud. Vaslui.

ALEXENI, com. în jud. Ialomiþa, formată
dintr-un sat, situatã în Câmpia Bãrãganului, pe stg. râului Ialomiþa; 2 317 loc.
(1 ian. 2011): 1 131 de sex masc. ºi 1 186
fem. Staþie de c.f. Culturi de cereale,
floarea-soarelui, sfeclã de zahãr, legume etc. Biserica „Sfântul Nicolae” (1815–
1817, reparatã în 1885).
ALIBEI-CHIOI Õ Izvoarele (7).

ALIMAN, com. în jud. Constanþa,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în Pod.
Oltinei, pe dr. vãii Dunãrii; 2 895 loc.
(1 ian. 2011): 1 520 de sex masc. ºi 1 375
fem. Centru de vinificaþie. Viticulturã.
Creºterea bovinelor. Pisciculturã. Pe terit.
satului Dunãreni (fost Mârleanu), au fost
descoperite (1969) vestigiile unei aºezãri
geto-dacice cu numele Sacidava ºi ale
unui castru roman fortificat (sec. 2–7),
unde a fost cantonatã o unitate de
infanterie (cohors I Cilicum milliaria
equitata) în perioada Principatului. În
perioada 107–167, Sacidava s-a aflat sub
supravegherea marii unitãþi militare de
la Troesmis, unde era cantonatã Legiunea
a V-a Macedonica. Aici au fost gãsite

fragmente de ceramicã dacicã, o statuie
a zeului Dionysos º.a. Rezervaþie paleontologicã (punct fosilifer cu peste 100 de
specii de corali ºi gasteropode de talie
mare), declaratã monument al naturii
(supr.: 14,62 ha). Biserica „Sfântul
Dumitru” (1872–1882) cu picturi murale
interioare din anul 2003.
ALIMPEªTI, com. în jud. Gorj, alcãtuitã
din 5 sate, situatã în Subcarpaþii Olteniei,
pe cursul superior al râului Olteþ; 2 135
loc. (1 ian. 2011): 1 008 de sex masc. ºi
1 127 fem. Bisericile din lemn cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului”
(începutul sec. 19) ºi „Sfinþii Voievozi”
(1750), în satele Alimpeºti ºi Nistoreºti.

ALMA, com. în jud. Sibiu, alcãtuitã din
3 sate, situatã în Pod. Târnavelor, pe dr.
vãii Târnava Mare, la 13 km NE de
Mediaº; 2 003 loc. (1 ian. 2011): 1 053 de
sex masc. ºi 950 fem. În satul Alma,
menþionat documentar, prima oarã, în
1289, se aflã o cetate þãrãneascã (sec. 16),
cu bisericã de incintã din 1502, în stil
gotic, care pãstreazã fragmente de picturi
murale interioare originare. Biserica a fost
supusã unor refaceri ºi renovãri în anul
1718. În satele Giacãº (atestat documentar
în 1337) ºi ªmig (atestat documentar în
1317) se aflã câte o bisericã datând din
sec. 15, azi biserici evanghelice. Com. A.
a fost înfiinþatã la 5 mart. 2004 prin desprinderea satelor Alma, Giacãº ºi ªmig
din com. Aþel, jud. Sibiu.

ALMAª 1. Râu, afl. stg. al Someºului în
aval de com. Surduc; 65 km; supr.
bazinului: 810 km2. Izv. din M-þii Meseº.
Local, în cursul superior, se numeºte Fildu.
Afl. pr.: Valea Cetãþii, Bozolnic, Bãbiu º.a.
2. Com. în jud. Arad, alcãtuitã din 4
sate, situatã în Depr. Gurahonþ, pe stg.
vãii Criºului Alb; 2 885 loc. (1 ian. 2011):
1 420 de sex masc. ºi 1 465 fem. Staþie de
c.f. Expl. de andezit. Pomicultură; legumicultură. În arealul satului Almaº
(menþionat documentar, prima oarã, în
1334) a fost descoperit (1964) un tezaur
monetar (c. 200 de monede de argint
dacice), datând de la sf. sec. 2 ºi începutul
sec. 1 î.Hr.
3. Mãnãstirea ~ Õ Gârcina.
ALMAª-AGRIJ, depresiune de eroziune
diferenþialã, situatã pe terit. jud. Sãlaj, la
contactul M-þilor Meseº cu Pod. Someºan,
la 350–400 m alt., în lungul vãilor Almaº
ºi Agrij. Supr.: c. 600 km2. Relief complex,
format din coline, terase ºi lunci.
Fragmentarea accentuatã a reliefului ºi
prezenþa rocilor friabile au determinat

intense procese de pantã (ºiroiri, ogaºe,
ravene ºi torenþi). Climã rãcoroasã (8–
9°C temp. medie anualã); precipitaþii
moderate (700 mm anual). Pomiculturã.
Creºterea animalelor.

ALMAªU, com. în jud. Sãlaj, alcãtuitã
din 7 sate, situatã în Depr. Almaº-Agrij,
pe cursul superior al râului Almaº, la
confl. acestuia cu Bãbiu; 2 249 loc. (1 ian.
2011): 1 067 de sex masc. ºi 1 182 fem.
Expl. de alabastru (în satul Stana). În
satul Almaºu, menþionat documentar,
prima oarã, în 1239 se aflã o biserică
ortodoxă (1854), o biserică reformată
(1881), castelul „Csáky”, cu parc (1815–
1819) ºi ruinele unei cetãþi construitã în
anii 1247–1278 (Cetatea Almaºului).
Aflatã în proprietatea voievozilor
Transilvaniei, Cetatea Almaºului a fost
ºi în posesia lui Petru Rareº (1545–1546).
În timpul ocupaþiei habsburgice a
Transilvaniei, cetatea a fost asediatã ºi
cuceritã (1551–1556) de trupele habsburgice, care au distrus-o cu ocazia retragerii
lor. Ulterior, a intrat în stãpânirea familiei
nobiliare Csáky, care a refãcut-o, fiind
apoi incendiatã de trupele generalului
Giorgio Basta. Refãcutã în 1627, cetatea
a fost asediatã ºi distrusã în 1662, rãmânând în ruinã. Restauratã în 1964.
Bisericã reformatã (1640, restauratã în
1742, cu tavan casetat ºi pictat în 1838),
în satul Stana; bisericã din sec. 15, cu
clopotniþã din lemn (1750), aparþinând
în prezent cultului reformat, în satul
Sfãraº.

ALMAªU MARE, com. în jud. Alba,
alcãtuitã din 7 sate, situatã în Depr.
Zlatna, pe stg. râului Ardeu; 1 358 loc.
(1 ian. 2011): 699 de sex masc. ºi 659 fem.
Expl. de min. auro-argentifere. În satul
Almaºu Mare, menþionat documentar,
prima oarã, în 1407, se aflã colecþia „Achim
Emilian”, care cuprinde peste 2 500 de
piese (steaguri vechi, icoane pe sticlã ºi
lemn, ceramicã, unelte agricole, costume
populare, lãzi de zestre, obiecte de
interior, decoraþii, monede, bancnote,
cãrþi vechi etc.), ºi biserica „Buna Vestire”
(1418, refãcutã în 1841), declaratã monument istoric; bisericile cu hramurile
„Schimbarea la Faþã” (1822–1826, pictatã
în 1835 de Vasile Þura), „Sfântul Nicolae”
(sec. 15, refãcutã în 1780–1784), „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil” (1840),
„Sfântul Gheorghe” (1845), „Adormirea
Maicii Domnului” (sec. 19), „Sfinþii
Apostoli Petru ºi Pavel” (1928) ºi „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil” (1975–1976,
construitã pe locul unei biserici din lemn
ce data din sec. 17), în satele Suseni, Cib,

Glod, Nãdãºtia, Brãdet, Cib ºi Almaºu
de Mijloc. Troiþa minerului. Rezervaþiile
naturale Cheile Glodului (20 ha) şi Cheile
Cibului (15 ha). În anul 2001, pe terit.
com. Almaºu Mare, în punctul La Cruce,
au fost descoperite morminte tumulare
din Epoca bronzului.

ALMÃJ 1. Munþii ~, masiv muntos în SV
României, în grupa M-þilor Banatului
(Carpaþii Occidentali), la N de defileul
Dunãrii, constituit din roci cristaline cu
intruziuni de granite ºi calcare jurasice.
Alt. max.: 1 224 m (vf. Svinecea Mare).
Pãduri de stejar pufos, de gorun ºi fag.
Zãcãminte de huilã (Cozla, Baia Nouã)
ºi de cromite.
2. Depresiunea ~, zonã depresionarã
intramontanã, în S Banatului, între M-þii
Semenicului, Almãjului ºi Locvei,
drenatã de râul Nera care, la ieºirea din
depresiune, formeazã un spectaculos
defileu. Supr.: 250 km2 (33 km lungime;
5–10 km lãþime). Relief colinar (400–650
m alt.), de terase ºi lunci. Climã blândã
(media termicã anualã 9°C). Expl. forestiere, de calcar, cãrbuni ºi azbest. Culturi
de cartofi ºi porumb. Zonã pomicolã ºi
de creºtere a vacilor pentru lapte. Cunoscutã ºi sub numele de Depr.Bozovici.
3. Com. în jud. Dolj, alcãtuitã din 4
sate, situatã în zona de contact a Dealurilor Amaradiei cu lunca Jiului; 1 938 loc.
(1 ian. 2011): 968 de sex masc. ºi 970 fem.
Expl. de petrol. Distilerie de alcool. Siloz
pentru cereale. Legumiculturã. În satul
Almãj, atestat documentar în 1566, cu
numele de Halmãj, se aflã cula „Poenaru”,
construitã în perioda 1750–1764 (modificãri în 1896), cu încãperi având ca decor
picturi în frescã, inspirate din fabulele
lui Esop, ºi biserica „Sfinþii Îngeri”,
ctitorie din 1787–1789 a slugerului Barbu
Poenaru, care pãstreazã un remarcabil
tablou votiv din 1789 (reparatã în 1892,
1912, 1929–1930). În satul ªitoaia se aflã

Almăj (1). Vârful Trescovăţ

Aluniş

biserica „Adormirea Maicii Domnului”
(1819, cu fresce originare). Până la 7 apr.
2004, com. A. a avut în componenţă
satele Beharca şi Coţofenii din Faţă, sate
care la acea dată au format com.
Coţofenii din Faţă, jud. Dolj.
ALTINA (ALTINUM) Õ Oltina (3).

ALÞINA, com. în jud. Sibiu, alcãtuitã din
3 sate, situatã în Pod. Hârtibaciului, pe
râul Hârtibaciu; 1 721 loc. (1 ian. 2011):
856 de sex masc. ºi 865 fem. Halte de c.f.
(în satele Alþina ºi Beneºti). Aici s-au
descoperit urme materiale din Epoca
fierului ºi vestigiile unei aºezãri dacice.
În satul Alþina, menþionat documentar,
prima oarã, în 1291, se aflã o bisericã în
stil romanic (sec. 13), azi aparţinând
cultului evanghelic, cu transformãri
gotice ºi fortificaþii efectuate dupã anul
1496, iar în satul Beneºti există o bisericã
ortodoxã construitã în 1810, cu unele
transformãri din 1907.

ALUNIª 1. Com. în jud. Cluj, alcãtuitã
din 5 sate, situatã în zona Dealurilor
Dejului, pe râul Valea Mãrului; 1 262 loc.
(1 ian. 2011): 627 de sex masc. ºi 635 fem.
În satul Aluniº, menþionat documentar,
prima oarã, în 1247, se aflã o bisericã
reformatã (sec. 17), declaratã monument
istoric; bisericile din lemn cu hramurile
„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”
(1809) ºi „Înãlþarea Sfintei Cruci” (sec.
18), în satele Ghirolt ºi Pruneni.
2. Com. în jud. Mureº, alcãtuitã din
3 sate, situatã pe stg. râului Mureº, în
zona Dealurilor Mureºului; 3 245 loc.
(1 ian. 2011): 1 556 de sex masc. ºi 1 689
fem. Staþie de c.f. Expl. de balast. Prelucr.
lemnului. Satul Aluniº apare menþionat
documentar, prima oarã, în 1228. Până în
anul 1925, satul Aluniş s-a numit Maieru.
Rezervaþie naturalã de lalele pestriþe.
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3. Com. în jud. Prahova, alcãtuitã din
2 sate, situatã în Subcarpaþii Prahovei;
3 572 loc. (1 ian. 2011): 1 770 de sex masc.
ºi 1 842 fem. Expl. forestiere. Producţie
de mobilă. Satul Aluniş este menţionat
documentar în 1612 şi până în 1931 s-a
numit Strâmbeni.

ALUNU, com. în jud. Vâlcea, alcãtuitã
din 7 sate, situatã în zona de contact a
Subcarpaþilor Olteniei cu Piem. Olteþului,
pe cursul superior al râului Olteþ; 4 421
loc. (1 ian. 2011): 2 265 de sex masc. ºi
2 156 fem. Expl. de petrol, de gaze ºi de
cãrbune (prin decopertare). Centru viticol
ºi pomicol. În satul Alunu, menþionat
documentar în 1502, se aflã un conac (sf.
sec. 19), iar în satele Igoiu ºi Colteºti
există câte o bisericã din lemn, cu acelaºi
hram – „Cuvioasa Parascheva” –, datând
din 1652 ºi, respectiv, 1897. În satul
Bodeºti existã biserica din lemn cu
hramul „Sfinþii Îngeri” (1675).
ALUTELA Õ Cãlimãneºti.

ALUTUS (ALUTA), denumirea dacogeticã ºi apoi romanã a râului Olt.

AMARA 1. Lac de tip liman fluviatil,
situat în Câmpia Bãrãganului, pe un curs
pãrãsit al Ialomiþei, la 7 km NV de
municipiul Slobozia. Supr.: 156 ha; ad.
max.: 3 m; vol.: 2,6 mil. m3. Apa lacului
este sulfatatã, cloruratã, sodicã, bicarbonatatã, magnezianã. Pe fundul lacului se
aflã importante rezerve de nãmol sapropelic (409 860 m3) cu calitãþi terapeutice
asemãnãtoare celui de la Techirghiol. În
1887, Petru Poni a efectuat primele
analize chimice ale apei lacului A.
2. Oraº în jud. Ialomiþa, situat în
Câmpia Bãrãganului, la 30 m alt., pe
malul de NV al lacului omonim, la 9 km
NV de Slobozia; 8 089 loc. (1 ian. 2011):
4 025 de sex masc. ºi 4 064 fem. Supr.:
70,3 km2, din care 5,9 km2 în intravilan;
densitatea: 1 371 loc./km2. Expl de gaze
naturale. Produse de panificaþie. Culturi
de cereale, sfeclã de zahãr, floareasoarelui etc. Declarat oraº la 7 apr. 2004.
Staþiune balneoclimatericã de interes
general, cu funcþionare permanentã
(climat continental de câmpie, cu veri
cãlduroase, uneori toride, ºi ierni reci –
temp. medie anualã 10,3°C), renumitã
pentru valoarea curativã a nãmolului ºi
a apelor lacului (folosite încã din anul
1900); este indicatã în special pentru
tratarea afecþiunilor reumatismale dege-

nerative, inflamatorii ºi abarticulare, a
celor ginecologice, dermatologice,
posttraumatice, ale sistemului nervos
periferic etc. Oraºul Amara are în subordine ad-tivã satul Amara Nouã. Până la
29 oct. 1977, pe când era comună, A. a
avut în componenţă satul Motâlva, care
la acea dată a fost desfiinţat.
3. Õ Balta Amarã.

AMARADIA 1. Dealurile Amaradiei,
subunitate a Piem. Olteþului, situatã între
vãile râurilor Gilort, la V ºi Olteþ, la E,
drenatã median pe direcþia N-S de râul
Amaradia. Alcãtuite predominant din
depozite aluvionare ºi loessoide pleistocene ºi holocene ºi din pietriºuri, nisipuri
ºi argile levantine. Relieful are aspectul
unor culmi alungite, cu aspect de platouri piemontane, ce se lãrgesc spre S,
cu alt. cuprinse între 250 ºi 550 m.
Acoperite cu pãduri de gorun ºi cu
plantaþii de viţă de vie ºi pomi fructiferi.
2. Râu, afl. stg. al Jiului în arealul
com. Cernele (jud. Dolj); 99 km; supr.
bazinului: 870 km2. Izv. din E Dealului
Cãrbuneºti, de la 490 m alt. ºi are o
direcþie predominantã de curgere N-S,
drenând partea de V a Piem. Olteþului
(respectiv Dealurile Amaradiei). Debitul
mediu multianual al râului A., în zona
de vãrsare, este de 3,20 m3/s. Afl. pr.:
Pârâu Gâlceºti, Pârâu Negreni, Totea (pe
dr.), Slãvuþa, Amãrãzuia, Plosca (pe stg.).

AMARU 1. Lac de tip liman fluviatil,
situat în Câmpia Sãratei, pe pârâul
Râiosu (afl. stg. al râului Sãrata), în jud.
Buzãu. Supr.: 120 ha; ad max.: 10 m.
Acoperit în mare parte cu stuf. Mineralizare accentuatã (1 690 mg/l).
2. Com. în jud. Buzãu, alcãtuitã din
6 sate, situatã în Câmpia Sãratei; 2 464
loc. (1 ian. 2011): 1 214 de sex masc. ºi 1
250 fem. Culturi de cereale, sfeclã de
zahãr, floarea-soarelui, tutun, plante de
nutreþ etc. Staþiune de cercetare ºi
producþie a bovinelor (în satul Dulbanu).
Satul Amaru este menþionat documentar,
prima oarã, în 1699.

AMÃRÃªTI, com. în jud. Vâlcea, alcãtuitã din 6 sate, situatã în Piem. Olteþului,
pe râul Pesceana; 1 950 loc. (1 ian. 2011):
975 de sex masc. ºi 975 fem. Centru viticol
ºi de vinificaþie. Bisericile din lemn cu
acelaºi hram – „Sfântul Nicolae”, în satele
Amãrãºti (1802, cu picturã originarã în
pronaos ºi pridvor), Padina (1812, cu
picturã din prima jumãtatea a sec. 19) ºi
Nemoiu (1832). În satul Mereºeºti se aflã
biserica având hramul „Cuvioasa
Parascheva” (1832), iar în satul Palanga

există biserica din lemn cu hramul
„Intrarea în Bisericã a Maicii Domnului”
(1847), cu decor sculptat în pridvor.

AMÃRÃªTII DE JOS, com. în jud. Dolj,
alcãtuitã din 3 sate, situatã în Câmpia
Romanaþi; 5 662 loc. (1 ian. 2011): 2 766
de sex masc. ºi 2 896 fem. Morãrit ºi panificaþie. Pe terit. com. au fost descoperite
(1949) urmele unei aºezãri cu caracter
urban, datând din epoca stãpânirii
romane (sec. 2–3), în care s-au gãsit vase
ceramice, monede, cãrãmizi. Bisericile cu
hramurile „Sfântul Nicolae” (1654),
„Sfinþii Voievozi” (1759) ºi biserica din
lemn „Sfântul Ioan” (1812), în satul
Amãrãºtii de Jos.

AMÃRÃªTII DE SUS, com. în jud. Dolj,
alcãtuitã din 2 sate, situatã în Câmpia
Romanaþi; 1 405 loc. (1 ian. 2011): 702 de
sex masc. ºi 703 fem. Pe terit. com. au
fost descoperite urmele unui vicus roman,
extins pe c. 20 de ha, în care s-au gãsit
monede, arme, vase ceramice, cãrãmizi
ºi o statuetã înfãþiºându-l pe Iupiter
Dolichenus. Bisericile cu acelaşi hram –
„Sfântul Nicolae”, în satele Amărăştii de
Sus (1834–1843, reparată în 1923) şi,
respectiv, Zvorsca (1860–1864). Până la
7 apr. 2004, com. A. de S. a avut în
componenţă satele Dobroteşti şi Nisipuri,
sate care la acea dată au format com.
Dobroteşti, jud. Dolj.
AMPELUM Õ Zlatna (2).

AMPOI, râu, afl. dr. al Mureºului în aval
de municipiul Alba Iulia; 60 km; supr.
bazinului: 579 km2. Izv. din NE M-þilor
Metaliferi, de la poalele culmilor Dosu
ºi Petriceaua, de la 1 220 m alt., având o
direcþie predominantã de curgere NV-SE.
Dupã un curs zbuciumat, cu cãderi mari
de pantã, în zona de obârºie, apele râului
A. se domolesc în arealul Depr. Zlatna,
iar dupã ce o pãrãsesc, formeazã un
frumos defileu în perimetrul com. Meteº.
Cursul mijlociu ºi inf. al râului A.
formeazã limita dintre M-þii Metaliferi
(în S ºi V) ºi M-þii Trascãu (în E ºi N).
Afl. pr.: Vâltori, Feneº, Ampoiþa, Ighiu
(pe stg.), Valea Mare, Galaþi (pe dr.).
AMPOIÞA Õ Meteº.

AMUTRIA Õ Butoieºti.

AMZACEA, com. în jud. Constanþa,
alcãtuitã din 3 sate, situatã în E Pod.
Cobadin; 2 697 loc. (1 ian. 2011): 1 376 de
sex masc. ºi 1 321 fem. Staþie de c.f. (în
satul Casicea). Nod rutier. Culturi irigate
de cereale, floarea-soarelui, plante tehnice ºi de nutreþ etc. Creºterea ovinelor,

bovinelor, porcinelor, pãsãrilor etc. Siloz
de cereale. Satul Amzacea apare consemnat pe o hartã a Dobrogei din 1887.
În arealul com. A. a fost descoperit (1973)
un tezaur monetar (206 monede din
bronz) datând din sec. 5 î.Hr. Între
17 febr. 1968 ºi 18 apr. 1989, satul Amzacea
a fãcut parte din com. Topraisar, iar
satele Casicea ºi General Scãriºoreanu
(numit pânã în 1950 Enghez) au fost în
componenþa com. Comana. Din 18 apr.
1989, aceste trei sate au fost grupate într-o
comunã de sine stãtãtoare – Amzacea.
Geamie (sec. 17) cu minaret refãcut în
1927, în satul Amzacea; bustul generalului
Constantin Scãriºoreanu (dezvelit la 9 mai
1977), în satul General Scãriºoreanu.
ANA, lac glaciar în M-þii Retezat (în V Carpaþilor Meridionali), la 1 930 m alt. Supr.:
3,13 ha; ad. max.: 11,6 m. Lungime: 266
m; lãþime max.: 188 m; vol.: 169 125 m3.

ANDRÃªEªTI, com. în jud. Ialomiþa,
alcãtuitã din 2 sate, situatã în Câmpia
Bãrãganului, pe stg. râului Ialomiþa; 2 220
loc. (1 ian. 2011): 1 076 de sex masc. ºi
1 144 fem. Staþie de c.f. Culturi de cereale,
sfeclã de zahãr, floarea-soarelui, legume etc. Fermã avicolã. Biserica având
hramul „Adormirea Maicii Domnului”
(1821) ºi han (sec. 19), în satul Andrãºeºti; biserica „Sfântul Nicolae” (1797),
în satul Orboeºti.

ANDREIAªU DE JOS, com. în jud.
Vrancea, alcãtuitã din 7 sate, situatã în
Subcarpaþii de Curburã (Subcarpaþii
Vrancei), pe cursul superior al râului
Milcov; 1 889 loc. (1 ian. 2011): 986 de
sex masc. ºi 903 fem. Expl. lemnului.
Creºterea animalelor. Satul Andreiaºu
de Jos este menþionat documentar, prima
oarã, la 8 aug. 1445, într-un act emis de
domnul ªtefan (fiul lui Alexandru cel
Bun). Pe terit. com. se aflã rezervaþia
geologicã „Focul Viu”, declaratã monument al naturii, constând în emanaþii de
gaze ce pãtrund prin crãpãturile scoarþei
terestre ºi care ard în permanenþã,
formând flãcãri slab colorate de 30–50
cm înãlþime, extinse pe o supr. de 12 ha,
ºi rezervaþiile forestiere Cenaru I (150 ha)
ºi Cenaru II (233 ha) cu arborete de fag,
brad ºi numeroase exemplare de tisã
(declarate rezervaþii în apr. 1973).

ANDRID, com. în jud. Satu Mare, alcãtuitã din 3 sate, situatã în Câmpia Ierului,
pe râul Ier; 2 492 loc. (1 ian. 2011): 1 251
de sex masc. ºi 1 241 fem. În arealul
satului Andrid, menþionat documentar,
prima oarã, în 1332, au fost descoperite

urmele unei aºezãri aparþinând fazei de
mijloc a culturii materiale Otomani (sec.
19–13 î.Hr.) în care s-au gãsit numeroase
fragmente ceramice, ºi o necropolã cu
morminte de înhumaþie datând din
aceeaºi perioadã. În 1893 a fost descoperit
un tezaur monetar dacic. Biserica „Sfântul
Nicolae” (1800), în satul Dindeºti.

ANDRIEªENI, com. în jud. Iaºi, alcãtuitã
din 7 sate, situatã în Câmpia Jijiei, pe râul
Jijia; 4 379 loc. (1 ian. 2011): 2 178 de sex
masc. ºi 2 201 fem. Staþie de c.f. (în satul
Buhãeni). Prelucr. lemnului. Pisciculturã.
Satul Andrieºeni este menþionat documentar, prima oarã, în 1429. Pe terit. com.
au fost descoperite obiecte de ceramicã
aparþinând culturii neolitice Precucuteni
(prima jumãtate a milen. 4 î.Hr.). Bisericile „Buna Vestire” (1806) ºi „Sfântul
Vasile” (1783), în satul Iepureni.
ANGUSTIA Õ Breþcu (2).

ANINA 1. Munþii Aninei, masiv muntos
alcãtuit din calcare jurasice ºi din fliº
grezo-conglomeratic, situat în M-þii
Banatului, între vãile Bârzava, la N, ºi
Nerei, la S. Prezintã numeroase forme
carstice: lapiezuri, doline, uvale, polii,
chei, izbucuri, peºteri etc. Alt. max.:
1 160 m (vf. Leordiº). Acoperit cu o
vegetaþie interesantã, cu diverse specii
mediteraneene. Zãcãminte de huilã ºi de
ºisturi bituminoase.
2. Oraº în jud. Caraº-Severin, situat
la poalele M-þilor Aninei, la 645–780 m
alt., la 34 km S de Reºiþa; 8 568 loc. (1
ian. 2011): 4 263 de sex masc. ºi 4 305 fem.
Supr.: 14,7 km2, din care 6,7 km2 în
intravilan; densitatea: 1 279 loc./km2.
Staþie de c.f., inauguratã la 15 dec. 1863.
Expl. de huilã (din 1792, întrerupte în

Anina (2). Vedere generală

Anina

febr. 2006), de calcar şi de argilã. Termocentralã construitã în anii 1977–1988 pe
baza folosirii ºisturilor bituminoase,
exploatate local. Din cauza slabei puteri
calorice a acestora, termocentrala s-a
dovedit ineficientã, funcþionând doar 17
luni (iul. 1988–nov. 1989), de la pornirea
ei. Centru metalurgic (din 1850, falimentat la sf. sec. 20). Producţie de mobilã
ºi cherestea, de cãrãmidã ºi þiglã, de
produse textile şi alim. Muzeul „Farmacia Steierdorf”. Muzeu de istorie. Istoric.
Pe terit. oraºului au fost descoperite
vestigii (ceramicã) din Epoca bronzului.
Localit. a fost întemeiatã la 24 iun. 1773
prin stabilirea aici a unor familii de
muncitori forestieri, aduºi din Styria
(Austria), specializaþi în fabricarea mangalului necesar metalurgiei de la Oraviþa
ºi care au numit aºezarea Steierer Dorf
(ulterior Steierdorf). În 1790, un localnic
a gãsit din întâmplare o bucatã de
cãrbune într-o pãdure de anini (de la care
se presupune cã a derivat ulterior numele Anina), fapt ce a determinat ca lângã
localit. Steierer Dorf, sã ia naºtere ºi sã
se dezvolte rapid aºezarea carboniferã
A. În scurt timp, A. a devenit cea mai
importantã localit. carboniferã, denumitã
de localnici Steierdorf (de la 1 nov. 1859),
iar mai târziu Steierdorf-Anina – nume
pãstrat pânã în 1952, când aºezarea a fost
declaratã oraº, cu numele de A.
Monumente: biserica romano-catolicã din
oraşul A. (1901) şi biserica romano-catolicã
din Steierdorf, datând din 1786; biserica
ortodoxã „Sfinţii Împăraţi Constantin şi
Elena” (1930–1935); catedrala cu dublu
hram – „Învierea Domnului” şi „Sfântul
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Aninoasa

Ilie” (2006–2009); gara feroviarã (1863);
clãdirea Primãriei (1854), azi hotel;
cazinoul (sec. 20). Centru turistic.

ANINOASA 1. Oraº în jud. Hunedoara,
situat în Depr. Petroºani, la poalele de SE
ale M-þilor Retezat, la 650 m alt., la 7 km V
de municipiul Petroºani; 4 626 loc. (1 ian.
2011): 2 259 de sex masc. ºi 2 367 fem. Supr.:
34 km2, din care 1,85 km2 în intravilan;
densitatea: 2 500 loc./km2. Expl. forestiere
ºi de huilã. Prelucr. lemnului; producţie
de oxigen. Bibliotecă orăşenească.
Menþionată documentar ca aºezare ruralã
în 1442 cu numele Bãrbãtenii de Jos
(denumire pãstratã pânã în 1733). În 1913,
Aninoasa avea statut de comunã ruralã,
iar la 18 apr. 1989 a fost declaratã oraº,
având în subordine ad-tivã satul Iscroni.
2. Com. în jud. Argeº, alcãtuitã din
4 sate, situatã în zona Dealurilor Argeºului; 3 341 loc. (1 ian. 2011): 1 653 de sex
masc. ºi 1 688 fem. Expl. lemnului.
Pomiculturã. În satul Slãnic se aflã o
mănãstire de cãlugãri, iniţial un schit întemeiat de Vlad Þepeº, cu zid de incintã,
în interiorul cãruia existã biserica ºi
clãdirile anexe (chilii, paraclis, cuhnia).
Schitul a fost desfiinþat în 1805 şi reclădit
din temelie în 1922–1930. În 1992–1994 s-a
construit actuala bisericã, cu hramul
„Naºterea Maicii Domnului”, pe temelia
vechiului lãcaº, iar schitul declarat
mănăstire. În aceastã bisericã se citeºte
neîntrerupt Psaltirea, ziua ºi noaptea,
slujbele de noapte având loc între orele 24
ºi 3. În satul Slãnic mai existã ºi biserica

Aninoasa (3). Biserica „Sfântul Nicolae”
a mănăstirii Dealu

„Sfântul Nicolae”, construitã în perioada
1992–1995 (sfinþitã la 12 nov. 1995).
3. Com. în jud. Dâmboviþa, alcãtuitã
din 3 sate, situatã în Subcarpaþii Ialomiþei;
6 232 loc. (1 ian. 2011): 2 985 de sex masc.
ºi 3 247 fem. Expl. de petrol (în satele
Aninoasa ºi Viforâta). Prelucr. lemnului.
Centru pomicol (meri, pruni, peri). În
satul Viforâta (4 km N de Târgoviºte),
atestat documentar la 12 sept. 1479, se
aflã mănãstirea Viforâta (de maici), cu
biserica „Sfântul Gheorghe”, construitã în
perioada 1530–1532 prin grija domnului
Vlad Înecatul ºi refãcutã în întregime de
cãtre Matei Basarab în 1635. Între 1712
ºi 1713, din iniþiativa Doamnei Maria
Brâncoveanu, s-au construit zidul de
incintã ºi câteva chilii noi ºi s-au refăcut
picturile bisericii. Biserica mãnãstirii a
fost grav deterioratã de cutremurul din
14 oct. 1802, fiind reparatã ulterior, cu
mari modificãri, de banul Grigore
Brâncoveanu, care a poruncit ºi spãlarea
ºi refacerea picturilor murale interioare.
Catapeteasma, în stil baroc, este opera
sculptorului Karl Storck din anul 1869.
Complexul monahal (reparat în anii 1914,
1960–1962, 1978– 1990) posedã un muzeu
(inaugurat în 1971) cu colecþii de obiecte
de cult ºi de artã religioasã. Tot în satul
Viforâta se aflã mănãstirea Dealu (de
maici), întemeiatã (probabil) în timpul
domniei lui Mircea cel Bãtrân (1386–
1418) ºi menþionatã documentar, prima
oarã, la 17 nov. 1431, într-un act emis de
domnul Alexandru Aldea. Biserica
mănãstirii Dealu, cu hramul „Sfântul
Nicolae”, prototip al arhitecturii munteneºti, construitã între anii 1499 ºi 1501,
prin grija domnului Radu cel Mare ºi
terminatã de fratele sãu, Vlad cel Tânãr,
în perioada 1510– 1512, are pereþii
exteriori placaþi cu dale de piatrã fãlþuite
ºi ornamentaþi cu numeroase arcade
oarbe, iar cele trei turle sunt ºi ele bogat
ornamentate cu „broderii” sculptate în
piatrã. Picturile murale interioare au fost
executate (1514–1515) de o echipã de
zugravi condusã de meºterul Dobromir
cel Tânãr (din Târgoviºte) ºi refãcute
(1713) prin grija lui Constantin
Brâncoveanu. Biserica a fost consolidatã
ºi refãcutã atât dupã cutremurul din 14
oct. 1802, cât ºi dupã cele din 10 nov.
1940 ºi 4 mart. 1977. Biserica mănãstirii
Dealu este una dintre cele mai importante necropole domneºti, în ea aflânduse mormintele lui Radu cel Mare († 1508),
Vlad Înecatul († 1532), Pãtraºcu cel Bun
(† 1557), racla cu capul lui Mihai

Viteazul, depusã aici în 1603, Mihai
Movilã († 1608). În sec. 16, mănãstirea
Dealu a fost un însemnat centru cultural
ºi de tipãrire a numeroase cãrþi de cult
(Liturghierul, 1508, Octoihul, 1510, Evangheliarul, 1512 º.a.) sub îngrijirea cãlugãrului sârb Macarie, adus în Þara
Româneascã de Radu cel Mare. Redevine
un puternic centru tipografic în timpul
lui Matei Basarab, prin grija lui Udriºte
Nãsturel. Mănãstirea Dealu a funcþionat
cu intermitenþã: pânã în 1863 a fost
mănãstire de cãlugãri, în 1877 a devenit
lagãr de prizonieri turci, între 1890 ºi
1891 a fost depozit de muniþii al armatei,
în 1902 s-a instalat ªcoala copiilor de
trupã, în anii 1912–1940 a funcþionat
Liceul militar „Nicolae Filipescu”, iar în
anii 1953–1988 a fost Casa sanatorialã
pentru monahi ºi preoþi. Ansamblul
monahal a fost restaurat (1955–1958) prin
grija lui Iustinian Marina, iar biserica a
fost repictatã în 1956–1958 de Iosif Keber
(altarul) şi în 1985–1989 (naos şi pronaos)
de Sofian Boghiu. Posedã un muzeu de
artã religioasã (aici se aflã o cruce dãruitã
de Matei Basarab). Obiectiv turistic. În
satul Aninoasa, menþionat documentar
la 29 apr. 1453, se aflã biserica „Sfântul
Ilie” (1810, distrusã de cutremurul din
1838 ºi reconstruitã în 1846), iar în satul
Sãteni, atestat documentar la 20 ian. 1604,
existã biserica „Sfântul Nicolae” (sec. 19).
4. Com. în jud. Gorj, alcãtuitã din 5
sate, situatã în lunca ºi pe terasele râului
Gilort, la contactul cu Dealurile Jiului;
3 897 loc. (1 ian. 2011): 2 061 de sex masc.
ºi 1 836 de fem. Expl. de petrol. Muzeu
etnografic. În arealul satului Aninoasa a
fost descoperit (1934) un tezaur monetar
(c. 150 de monede din argint) geto-dac,
datând din a doua jumãtate a sec. 2 î.Hr.
În satul Groºerea se aflã cula „Crãsnaru”
(1808) ºi biserica „Sfinþii Arhangheli
Mihail ºi Gavriil” (1808), cu fresce
originare, în satul Aninoasa existã biserica „Sfinþii Împãraþi Constantin ºi
Elena” (1887–1888) ºi conacul boierului
Dinel Negrea (sec. 19), iar în satul Bobaia
se aflã o bisericã din lemn, cu hramul
„Sfântul Ioan Botezãtorul” (ante 1816).
Lacul fosilifer Groşerea (1 ha) este
declarat rezervaţie naturală.
ANTONINA Õ Tia Mare.

APA, com. în jud. Satu Mare, alcãtuitã
din 3 sate, situatã în lunca Someºului, la
20 km E de Satu Mare; 2 859 loc. (1 ian.
2011): 1 357 de sex masc. ºi 1 502 fem.
Staþie de c.f. Expl. de balast. Casa me-

morialã „Vasile Lucaciu”. Pe terit. com.
s-a descoperit (1939) un depozit din
Epoca mijlocie a bronzului (sec. 16–15
î.Hr.) alcãtuit din douã spade cu mânere
masive, un topor de luptã, o apãrãtoare
de braþ º.a. În satul Apa, menþionat documentar, prima oarã, în 1215, cu numele
Villa Apa, se aflã o bisericã reformatã
(1640), de tip bisericã-salã, în stil gotic,
cu turn-clopotniþã, o bisericã ortodoxã,
cu hramul „Pogorârea Duhului Sfânt”
(1848–1870) ºi o casã þãrãneascã din 1853.

APAHIDA, com. în jud. Cluj, alcãtuitã
din 8 sate, situatã în NV Pod. Transilvaniei,
pe dr. Someºului Mic, la 13 km NE de
Cluj-Napoca; 10 523 loc. (1 ian. 2011):
5 279 de sex masc. ºi 5 244 fem. Nod
feroviar. Expl. de tufuri dacitice, balast
ºi nisip. Complex avicol. Legumiculturã.
Pomiculturã (meri, peri). Pe terit. com.
A. au fost descoperite o necropolã celticã (sec. 3–2 î.Hr.), conþinând mai ales
ceramicã cenuºie, ºi douã morminte
princiare germane (sec. 5), cu un bogat
inventar funerar (un coif din bronz aurit,
douã oenochoe din argint, cu scene
bahice, brãþãri etc.). În satul Apahida,
menþionat documentar, prima oarã, în
1263, cu numele Apathida, se aflã biserica
din lemn cu hramul „Sfinþii Arhangheli
Mihail ºi Gavriil”, construitã în 1806 de
meºterul lemnar Ghiran Ioan din Nadiº
ºi pictatã în 1808 de Ioan Pop din Unguraº.
APA NEAGRÃ Õ Carasu.

APATEU, com. în jud. Arad, alcãtuitã din
3 sate, situatã în Câmpia Criºurilor; 3 560
loc. (1 ian. 2011): 1 818 de sex masc. ºi 1 742
fem. Culturi de cereale, floarea-soarelui,
sfeclã de zahãr, plante de nutreþ etc.
Legumiculturã. Satul Apateu este
menþionat documentar, prima oarã, în 1219.
APATHIDA Õ Apahida.

APAÞA, com. în jud. Braºov, formată
dintr-un sat, situatã la poalele M-ţilor
Perşani, pe râul Olt; 3 291 loc. (1 ian.
2011): 1 676 de sex masc. ºi 1 615 fem.
Staþie de c.f. Expl. forestiere; produse de
panificaþie. Satul Apaþa este atestat documentar, prima oarã, în 1377. Turn de
cetate (sec. 14); bisericã evanghelicã cu
casã parohialã. Peºtera Bârlogul Ursului
(ocrotitã).
APELE VII, com. în jud. Dolj, formată
dintr-un sat, situatã în Câmpia Romanaþi;
2 195 loc. (1 ian. 2011): 1 143 de sex masc.
ºi 1 052 fem. Centru viticol. În satul Apele
Vii, amintit documentar în 1572, se aflã
bisericile „Sfântul Nicolae” (1790, re-

fãcutã în 1841–1843 ºi 1929), „Sfântul
ªtefan” (1812, refãcutã în 1847–1854) ºi
„Intrarea în Bisericã a Maicii Domnului”
(1868).

APOLD, com. în jud. Mureº, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în Pod. Târnavelor, pe
râul ªaeº; 3 166 loc. (1 ian. 2011): 1 597
de sex masc. ºi 1 569 fem. Expl. de calcar.
Centru pomicol (meri, pruni, nuci). Punct
fosilifer (fosile din Sarmaþian). În satul
Apold, menþionat documentar, prima
oarã, în 1309, se aflã biserica „Sfântul
Gheorghe” (1721, cu modificãri din 1807)
ºi o cetate þãrãneascã cu bisericã
evanghelicã de incintã (cu mobilier din
1762 ºi un frumos portal gotic), amintitã
documentar în 1504, dar cu o existenþã
anterioarã, renovatã în anul 1900.
Zidurile care înconjurã biserica sunt
înalte de 4 m ºi strãjuite de un bastion ºi
mai multe turnuri de apãrare (Turnul
Alb, Turnul ªcolii, Turnul Ovãzului º.a.).
În satul Daia se aflã o cetate þãrãneascã
cu bisericã de incintã (1457, renovatã în
1780 ºi 1896), azi biserică evanghelicã, ºi
turn-clopotniþã (1829–1834), în satul
Vulcan există o bisericã ziditã în jurul
anului 1300, în stil romanic, refãcutã
ulterior în stil gotic, cu tavan casetat ºi
pictat în 1682, azi biserică evanghelicã,
ºi o cetate þãrãneascã (1521), iar în satul
ªaeº se află biserica „Schimbarea la Faþã”
(1805–1821) ºi cetatea sãteascã cu bisericã
evanghelicã de incintã (sec. 16, reconstruitã în 1820). În satul ªaeº, atestat
documentar în anul 1302, a fost descoperit (1891) un tezaur dacic (sec.1 î.Hr.)
alcãtuit din 6 fibule de argint, un colier
ºi o centurã din lanþ de argint, precum
ºi 563 de denari romani republicani
datând din perioada 217–249. Mlaºtina
ªaeº (18 ha).

APOLDU DE JOS, com. în jud. Sibiu,
alcãtuitã din 2 sate, situatã în Pod.
Secaºelor, pe cursul superior al râului
Secaº; 1 480 loc. (1 ian. 2011): 713 de sex
masc. ºi 767 fem. Legumiculturã. Viticulturã. Culturi de cereale (grâu, porumb).
Pomiculturã (nuci, meri, pruni). Prelucr.
primarã a lemnului. În arealul com. s-au
descoperit vestigiile unui castru roman
cu un tezaur monetar roman. În satul
Apoldu de Jos, menþionat documentar,
prima oarã, în 1288, se aflã o bisericã din
lemn cu hramul „Sfântul Ioan
Botezãtorul” (1771–1772, reparatã în
1818), iar în satul Sângãtin există biserica
din lemn cu hramul „Sfinþii Arhangheli
Mihail ºi Gavriil” (1687).

Apuseni, Munţii

APOSTOLACHE, com în jud. Prahova,
alcãtuitã din 5 sate, situatã în zona
subcarpaticã, pe Cricovu Sãrat; 2 235 loc.
(1 ian. 2011): 1 121 de sex masc. ºi 1 114
fem. Expl. de petrol. Viticulturã; pomiculturã. Muzeu etnografic. Biserica
„Adormirea Maicii Domnului” a fostei
mănăstiri Apostolache, zidită în 1850 pe
locul uneia din 1595, restaurată parţial
în 1992–1994 şi complet în 2010–2013,
declarată monument istoric.
APULUM Õ Alba Iulia.

APUSENI, Munþii ~, grupã muntoasã în
N Carpaþilor Occidentali, limitatã de Pod.
Someºan la N, Pod. Transilvaniei la E,
culoarul Mureºului la S, Dealurile Criºanei
ºi Câmpia de Vest la V. M-þii A. sunt
constituiþi dintr-un mozaic de roci (ºisturi
cristaline, granite, calcare, tufuri vulcanice,
conglomerate, gresii, marne etc.), au alt.
mici, sub 1 900 m (alt. max.: 1 849 m, vf.
Curcubãta Mare din M-þii Bihor),
numeroase depresiuni (Abrud, Brad,
Beiuº, Vad-Borod, Zarand, Codru-Moma
º.a.) ºi platforme de eroziune, sunt puternic
fragmentaþi de râuri (Criºurile, Someºu
Mic, Arieº, Ampoi etc.), sunt bine populaþi
(aici se aflã cel mai ridicat plafon al
aºezãrilor omeneºti din Carpaþii româneºti,
satul Bãdãi din jud. Alba situându-se la
1 650 m alt.), conþin importante zãcãminte
de minereuri auro-argentifere, bauxitã,
sulfuri complexe, cãrbuni ºi constituie un
important nod hidrografic. Sunt acoperiþi
cu pãduri de foioase, de brad ºi molid.

Munţii Apuseni. Cheile Râmeţului
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Sunt formaþi dintr-un masiv central (M-þii
Bihor), înconjurat de masive bine individualizate, cu alt. între 836 m ºi 1 836 m.
Astfel, în N masivului central se desfãºoarã
M-þiiVlãdeasa (1 836 m), PãdureaCraiului
(970 m), Plopiº (918 m) ºi Meseº (997 m), în
NE, E ºi SE se aflã M-þiiGilãu (1 405 m),
Muntele Mare(1 826 m) ºi Trascãu (1 437
m), în S, M-þiiMetaliferi (1 120 m), iar în
SV ºi V, M-þii Zarand (836 m) ºi CodruMoma (1 112 m). Reprezintã o importantã
zonã turisticã a României, cu afluenþã în
tot timpul anului, mai intensã vara
(peºteri, chei, cascade, defilee, izbucuri,
staþiuni climaterice ºi de odihnã, cabane
etc.). În zonã existã un Parc naþional (din
1990) extins pe 37 900 ha.
AQUAE Õ Cãlan.

ARAD 1. Câmpia Aradului, subunitate de
relief aparþinând Câmpiei de Vest, situatã
în extremitatea vesticã a României, între
râurile Mureº la S ºi Criºu Alb la N ºi
graniþa cu Ungaria la V ºi M-þii Zarand la
E. Formatã din luncile râurilor ºi din
câmpuri întinse, cu alt. între 90 ºi 124 m,
acoperite cu depozite loessoide. Importantã
zonã agricolã (cereale, legumiculturã, viticulturã, creºterea animalelor etc.).
2. Municipiu în extremitatea vesticã
a României, reºed. jud. omonim, situat
în Câmpia Aradului, la 107 m alt., pe
malurile Mureºului; 164 728 loc. (1 ian.
2011): 76 882 de sex masc. ºi 87 846 fem.
Supr.: 46,2 km2, din care 39,4 km2 în

Munţii Apuseni. Cascada Idolina

Peisaj din Munţii Apuseni

intravilan; densitatea: 4 181 loc./km2.
Mare nod feroviar (pe aici trece ºi
magistrala Bucureºti–Arad–Curtici–
Budapesta–Viena) ºi rutier. Aeroport
internaþional ale cãrui piste au fost
modernizate în perioada 1 sept. 1994–1
iun. 1995. Important centru industrial al
þãrii. Douã centrale electrice ºi de
termoficare (Arad I, intratã în funcþiune
în 1965 ºi Arad II, în 1992). Constr. de
vagoane de cale feratã pentru mãrfuri ºi
cãlãtori (inclusiv vagoane de metrou), de
strunguri, maºini-unelte, de maşini şi
utilaje pentru agricultură şi pentru expl.
forestiere, de autovehicule pentru

transport rutier ş.a. Producţie de fire şi
cabluri electrice şi electrocasnice, de aparate electrocasnice, de aparate ºi instrumente de mãsurã, verificare ºi control,
de componente electronice ºi componente pentru ind. constr. de automobile,
de mobilã, conf., tricotaje, de încãlþăminte, jucãrii, pãpuºi, seringi ºi ace cu
unicã întrebuinþare ºi de produse alim.
Fabrica de ceasuri, înfiinţată în 1951, şi-a
încetat activitatea în 1998. Pr. centru
legumicol (mari sere) ºi pomicol (piersici). Ciupercãrie (din 1972). Herghelie
(rasele lipiţan şi semigreul românesc).
Universitatea de stat „Aurel Vlaicu” (f.
18 mai 1990), cu 8 facultãþi, 12 779
studenþi ºi 384 profesori (2007–2008) ºi
Universitatea particularã „Vasile Goldiº”
(f. 1990) cu 9 facultăţi, 9 218 studenţi şi
339 cadre didactice. Teatru dramatic
„Ioan Slavici” (f. 1948) cu secþii în limbile
românã ºi maghiarã. Teatru de marionete
(f. 1951). Filarmonicã de stat (f. 1948 pe
baza Societãþii Filarmonice întemeiatã în
1890). Numeroase biblioteci, între care
Biblioteca judeþeanã Arad „A.D.
Xenopol” (f. 1913), cu peste 510 000 vol.
ºi multe colecþii rare. Muzee: Muzeul
judeþean Arad (muzeu mixt, întemeiat
în 1892) având colecþii de arheologie,
istorie, etnografie, artã româneascã
clasicã ºi contemporanã, picturã europeanã (sec. 17–19), artã decorativã, ºtiinþele naturii; Muzeul de Artã Arad
(înfiinþat în 1913), cu lucrãri ale pictorilor
ºi sculptorilor români din sec. 19–20 ºi
exponate aparþinând maeºtrilor flamanzi,
italieni º.a.; Colecþia muzealã a mănãstirii
Gai, cu valoroase icoane pe sticlã ºi lemn
din sec. 18, piese de mobilier bisericesc,
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obiecte de cult, cãrþi bisericeºti etc.; Casa
memorialã „Vasile Goldiº”, în care a
locuit luptãtorul unionist între 1911 ºi
1934. La Arad existã un centru regional
de control, dirijare ºi informare a transportului aerian (civil ºi militar) inaugurat la 30 nov. 1994. Istoric: Sãpãturile
arheologice din cartierul Aradul Nou au
scos la ivealã o necropolã ºi mai multe
morminte celtice din sec. 4 î.Hr., iar cele
efectuate în 1994, în centrul municipiului,
au identificat obiecte de ceramicã neagrã,
canelatã, lucrate cu mâna, între care se
remarcã un vas-biberon datând din
Hallstatt, precum ºi cãrãmizi. Menþionat
documentar, prima oarã, în anul 1028,
apoi consemnat în 1131, iar ca oraº
(civitas) în 1329. În anul 1331, A. apare
menþionat în „Cronica pictatã de la
Viena”. În 1514, populaþia oraºului s-a
alãturat rãsculaþilor conduºi de Gheorghe
Doja, iar în 1527 a participat la rãscoala
condusã de Ivan Nenada contra nobilimii maghiare. Ocupat de turci în 1550,
care au construit aici cetatea (1553–1555),
A. a fost inclus în paºalâcul Timiºoara ºi
transformat în sediul unui sangeac între
1552 ºi 1600 ºi între 1616 ºi 1687. Eliberat
de sub stãpânirea turcilor (1600) de
oastea lui Mihai Viteazul (când s-a aflat
sub autoritatea acestuia), revine sub
dominaþia otomană în 1616. Între 1687 ºi
1867, A. s-a aflat sub dominaþia habsburgicã, perioadã în care s-a reconstruit
cetatea (1698–1701) dupã planurile lui
Eugeniu de Savoia (refãcutã apoi între
1762 ºi 1783, în stil Vauban), iar între
1867 ºi 1918 – sub cea a Imperiului
austro-ungar. În timpul rãscoalei antihabsburgice, condusã de Francisc Rákóczi
II, cetatea Aradului a fost asediatã de
curuþi în 1707, dar fãrã succes. În 1812
s-a înfiinþat „Schoala preparandã sau
pedagoghiceascã a naþiei româneºti” –
prima ºcoalã pedagogicã româneascã din
Transilvania. În 1817 s-a construit
clãdirea Teatrului dupã planurile arhi-
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tectului Jakob Hirschl, iar în 1833 s-a
inaugurat Conservatorul (al ºaselea din
Europa dupã cele de la Paris, Londra,
Viena, Bruxelles ºi Praga). În 1834, A. a
cãpãtat statutul de oraº liber regesc. La
22 martie 1848, populaþia oraºului s-a
întrunit într-o mare adunare care a
adoptat programul Revoluþiei din 1848–
1849. În 1862, la A. s-a format „Asociaþia
naþionalã arãdeanã pentru cultura
poporului român”. În perioada 3 nov.-1
dec. 1918, A. a fost sediul Comitetului
Naþional Român Central al Partidului
Naþional Român, condus de Vasile
Goldiº, care a pregãtit actul Unirii
Transilvaniei, Banatului, Criºanei ºi
Maramureºului cu România de la 1 Decembrie 1918. Reocupat de unguri (sept.
1940), în urma Dictatului de la Viena din
30 aug. 1940, A. a fost eliberat de ostaºii
români în sept. 1944. Declarat municipiu
la 17 febr. 1968. A. a fost printre primele
oraºe care s-a alãturat revoltei anticomuniste izbucnită în municipiul Timişoara
în luna dec. 1989. La 15 dec. 1994, cu
prilejul împlinirii a 5 ani de la Revoluþia
din dec. 1989, municipiul A. a fost
declarat, de cãtre Parlamentul României,
oraº-martir. Monumente: Cetatea
Aradului (sec. 16, reconstruitã între 1698
ºi 1701 ºi refãcutã între 1762 ºi 1783, cu
un ansamblu de clãdiri în stil baroc, în
incintã; Palatul administrativ, construit
între 1872 ºi 1876, în stil renascentist,
dupã planurile arhitectului Pekár Ferenc,
cu un orologiu în turn, montat în 1878;
clãdirea Teatrului vechi, construitã (1816–
1817) în stil neoclasic (azi cinematograf);
clãdirea Teatrului clasic „Ioan Slavici”,
în stil neoclasic, construitã dupã planurile
arhitectului Anton Czigler, inauguratã
la 21 sept. 1874; Palatul Cultural, ridicat
(1910–1913) în stil eclectic (neoclasic,
gotic, renascentist, corintic), dupã
planurile arhitectului Szantay Ludovic;
clãdirea Tribunalului (1892), în stil
neobaroc; clãdirea Cazinoului (1872), azi
restaurant; palatul „Bohuº” (1910), azi

sediul unei bãnci; Spitalul municipal
(1815); palatul „Neuman” (1891), în stil
eclectic; Palatul Bãncii Naþionale (1905–
1906), în stil neoclasic; Hotel „Ardeal”
(1841), în stil neoclasic; hanul „Boul
Roºu” (sec. 19); Casa cu lacãt (1815);
Turnul de apã (1896) de 35 m înãlþime
în care funcþioneazã în prezent o galerie
de artã ºi un restaurant; biserica ortodoxã sârbã cu hramul „Sfinþii Apostoli
Petru ºi Pavel” construitã (1698–1702),
în stil baroc (restauratã în 1790, cu unele
modificãri din 1822 ºi repictatã în 1902
de ªtefan Aleksić); capela romanocatolicã „Sfântul Florian” (1751–1753), în
stil baroc; mănãstirea Gai cu biserica
„Sfântul Simion Stâlpnicul” construitã
(1760–1763) în stil baroc, prin grija
episcopului Sinesie Jivanović, ºi pictatã
în interior (1767) de ªtefan Teneþchi
Ponerchiu. În sec. 18–19, mănãstirea Gai
a fost folositã ca reºed. episcopalã de varã
ºi ca gropniþã a episcopilor de Arad. Pânã
în 1955 a funcþionat ca bisericã de parohie
pentru credincioºii cartierului Gai din
Arad, dupã care a devenit mănãstire.
Desfiinþatã de autorităţile comuniste la
28 oct. 1959, prin Decretul 410, mănãstirea a fost reînfiinþatã în 1964, prin grija
P. S. Teoctist episcopul de atunci al
Aradului, când biserica a fost restauratã
ºi s-a închegat obºtea monahalã de maici.
În 1985, la aceastã mănãstire a fost
strãmutatã, din satul Seliºte, com. Petriº,
jud. Arad, biserica din lemn cu hramul
„Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel”, datând
din 1745–1754, cu iconostas pictat (1785–
1788) de Filip ºi Nicolae din Lupºa;
Catedrala ortodoxã românã, cu hramul
„Naşterea Sfântului Ioan Botezãtorul”,
construitã (1862–1865) în stil baroc, dupã
planurile arhitectului Anton Czigler, prin
strãdania episcopului Procopie Ivascović,
cu contribuţia bancherului George Sina
din Viena ºi a familiei Mocioni. Picturile
murale interioare au fost executate între
1956 ºi 1958 de Anastase Demian ºi în
1966 de Eremia Profeta. Catedrala a fost
supusă unor restaurări în anii 1905–1906,
1912–1921, 1956–1958, 1978–1980, iar în
1991–1992 s-au restaurat picturile murale
interioare; Noua catedrală ortodoxă
arhiepiscopală, cu dublu hram – „Sfânta
Treime” şi „Sfântul Ierarh Nicolae”, de
mari dimensiuni (57 m lungime, 35 m
lăţime la absidele laterale şi 50 m înălţimea cupolei centrale), a fost construită
în perioada 1991–2008 şi sfinţită la 6 dec.
2008; Catedrala romano-catolicã „Sfântul
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Anton de Padova” (1902–1904); biserica
romano-catolicã (1812–1821); Sinagogã
(1827– 1834); Biserica Roºie, aparþinând
cultului evanghelic-luteran, în stil
neogotic (1900–1906); Statuia Sfântului
Ioan (Johann) Nepomuk (1729); Monumentul „Sfânta Treime” (1738–1740)
ridicat în amintirea victimelor ciumei
care a decimat oraºul; Statuia Libertãþii,
operã a sculptorului György Zala din
1890; Arcul de Triumf, operã din anul
2004 a sculptorului Ioan Bolborea.
3. Judeţ situat în extremitatea vestică
a României, pe cursurile inf. ale râurilor
Mureş şi Crişu Alb, la graniţa cu Ungaria, străbătut, marginal, de paralelele de
45°58' şi 46°38' latitudine N şi de meridianele de 20°45' şi 22°39' longitudine E.
Este limitat de jud. Bihor (N şi NE), Alba
(E), Hunedoara (E), Timiş (S) şi Ungaria
la V. Supr.: 7 754 km2 (3,25% din supr.
ţării). Populaţia (1 ian. 2011): 455 126 loc.
(2,12% din populaţia ţării), din care
219 627 de sex masc. (48,26%) şi 235 499
de sex fem. (51,74%). Populaţia urbană:
250 742 loc. (55,09%); rurală: 204 384 loc.
(44,91%). Densitatea: 58,7 loc./km2. Structura
populaţieipenaţionalităţi(la recensământul
din 20-31oct. 2011): 79,1% români, 8,5%
maghiari, 3,8% rromi, 1,0% bulgari, 0,7%
germani ş.a. Reşed.: municipiul Arad. Oraşe:
Chişineu-Criş, Curtici, Ineu, Lipova,
Nădlac, Pâncota, Pecica, Sântana, Sebiş.
Comune: 68. Sate: 267 (din care 7 aparţin
oraşelor). Localit.componentealeoraşelor: 5.
Relieful este reprezentat prin trei
mari unităţi ce se succed, în trepte, de la
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E la V (Carpaţii Occidentali, Dealurile
Vestice şi Câmpia de Vest), care se
întrepătrund prin intermediul marelui
golf depresionar Zarand-GurahonţHălmagiu. Unităţile montane, aparţinând
Carpaţilor Occidentali, ocupă 35% din
supr. jud. A. şi se extind în E şi NE
acestuia sub forma literei V, cu deschiderea spre NV, îmbrăţişând marele golf
depresionar. M-ţii Zarand se desfăşoară
în partea central-estică a jud., sub forma
unei culmi orientate V-E, ce se termină
brusc la contactul cu câmpia, printr-o
denivelare de 300–400 m. Alt. max. a
acestora se află în partea centrală, în vf.
Drocea (836 m). Partea de NE a jud. este
ocupată de ramificaţiile vestice ale
M-ţilor Codru-Moma, cu vf. Pleşu (1 112
m), Momuţa (930 m), Bălăteasa (927 m)
ş.a., în cadrul cărora se individualizează
relieful carstic dezvoltat pe calcare
jurasice şi triasice (chei, măguri, polii,
doline, platouri etc.). Spre E-SE, M-ţii
Codru-Moma sunt delimitaţi de Muntele
Găina prin înşeuarea tectonică Criştioru
de Jos-Vârfurile, aflată la c. 500 m alt.,
care asigură legătura rutieră între Depr.
Beiuş şi Depr. Hălmagiu-Gurahonţ.
Dealurile Vestice, cu înălţimi de 200–400
m, aflate pe rama internă a golfurilor
depresionare, ocupă 15% din supr. jud.
A. şi sunt reprezentate prin Dealurile
Cigherului, Dealurile Codrului şi
Dealurile Cuedului, iar în partea de S a
jud., la S de valea Mureşului, se desfăşoară jumătatea nordică a Pod. Lipovei.
Câmpia de Vest, cu subunităţile ei
(Câmpia Aradului, porţiuni din Câmpiile
Vingăi, Cermei şi Crişurilor), dezvoltată
în partea central-vestică a jud., formează
treapta de relief cea mai coborâtă (90–124
m alt.), ocupând 50% din supr. jud. A.
Clima, de tip continental-moderată,
este influenţată de masele de aer temperat-oceanice din V şi se caracterizează
prin ierni blânde şi veri relativ călduroase. Valorile medii anuale ale temp.
aerului variază altitudinal, fiind cuprinse
între 6°C în zonele montane înalte, 8–9°C
în reg. deluroase şi 10,8–11°C în câmpie.
Temp. max. absolută (41,5°C) s-a înregistrat la Miniş (19 aug. 1946), iar temp.
minimă absolută (–30,1°C) la Arad (6
febr. 1954). Precipitaţiile medii anuale
însumează c. 600 mm în câmpie, c. 700 mm
în zonele deluroase şi peste 1 000 mm pe
crestele munţilor (mai abundente în
lunile mai-iunie). Vânturile predominante bat dinspre SE (13,7%), S (13%),
N (12,4%) şi NV (10,7%) cu viteze medii
anuale ce variază între 2,6 şi 6,0 m/s.

Hidrografia este reprezentată, în
principal, prin cursul inf. al Mureşului,
care drenează partea de S a jud. A. pe
direcţia E-V, pe o distanţă de 220 km, şi
prin cursul mijlociu şi inf. al Crişului Alb,
în partea central-nord-vestică a jud.
Aceste două mari artere hidrografice,
care colectează numeroşi afl., sunt legate
printr-o reţea densă de canale (Matca–
Canalul Morilor etc.), folosite pentru drenarea şi irigarea terenurilor agricole.
Vegetaţia naturală se caracterizează
prin predominarea pădurilor de foioase
(cer, gârniţă, fag, gorun în amestec cu
carpen, ulm, paltin etc.) în zonele
deluroase şi de podiş, prin dezvoltarea
masivă a pădurilor de gorun cu fag pe
versanţii munţilor şi prin marea extindere
a formaţiunilor vegetale de silvostepă
(păduri de stejar în amestec cu frasin şi
ulm) ce alternează cu terenurile agricole
în câmpie. În luncile marilor râuri (în
special în lunca Mureşului) sunt prezente
pădurile de plop şi salcie.
Fauna este bogată şi variată cuprinzând cerbi, căprioare, mistreţi, râşi, lupi
(întâlniţi mai ales în pădurile de foioase),
bizami, popândăi, hârciogi, potârnichi,
grauri, dropii (rezervaţia de la Zerind)
etc. Râurile sunt populate de păstrăv,
crap, somn, clean, mreană, lipan ş.a.
Resursele naturale sunt legate de
patrimoniul forestier (pădurile ocupau
în anul 2008 o supr. de 212 014 ha) şi de
natura petrografică a subsolului: expl. de
petrol şi gaze (Pecica, Pâncota, Turnu,
Nădlac, Sântana), min. de fier şi mangan
(Moneasa),
sulfuri
polimetalice
(Hălmagiu), pirite cuprifere (pe flancul
sudic al M-ţilor Codru-Moma), andezit
(Vârfurile, Aciuţa, Mocrea, Dieci,
Hălmagiu, Leasa ş.a.), diatomit (Minişu
de Sus), marmură (Moneasa, Căprioara),
calcare (Iacobini, Lalaşinţ, Galşa), diorit
(Bârzava, Cladova), dacit (Radna), gresie
(Milova), granit (Săvârşin, Galşa, Păuliş,
Radna), argilă refractară (Dumbrava),
balast ş.a. O bogăţie aparte o reprezintă
izv. cu ape minerale întâlnite la Lipova,
Moneasa, Mocrea, Păuliş ş.a.
Istoric. Descoperirile arheologice
atestă continuitatea vieţii pe meleagurile
de azi ale jud. A. începând din Paleolitic
(unelte de piatră au fost scoase la iveală
pe terit. localit. Iosăşel, Macea, Sânpetru
German ş.a.), iar urme de aşezări din
epocile bronzului şi a fierului au fost
identificate la Pecica, Şimand, Socodor,
Şiclău, Vărşand, Arad etc. Importante sunt
şi dovezile materiale ale existenţei unor
aşezări ale dacilor liberi, descoperite lângă
Arad (sec. 4 î.Hr.), pe terit. localit. Pecica,
Sântana, marele tezaur de la Şilindia (sec.

Arad

Arad (2). Catedrala catolică
„Sfântul Anton de Padova”

3 î.Hr.). În sec 9–10, partea de S a actualului
jud. era înglobată în formaţiunea statală
românească condusă de voievodul Glad,
iar partea de N se afla în componenţa
voievodatului lui Menumorut. Sub conducerea acestor voievozi, populaţia autohtonă a opus o rezistenţă dârză împotriva
tendinţelor de dominaţie ale statului
feudal ungar, ceea ce explică şi faptul că
o serie de cnezate şi voievodate mai mici
din părţile Aradului (Cladova, Covăsinţ,
Nădab, Şomoşcheş ş.a.) au reuşit să-şi
apere existenţa. Descoperirile de la
Sânpetru German (sec. 11–13), Frumuşeni
(sec. 12), Pecica (sec. 12–13) ş.a. atestă în
Evul Mediu timpuriu prezenţa unei
populaţii numeroase autohtone. În condiţiile înăspririi situaţiei sociale a ţăranilor
au avut loc numeroase răscoale între care

Arad (2). Catedrala ortodoxă cu dublu hram –
„Sfânta Treime” şi „Sfântul Nicolae”

se evidenţiază Răscoala ţărănească din
1514, condusă de Gheorghe Doja, şi revolta
lui Ivan Nenada din 1527. În 1552, Aradul
şi reg. din jur au fost ocupate de turci şi
incluse în Paşalâcul de Timişoara, rămânând sub administraţie turcească până
în 1687, când Transilvania a fost ocupată
de trupele austriece. O dată cu destrămarea feudalismului şi apariţia relaţiilor
capitaliste în a doua jumătate a sec. 18, au
început să se dezvolte manufacturile
(Arad) şi mineritul (Dezna, Milova,
Covăsinţ). În aprilie 1848 s-au lichidat
servituţile iobăgeşti, iar în toamna aceluiaşi
an au început marile mişcări revoluţionare
împotriva asupririi habsburgice. În a doua
jumătate a sec. 19 şi începutul sec. 20, A. a
devenit unul dintre cele mai importante
centre ale luptei de eliberare naţională din

Transilvania şi un focar de cultură
românească. La începutul lunii sept. 1940,
pe terit. jud. A. au avut loc ample manifestaţii împotriva Dictatului de la Viena din
30 aug. 1940. La 22 sept. 1944, trupele
germane şi ungare au fost alungate de
armatele române de pe terit. jud. A. şi,
implicit, al ţării, marcând ziua eliberării A.
Economia jud A. este armonios
dezvoltată, având un profil complex,
industrial-agrar.
Industriajud. A. cuprinde un număr
însemnat de întreprinderi industriale
aparţinând aproape tuturor sectoarelor
de bază (minerit, expl. de petrol, constr.
de maşini, expl. şi prelucr. lemnului, mat.
de constr., ind. chimică, textilă, alim. ş.a.).
Ponderea covârşitoare în realizarea
producţiei globale industriale a jud A. o
are ramura construcţiilor de maşini
concentrată, cu precădere, în municipiul
Arad şi profilată pe producţia unei game
variate de vagoane de cale ferată, destinată transportului de mărfuri şi călători
(inclusiv vagoane pentru metrou), pe
realizarea celei mai mari părţi a producţiei de strunguri a ţării (cu secţii şi la
Lipova), autovehiculelor pentru transport rutier, a aparatelor elctrocasnice,
precum şi pe producţia de utilaje feroviare şi agricole, de mori pentru prepararea furajelor etc. Ponderi importante
mai deţin ind. textilă şi a confecţiilor
(Arad, Lipova, Chişineu-Criş, Ineu), de
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prelucr. a lemnului (Arad, Pâncota, Sebiş,
Lipova, Ineu, Nădlac), mat. de constr.
(Arad), alim. (preparate din carne şi
lapte, zahăr, conserve de legume şi fructe,
produse de panificaţie, băuturi etc.).
Agricultura, cu vechi tradiţii, dispune
de premise naturale şi social-economice
favorabile, fiind orientată pe calea dezvoltării multilaterale a producţiei. În anul
2007, din totalul supr. agricole (511 224
ha), 350 008 ha reveneau terenurilor
arabile, 126 533 ha păşunilor naturale,
25 502 ha fâneţelor, 3 603 ha viilor şi pepinierelor viticole, 5 578 ha livezilor şi
pepinierelor pomicole etc. În acelaşi an,
structura culturilor de câmp era dominată de culturile de porumb (103 322 ha),
urmate de cele de grâu şi secară (63 493
ha), plante de nutreţ (45 175 ha), plante
uleioase (29 646 ha), orz şi orzoaică (7 353
ha), ovăz (6 612 ha), sfeclă de zahăr,
cartofi, soia, legume etc. Supr. apreciabile
sunt acoperite cu sere legumicole (Arad)
specializate în producţia de tomate, ardei
gras, castraveţi etc. Viticultura, extinsă
pe 3 603 ha, este concentrată în arealul
câtorva localit. care formează renumite
podgorii la Miniş (aici funcţionează şi o
şcoală de viticultură datând din 1881),
Şiria, Ghioroc, Mocrea, Păuliş, Radna,
Valea Viilor ş.a. Supr. pomicole, care
ocupă 5 578 ha, sunt grupate în mari
livezi de meri, pruni, peri, piersici, cireşi,
vişini, nuci etc. formând bazine pomicole
compacte în arealele localit. Lipova,
Zăbrani, Buteni ş.a. În anul 2007, producţia totală de fructe a fost de 15 353
tone, din care 9 548 tone mere, 3 992 tone
prune etc. La începutul anului 2008,
sectorul zootehnic cuprindea 57 319
capete bovine (din care 56 540 capete în
sectorul privat), 232 097 de capete porcine
(231 226 în sectorul privat), 211 818 capete
ovine (211 711 capete în sectorul privat),
6 276 capete caprine (numai în sectorul
privat), 7 139 capete cabaline (7 037 capete
– privat). Avicultură 963 988 capete păsări

I.Municipii

12 spitale, cu 2 426 paturi, revenind un
pat de spital la 188 loc., două dispensare,
159 farmacii ş.a., în cadrul cărora activau
924 medici (1 medic la 495 locuitori), 320
stomatologi (1 medic stomatolog la 1 430
locuitori), şi 2 684 personal sanitar cu
pregătire medie.
Turismul. Jud. A. dispune de condiţii
naturale favorabile practicării unui turism
de sejur sau de tranzit, precum şi de o
bază materială corespunzătoare: 25
hoteluri şi moteluri, cinci campinguri, 18
vile ş.a. (2007), cu o capacitate totală de
cazare de 4 256 de locuri. Intensa activitate
turistică de pe terit. jud. A. este determinată de existenţa unui relief variat
(inclusiv relieful carstic din M-ţii CodruMoma, la limita cu jud. Bihor, unde se află
şi un interesant izbuc – cel de la Călugări),
prezenţa unor izvoare cu ape minerale
care au generat dezvoltarea staţiunilor
balneoclimaterice Lipova şi Moneasa,
frecvenţa obiectivelor istorice şi socialculturale (cetăţile de la Arad, Şoimoş, Şiria,
Dezna; castelele de la Macea, Curtici, Şiria,
Pâncota, Sebiş, Dezna; bisericile din lemn
de la Bodeşti, Hălmagiu, Ioneşti; mănăstirile Hodoş-Bodrog, Gai, Secusigiu, Pecica;
muzeele de istorie şi etnografie de la Arad,
Lipova, Sebiş, Curtici), varietatea şi originalitatea etnografiei şi folclorului (bogăţia
cromatică a portului popular din zonele
Şicula, Birchiş, Secusigiu; serbările
populare de la Tăcăşele; centrele de
ceramică populară de la Bârsa, Hălmăgel,
Târnoviţa; picturile naive din satul
Brusturi etc.), precum şi de parcurile
dendrologice de la Gurahonţ, Lipova,
Macea, de rezervaţiile botanice de la Bacău
de Mijloc (poiană cu narcise), Petriş,
Zimbru (rezervaţia „Dosul Laurului” –
singurul loc din ţară unde vegetează
laurul/Ilexaquifolium – arbust de origine
atlantică, ocrotit de lege) şi nu în ultimul
rând de poziţia jud. A. la graniţa cu
Ungaria – fiind o adevărată poartă de
intrare în România a turiştilor din întreaga
Europă de Vest şi Centrală. Indicativ
auto: AR.

Localit.
componentealeoraşelor

Satelecareaparţin
oraşelor

Localităţile jud. Arad
(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)

1. ARAD (1028)
II.Oraşe

1. CHIŞINEU-CRIŞ (1202–1203)

2. CURTICI (1519)

(privat); apicultură (33 911 familii de
albine numai sectorul privat).
Căiledecomunicaţii. La sf. anului 2007,
lungimea reţelei feroviare era de 469 km
(din care 166 km electrificată), revenind
60,5 km/1 000 km2 de teritoriu, iar cea a
drumurilor publice de 2 240 km, din care
529 km modernizate, având o densitate
de 28,9 km/100 km2 de teritoriu. Pe terit.
jud. A. se remarcă un intens trafic de mărfuri
şi călători datorită existenţei punctelor de
vamă de la Curtici, Nădlac şi Turnu, prin
care se asigură o parte din legăturile
României cu ţările Europei Centrale şi
Occidentale. Transportul aerian de mărfuri
şi călători se realizează prin intermediul
aeroportului internaţional din Arad.
Învăţământ, cultură şi artă. În anul
şcolar 2007–2008, pe terit. jud. A. îşi
desfăşurau activitatea 31 de grădiniţe de
copii (cu 13 014 copii înscrişi şi 700 cadre
didactice), 109 şcoli generale (învăţământ
primar – clasele 1–4 şi gimnazial – clasele
5–8), cu 37 944 elevi înscrişi şi 3 044 cadre
didactice, 39 de licee, cu 17 094 elevi şi
1 159 profesori, o şcoală profesională cu
3 877 elevi şi 296 profesori, două instituţii
de învăţământ superior, la Arad, între
care Universitatea de stat „Aurel Vlaicu”,
inaugurată la 18 mai 1990, şi Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, privată,
f. în 1990, prima cu 8 facultăţi, 12 779 studenţi şi 384 cadre didactice, iar a doua
cu 9 facultăţi, 9 218 studenţi şi 339 personal didactic. Tot la Arad mai funcţionează un teatru de stat „Ioan Slavici”,
un teatru de marionete şi o filarmonică
(f. 1949). În aceeaşi perioadă, reţeaua
aşezămintelor culturale şi de artă era formată din 11 case de cultură, 228 cămine
culturale, două cinematografe, 249 de
biblioteci, cu 3 039 000 vol., numeroase
muzee de istorie, artă, etnografie etc.,
ansambluri folclorice, grupuri vocalinstrumentale, corale etc. Activitatea
sportivă are la dispoziţie 86 de secţii
sportive, în cadrul cărora activează 2 188
sportivi, 151 antrenori şi 120 arbitri.
Ocrotirea sănătăţii. La sf. anului
2007, reţeaua sanitară a jud. A. cuprindea

1. Nădab (1334)

3. INEU (1214)

4. LIPOVA (1245)
5. NĂDLAC (1313)

6. PÂNCOTA (1177)
7. PECICA (1329)

8. SÂNTANA (1828)

1. Mocrea (c. 1160)

1. Radna (1440–1477)
2. Şoimoş (1278)

1. Mocrea (c. 1160)

1. Măderat (1746)
(1214)

1. Bodrogu Vechi (1422)
2. Sederhat (1913)
3. Turnu (1333)

1. Caporal Alexa – fost Cherechiu (1334)

9. SEBIŞ (1542)

1. Donceni (1439)
2. Prunişor (1406)
3. Sălăjeni (1574)

III. Comune

Satelecomponente
(primul sat este reşed. com.)

1. ALMAŞ

1. Almaş (1334)
2. Cil (1369)
3. Joia Mare (1439)
4. Rădeşti (1441)

2. APATEU
3. ARCHIŞ

4. BATA

5. BÂRSA

6. BÂRZAVA

7. BELIU

8. BIRCHIŞ

Arad

1. Apateu (1219)
2. Berechiu (1344)
3. Moţiori (1956)
1. Archiş (1552)
2. Bârzeşti (1580)
3. Groşeni (1580)
4. Nermiş (1580)

1. Bata (1367)
2. Bacău de Mijloc (1717)
3. Bulci (1225)
4. Ţela (1427)
1. Bârsa (1489)
2. Aldeşti (1477)
3. Hodiş (1429)
4. Voivodeni (1553)

1. Bârzava (1471)
2. Bătuţa (1851)
3. Căpruţa (1350)
4. Dumbrăviţa (1471)
5. Groşii Noi (1515)
6. Lalaşinţ (1585)
7. Monoroştia (1350)
8. Slatina de Mureş (1439)

9. BOCSIG
10. BRAZII

11. BUTENI

12. CĂRAND
13. CERMEI
14. CHISINDIA
15. CONOP

16. COVĂSINŢ
17. CRAIVA

1. Beliu (1332)
2. Beneşti (1828)
3. Bochia (1552)
4. Secaci (1580)
5. Tăgădău (1552)
6. Vasile Goldiş*

1. Birchiş (1596)
2. Căpălnaş (1369)
3. Ostrov (c. 1169)
4. Virismort (1374)

*

**

1. Bocsig (1553)
2. Mânerău (1341)
3. Răpsig (1553)

1. Brazii (1553)
2. Buceava-Şoimuş (1439)
3. Iacobini (1439)
4. Mădrigeşti (1441)
5. Secaş (1439)
1. Buteni (1387)
2. Berindia (1553)
3. Cuied (1447)
4. Paulian (1553)**
1. Cărand (1429)
2. Seliştea (1552)

1. Cermei (1429)
2. Avram Iancu (1956)
3. Şomoşcheş (1332)
1. Chisindia (1349)
2. Păiuşeni (1574)
3. Văsoaia (1574)

1. Conop (1506)
2. Belotinţ (1607)
3. Chelmac (1133)
4. Milova (1359)
5. Odvoş (1440)

1. Covăsinţ (1280)

1. Craiva (1344)
2. Chişlaca (1828)
3. Ciunteşti (1587)
4. Coroi (1828)
5. Mărăuş (1828)
6. Rogoz de Beliu (1552)
7. Stoineşti (1828)
8. Susag (1828)
9. Şiad (1344)
10. Tălmaci (1828)

Până la 18 mart. 2002 s-a numit Lunca Teuzului.
Până la 20 mai 1996 s-a numit Livada.
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18. DEZNA

Arad

19. DIECI

20. DOROBANŢI

21. FÂNTÂNELE
22. FELNAC
23. FRUMUŞENI
24. GHIOROC
25. GRĂNICERI
26. GURAHONŢ

27. HĂLMAGIU

28. HĂLMĂGEL

29. HĂŞMAŞ

1. Dezna (1318)
2. Buhani (1441)
3. Laz (1553–1561)
4. Neagra (1553)
5. Slatina de Criş (1553)
1. Dieci (1613)
2. Cociuba (1553)
3. Crocna (1448)
4. Revetiş (1553–1561)
5. Roşia (1553)
1. Dorobanţi (1454)

1. Fântânele (1457)
2. Tisa Nouă (c. 1135)
1. Felnac (1308)
2. Călugăreni (1913)

1. Frumuşeni (1080)
2. Aluniş (1766)

1. Ghioroc (1135)
2. Cuvin (1323)
3. Miniş (1302)

1. Grăniceri (1438)
2. Şiclău (1466)

1. Gurahonţ (1386)
2. Bonţeşti (1441)
3. Dulcele (1574)
4. Feniş (1553–1633)
5. Honţişor (1441)
6. Iosaş (1386)
7. Musteşti (1439)
8. Pescari (1553)
9. Valea Mare (1439)
10. Zimbru (1553–1561)

1. Hălmagiu (1390)
2. Băneşti (1441)
3. Bodeşti (1441)
4. Brusturi (1464)
5. Cristeşti (1464)
6. Ioneşti (1441)
7. Leasa (1439)
8. Leştioara (1477)
9. Poienari (1760–1762)
10. Tisa (1439)
11. Ţărmure (1439)

30. IGNEŞTI

31. IRATOŞU
32. LIVADA
33. MACEA
34. MIŞCA

35. MONEASA
36. OLARI
37. PĂULIŞ

38 PEREGU MARE
39. PETRIŞ

40. PILU
41. PLEŞCUŢA

42. SĂVÂRŞIN

1. Hălmăgel (1439)
2. Luncşoara (1760–1762)
3. Sârbi (1561)
4. Târnăviţa (1760–1762)
5. Ţoheşti (1760–1762)
1. Hăşmaş (1588)
2. Agrişu Mic (1588)
3. Botfei (1595)
4. Clit (1828)
5. Comăneşti (1599)
6. Urvişu de Beliu (1599)

43. SECUSIGIU

1. Igneşti (1553)
2. Minead (1619)
3. Nădălbeşti (1553–1561)
4. Susani (1574)

1. Iratoşu (1446)
2. Variaşu Mare (1446)
3. Variaşu Mic (1913)
1. Livada (1553)
2. Sânleani (1913)

1. Macea (1374)
2. Sânmartin (1477)

1. Mişca (1249)
2. Satu Nou (1828)
3. Vânători (1214)
4. Zerindu Mic (1326)
1. Moneasa (1597)
2. Rănuşa (1556)

1. Olari (1746)
2. Sintea Mică (1467)
1. Păuliş (1333)
2. Baraţca (1913)
3. Cladova (1308)
4. Sâmbăteni (1138)

1. Peregu Mare (1241)
2. Peregu Mic
1. Petriş (1337)
2. Corbeşti (1743)
3. Ilteu (1743)
4. Obârşia (1468)
5. Roşia Nouă (1743)
6. Selişte (1479)
1. Pilu (1223)
2. Vărşand (1214)

1. Pleşcuţa (1386)
2. Aciuţa (1366)
3. Budeşti (1441–1445)
4. Dumbrava (1553)
5. Gura Văii (1553–1561)
6. Rostoci (1439)
7. Tălagiu (1439)
1. Săvârşin (1479)
2. Căprioara (1256)
3. Cuiaş (1477)
4. Hălăliş (1479)
5. Pârneşti (1479)
6. Temeşeşti (1479)
7. Toc (1743)
8. Troaş (1828)
9. Valea Mare (1717)

1. Secusigiu (1359)
2. Munar (1219)
3. Satu Mare (1333)
4. Sânpetru German (1335)

44. SELEUŞ
45. SEMLAC

46. SINTEA MARE
47. SOCODOR
48. ŞAGU

49. ŞEITIN

50. ŞEPREUŞ
51. ŞICULA

52. ŞILINDIA

53. ŞIMAND

54. ŞIRIA

55. ŞIŞTAROVĂŢ

56. ŞOFRONEA
57. TAUŢ

58. TÂRNOVA

1. Seleuş (1489)
2. Iermata (1387)
3. Moroda (1508)
1. Semlac (1256)

1. Sintea Mare (1337)
2. Adea (1202–1203)
3. Ţipar (1913)
1. Socodor (1299)

1. Şagu (1333)
2. Cruceni (întemeiat în 1772)
3. Firiteaz (1256)
4. Fiscut (1493)
5. Hunedoara Timişană (1925)
1. Şeitin (1138)

1. Şepreuş (1407)

59. USUSĂU

60. VĂRĂDIA DE MUREŞ

61. VÂRFURILE

1. Şicula (1334)
2. Chereluş (1334)
3. Gurba (1213)

1. Şilindia (1334)
2. Camna (1828)
3. Iercoşeni (1477)
4. Luguzău (1561)
5. Satu Mic (1954)
1. Şimand (1290)

1. Şiria (c.1169)
2. Galşa (1202–1203)
3. Mâsca (1331)

1. Şiştarovăţ (1440)
2. Cuveşdia (1440)
3. Labaşinţ (1477)
4. Varniţa (f.1820–1830)
1. Şofronea (1437)
2. Sânpaul (1235)

1. Tauţ (1334)
2. Minişel (1561)
3. Minişu de Sus (1746)
4. Nadăş (1464)

1. Târnova (1406–1409)
2. Agrişu Mare (1214)
3. Arăneag (1390)
4. Chier (1325)
5. Drauţ (1406–1409)
6. Dud (1169)

ARANCA, râu în V României, afl. stg. al
Tisei, fost braþ de vãrsare al Mureºului,
foarte meandrat; 104 km pe terit.
României; supr. bazinului: 990 km2. Izv.

din Câmpia Aradului, din apropierea

com. Felnac, trece prin Sânnicolau Mare
ºi se varsã în Tisa pe terit. Serbiei, la Pade.

Arbore

62. VINGA
63. VLADIMIRESCU

64. ZĂBRANI
65. ZĂDĂRENI
66. ZĂRAND
67. ZERIND
68. ZIMANDU NOU

1. Ususău (1418)*
2. Bruznic (1437)
3. Dorgoş (1717)
4. Pătârş (1274)
5. Zăbalţ (1440)

1. Vărădia de Mureş (1369)
2. Baia (1479)
3. Juliţa (1479)
4. Lupeşti (1479)
5. Nicolae Bălcescu (1477; numele
actual după 1945)
6. Stejar (1479)
1. Vârfurile (1390)
2. Avram Iancu (1441)
3. Groşi (1760–1762)
4. Lazuri (1427)
5. Măgulicea (1427)
6. Mermeşti (1760–1762)
7. Poiana (1510)
8. Vidra (1477)
1. Vinga (1231)
2. Mailat (1454)
3. Mănăştur (1285)

1. Vladimirescu (1752)
2. Cicir (1522)
3. Horia (1315)
4. Mândruloc (1471)

1. Zăbrani (c. 1080–1090)
2. Chesinţ (1334)
3. Neudorf (1723–1725)
1. Zădăreni (1333)
2. Bodrogu Nou (1723)
1. Zărand (1318)
2. Cintei (1396)

1. Zerind (c. 1169)
2. Iermata Neagră (1241)

1. Zimandu Nou (1852)
2. Andrei Şaguna (1855; din
1930 numele actual)
3. Zimandcuz (1743)

Până la 3 mart. 2005, satul şi com. Ususău s-au numit
Dorgoş.
*

ARBORE, com. în jud. Suceava, alcãtuitã
din 3 sate, situatã în Pod. Sucevei, pe
râul Solca, la 32 km NV de municipiul
Suceava; 7 415 loc. (1 ian. 2011): 3 694 de
sex masc. ºi 3 721 fem. Preparate din
lapte. În satul Arbore se aflã biserica
având hramul „Tãierea Capului Sfântului
Ioan Botezãtorul”, ziditã între 2 apr. ºi

29 aug. 1503 din iniþiativa portarului
Luca Arbore (înmormântat în incinta ei),
cu sprijinul material al lui ªtefan cel
Mare, monument reprezentativ al
arhitecturii din epoca domnului ªtefan
cel Mare. Este una dintre bisericile din
N Moldovei cu remarcabile picturi
murale exterioare ºi interioare executate
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loc. (1 ian. 2011): 801 de sex masc. ºi 790
fem. Expl. de cuarþit ºi calcar (în satul
Groºeni). Expl. ºi prelucr. primarã a
lemnului. Satul Archiº este menþionat
documentar, prima oarã, în 1552. Bisericã
având hramul „Cuvioasa Parascheva”
(1725), în satul Groºeni. Pãdure de stejar,
secularã, ºi pãdure de fag, secularã,
ambele declarate rezervaþii forestiere.
ARCHITA Õ Vânãtori (4).
ARCIDAVA 1. Õ Histria.
2. Õ Vãrãdia.

Arbore. Biserica „Tăierea Capului Sfântului
Ioan Botezătorul”

în frescã (1541), pe o nuanþã predominant
verde, de o echipã de zugravi în frunte
cu Dragoº Coman din Iaºi. Printre scenele
deosebit de valoroase se remarcã „Imnul
Acatist”, „Asediul Constantinopolului”,
„Judecata de Apoi”, „Fiul risipitor” º.a.
Multiplele nuanþe de verde folosite la
redarea munþilor, vegetaþiei, clãdirilor,
îmbrãcãmintei personajelor º.a. se asociazã armonios cu albastrul, galbenul ºi
roºul în tonalitãþi variate, toate laolaltã
demonstrând mãestria folosirii culorilor
de cãtre meºterii zugravi. Biserica, cunoscutã ºi sub numele de „Biserica Arbure”,
a fost reparatã în anii 1909–1914, 1936–
1937, 1965–1970 ºi declaratã monument
UNESCO în 1993. Turn-clopotniþã din
1867. Muzeu etnografic (costume populare, þesãturi de interior, cojoace etc.).
Sãrbãtoarea folcloricã „Floarea de Salcâm”
(anual, în prima duminicã din iunie).
ARCALIA Õ ªieu-Mãgheruº.

ARCANI, com. în jud. Gorj, alcãtuitã din
4 sate, situatã în Subcarpaþii Olteniei; 1 331
loc. (1 ian. 2011): 658 de sex masc. ºi 673
fem. Pe terit. com. au fost descoperite
urme de locuire daco-romane. Muzeu
etnografic (obiecte de uz casnic ºi piese
de port popular). Biserica din lemn
„Sfântul Nicolae” (1708–1710), în satul
Câmpofeni, cu picturi interioare din 1877–
1878; biserica „Sfinþii Voievozi” (sec. 18,
refãcutã în 1857 ºi 1903), în satul Arcani.

ARCEªTI, lac de acumulare construit pe
cursul inf. al Oltului şi terminat în 1980,
cu scopul de a pune în miºcare turbinele
hidrocentralei de la Arceºti (com. Pleºoiu,
jud. Olt), cu o putere instalatã de 38 MW,
datã în folosinþã la 11 nov. 1980. Supr.:
837 ha; vol.: 43,44 mil. m3.
ARCHIª, com. în jud. Arad, alcãtuitã din
4 sate, situatã în N Depr. Zarand; 1 591

ARCUª, com. în jud. Covasna, formată
dintr-un sat, situatã în Depr. Sfântu
Gheorghe, pe dr. vãii Oltului; 1 458 loc.
(1 ian. 2011): 736 de sex masc. ºi 722 fem.
Haltã de c.f. Com. A. a fost înfiinþatã la
7 apr. 2004 prin desprinderea satului
Arcuº din com. Valea Criºului. În satul
Arcuº, atestat documentar în 1332, se aflã
o puternicã cetate þãrãneascã de formã
octogonalã, înconjuratã de ziduri de
6,5 m înãlþime, strãjuite de 3 bastioane
pentagonale de 10 m înãlþime fiecare.
Cetatea, construitã în sec. 16–17, are o
bisericã unitarianã de incintã datând din
1568, cu unele transformãri din 1821.
Castelul „Szentkeresty Bela” (sec. 19), în
stil neoclasic, situat într-un parc dendrologic, este folosit în prezent ca centru de
culturã (tabãrã de sculpturã).
ARDEOANI, com. în jud. Bacãu, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în Depr. Tazlãu, pe râul
Tazlãu Sãrat; 2 398 loc. (1 ian. 2011): 1 243
de sex masc. ºi 1 155 fem. Expl. de balast.
Prelucr. lemnului. Pe terit. satului
Ardeoani a fost descoperit (1965) un tezaur
monetar (95 denari romani imperiali).

ARDUD 1. Câmpia Ardudului, câmpie
înaltã în NV României, parte componentã a Câmpiei Someºului, situatã
între râul Someº la N, Dealurile Codrului
(E-SE), râul Crasna (V) ºi Câmpia joasã
a Someºului (V-NV), la 180–200 m alt.
Acoperitã predominant de soluri argiloiluviale podzolice ºi brune podzolite.
Culturi de cereale, plante tehnice ºi de
nutreþ, cartofi, legume etc. Viticulturã.
2. Oraº în jud. Satu Mare, situat în
Câmpia Ardudului, pe Pârâu Sãrat, la 20
km S de municipiul Satu Mare; 7 174 loc.
(1 ian. 2011): 3 493 de sex masc. ºi 3 681
fem. Supr.: 14,2 km2, din care 9,9 km2 în
intravilan; densitatea: 725 loc./km2.
Aeroport internaþional care deserveºte
municipiul Satu Mare. Staþie de c.f. Expl.
ºi prelucr. lemnului (mobilã). Produse
textile ºi alim. Centru viticol. În oraºul

Ardud, menþionat documentar, prima
oarã, în 1215, cu numele Herdud, iar apoi
în 1231 (SilvaArdud), se aflã ruinele unei
cetãþi din 1481, o bisericã romano-catolicã
ziditã în 1482–1515 (refãcutã în 1860 dupã
cutremurul din 1838 ºi restauratã în
1959), cu elemente de arhitecturã goticã.
Pe locul cetãþii medievale, care era de
plan poligonal, cu bastioane la colþuri,
nobilul Alexandru Károlyi a construit,
în 1630, un castel în stil neogotic, dominat
de un turn (refãcut în 1893–1896), aflat în
prezent în ruinã. Fosta com. Ardud a fost
trecutã în categoria oraºelor la 7 apr. 2004
ºi are în subordine ad-tivã localit. componentă Mãdãras ºi satele Ardud-Vii, Baba
Novac, Gerãuºa ºi Sãrãtura. Bisericã
având hramul „Sfinþii Arhangheli Mihail
ºi Gavriil” (1832), în satul Mãdãras.

ARDUSAT, com. în jud. Maramureº,
alcãtuitã din 3 sate, situatã în NV Depr.
Baia Mare, în lunca Someºului; 2 908 loc.
(1 ian. 2011): 1 388 de sex masc. ºi 1 520
fem. Expl. de balast. Prelucr. lemnului;
procesarea cãrnii; morãrit. Satul Ardusat
este menþionat documentar, prima oarã,
în 1231 cu numele Erdezat. Ruinele
castelului „Degenfeld” (sec. 19) care a
aparþinut contelui Degenfeld pe când
avea în posesie satul Ardusat (1810–
1844). Bisericã din lemn (1739).

AREFU, com. în jud. Argeº, alcãtuitã din
3 sate, situatã în depresiunea omonimã,
la poalele M-þilor Frunþi, pe valea
superioarã a Argeºului, în aval de lacul
Vidraru; 2 536 loc. (1 ian. 2011): 1 258 de
sex masc. ºi 1 278 fem. Hidrocentrala
„Cumpãniþa” (5 MW), intratã în funcþiune în 1968. Producţie de cherestea;
prelucr. artisticã a lemnului. Reºed. com.
este satul CãpãþâneniiPãmânteni. Pe terit.

Arefu. Ruinele Cetăţii Poienari

satului Cãpãþânenii Ungureni, pe un vf.
de munte, greu accesibil, se aflã ruinele
Cetãþii Poienari sau Cetatea lui Negru
Vodã, datând din sec. 14, care, potrivit
tradiþiei, ar fi aparþinut legendarului
domn al Þãrii Româneºti, Negru Vodã,
cunoscut în istoriografie sub numele de
Radu I. Pãdurea Arefu, declaratã rezervaþie forestierã (257 ha) şi golul alpin
„Moldoveanu-Capra” (5 500 ha), declarat
rezervaţie naturală. Biserica din lemn
„Sfânta Parascheva” (începutul sec. 19),
refãcutã din zid (1857), în satul Arefu.
ARGAMUM Õ Jurilovca.

ARGEDAVA Õ Mihãileºti (1).

ARGEL sau BRODINA, pas de înãlþime
în N României, situat între cursurile
superioare ale vãilor Moldoviþa ºi
Brodina, între Obcina Mare ºi Obcina
Feredeului (N Carpaþilor Orientali), la
1 100 m alt. Mijloceºte legãtura rutierã
(drum judeþean nemodernizat) între
localitãþile Vama (în S) ºi Brodina (în N).
ARGESIS Õ Argeº (1).

ARGEª 1. Râu în S-SE României, afl. stg.
al Dunãrii la Olteniþa; 350 km; supr.
bazinului: 12 550 km2. Izvorãºte din
partea central-vesticã a culmii pr. a
M-þilor Fãgãraº prin doi afl.: Buda ºi
Capra. Buda (22,6 km lungime), care este
considerat izv. pr. al sistemului hidrografic Argeº, izvorãºte de sub vf. Arpaºu
Mic (2 459 m alt.), de la 2 030 m alt., din
lacul glaciar Buda, iar pârâul Capra (20
km lungime) izvorãºte din lacul glaciar
Capra, aflat sub vf. Vânãtarea lui
Buteanu (2 506 m alt.). În aval de confl.
pârâului Buda cu Capra, a fost construit
lacul de acumulare Vidraru (Õ) din
bazinul cãruia porneºte în prezent cursul
râului Argeº. De la izv. ºi pânã în zona
municipiului Piteºti, râul A. are o direcþie
de curgere N-S drenând mai întâi pantele
sudice ale M-þilor Fãgãraº, strãbate apoi
Muscelele Argeºului ºi Dealurile Argeºului,
cãpãtând o uºoarã tendinþã de abatere a
cursului cãtre SE, iar dupã ce separã
Piem. Cotmeana (în V) de Piem. Cândeºti
(în E) intrã în câmpie (în aval de Piteºti)
îndreptându-ºi cursul, predominant,
cãtre SE, udând mai multe subunitãþi ale
Câmpiei Române. Panta medie de
curgere a râului A. este de 13 m/km (mai
accentuatã în cursul superior, 65 m/km),
iar debitul mediu multianual variazã
între 19,6 m3/s în cursul superior, 40
m3/s la ieºirea din zona piemontanã ºi
73 m3/s la vãrsare. Pe cursul superior al

râului A. s-a construit un sistem hidroenergetic constituit din 17 hidrocentrale
cu o putere instalatã ce însumeazã 412,2
MW. Acestea sunt, din amonte spre aval:
Cumpãniþa (5,0 MW, datã în folosinþã în
1968), Argeº – fostã Gheorghe
Gheorghiu-Dej (220 MW – 1966), Oeºti
(15 MW – 1967), Albeºti (15 MW – 1967),
Cerbureni (15 MW – 1968), Valea Iaºului
(15 MW – 1969), Curtea de Argeº (7,7
MW – 1972), Noapteº (15,4 MW – 1973),
Zigoneni (15,4 MW – 1973), Bãiculeºti
(15,4 MW – 1974), Mãniceºti (11,5 MW –
1975), Vâlcelele (15,4 MW – 1976),
Meriºani (11,5 MW – 1976), Budeasa (11,5
MW – 1978), Bascov (7,7 MW – 1971),
Piteºti (7,7 MW – 1972), Goleºti (8,0 MW
– 1983). Valea superioarã a râului A. se
încadreazã într-o interesantã ºi neasemuitã zonã turisticã strãbãtutã de
ºoseaua naþionalã Transfãgãrãºanã. În
cursul inferior, în aval de Mihãileºti, au
fost efectuate (în anii ’80 ai sec. 20),
parþial, lucrãri de amenajare complexã a
râului A. în contextul construirii canalului Bucureºti-Dunãre (lucrãri începute
în 1982 ºi întrerupte dupã Revoluþia din
dec. 1989). În zona de câmpie, apele
râului A. sunt folosite pentru irigaþii ºi
pentru alimentarea cu apã potabilã ºi
industrialã a municipiului Bucureºti.
Râul A. era numit în Antichitate Ordessos,
de cãtre scito-eleni, dupã toponimul local
Argesis. Afl. pr.: Vâlsan, Râu Doamnei,
Sabar, Dâmboviþa (pe stg.), Neajlov (pe dr.).
2. Dealurile Argeºului sau Gruiurile
Argeºului, zonã deluroasã (parte
componentã a Piem. Getic), extinsã pe
terit. jud. Argeº, sub forma unui triunghi
cu vf. spre S, între Muscelele Argeºului
la N, râul Argeºel ºi Piem. Cândeºti la
E, un golf al Câmpiei Piteºtiului la S ºi
râul Argeº la V. Alcãtuite din depozite
fluvio-lacustre (datând din Pleistocenul

Argeş (1). Lacul de acumulare Vidraru

Argeş

inf.) ce acoperă formaþiuni mio-pliocene.
Intens fragmentatã de vãile râurilor. Alt.
max.: 726 m (Dealul Pietroºani). Reprezintã o importantã zonã pomicolã a jud.
A. (pruni, meri, peri).
3. Muscelele Argeºului (Muscelele
Getice sau Subcarpaþii Argeºului),
situate între lanþul M-þilor Cozia, Ghiþu,
Frunþi, Iezer la N, valea superioarã a
Dâmboviþei la E, Piem. Cândeºti,
Dealurile Argeºului, Piem. Cotmeana la
S ºi valea Oltului la V, reprezintã o unitate de relief bine individualizatã,
formatã dintr-o asociaþie de culmi înalte
ºi prelungi, cu alt. între 600 ºi 1 000 m,
separate de numeroase depresiuni.
Denumirea de „muscele” a fost atribuitã
de cãtre Ion Popescu-Voiteºti, în 1908.
ªirul masivelor deluroase este format
dintr-o succesiune (de la E la V) de
înãlþimi ce depãºesc 800 m alt.: Mãþãu
(1 017 m), Ciocanu (886 m), Chicera sau
Chiciura (1 218 m; dupã alte surse
1 227 m), Tãmaºu (1 104 m) º.a. Sunt
înãlþimi cu aspect greoi, cutate în boltã,
alcãtuite din fliº grezo-marnos, gresii,
argile, pe alocuri conglomerate etc.,
separate de culoare de vale (Topolog,
Argeº, Vâlsan, Râu Târgului, Argeºel
º.a.), ale cãror versanþi sunt afectaþi de
ravenare ºi alunecãri. ªirul culmilor ºi
masivelor deluroase dominã cãtre N o
serie de depresiuni de contact tectonic,
bine individualizate, extinse la poalele
munþilor care le strãjuiesc dinspre N:
Sãlãtrucu pe râul Topolog, Arefu pe
Argeº, Brãdetu pe Vâlsan, Nucºoara pe
Râu Doamnei, Câmpulung pe Bughea ºi
Râu Târgului º.a. Aceastã zonã se
caracterizeazã prin marea extindere a
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fâneþelor ºi livezilor. Exploatãri de lignit
(în bazinul Schitu-Goleºti).
4. Fostã cetate situatã pe cursul
superior al râului Argeº, pe locul actual
al municipiului Curtea de Argeº, atestatã
documentar în 1330.
5. Judeţ situat în partea central-sudică
a României, în bazinul superior al râului
Argeş, între 44°83' şi 45°37' latitudine N
şi 24°25' şi 25°20' longitudine E, între jud.
Sibiu şi Braşov (la N), Dâmboviţa (E),
Teleorman (S), Olt (SV) şi Vâlcea (V şi NV).
Supr.: 6 826 km2 (2,86% din supr. ţării).
Populaţia (1 ian. 2011): 638 942 loc. (2,98%
din populaţia ţării), din care 310 464 de
sex masc. (48,59%) şi 328 478 fem. (51,41%).
Populaţia urbană: 304 655 loc. (47,68%);
rurală: 334 287 loc. (52,32%). Densitatea: 94,6
loc./km2. Structurapopulaţieipenaţionalităţi
(la recensământul din 20-31 oct. 2011):
93,3% români (al cincilea judeţ, după jud.
Gorj, Botoşani, Vâlcea şi Neamţ, cu cel mai
mare procent de români), 2,7% rromi, 4,0%
alte minorităţi (maghiari, italieni, germani
ş.a.). Reşed.: municipiul Piteşti. Oraşe:
Câmpulung (municipiu), Costeşti, Curtea
de Argeş (municipiu), Mioveni, Ştefăneşti,
Topoloveni. Comune: 95. Sate: 575 (din care
21 aparţin oraşelor). Localit.componenteale
municipiilorşioraşelor: 2.
Relief variat, reprezentat prin trei
mari unităţi care coboară, altimetric, de
la N spre S. Unitatea montană, care ocupă
25% din supr. jud. A., se desfăşoară în
partea de N a acestuia, pe direcţie E-V (c.
40 km), cuprinzând culmea pr. a M-ţilor
Făgăraş, dominată de cele mai înalte
vârfuri din Carpaţii Româneşti (Moldoveanu 2 544 m – alt. max. a întregului
lanţ carpatic românesc, Negoiu 2 535 m,
Dara 2 500 m ş.a.) situate la limita cu jud.
Braşov şi Sibiu, apoi, prelungirile vestice
ale masivului Leaota şi cele SV ale M-ţilor
Piatra Craiului, precum şi lanţul
masivelor muntoase Iezer-Păpuşa
(2 462 m), Ghiţu (1 622 m), Frunţi (1 534
m). Partea centrală a jud. A. este ocupată
în proporţie de 55% de regiuni deluroase
(Muscelele Argeşului) şi de subunităţi ale
Pod. Getic (porţiuni din Dealurile
Argeşului, Piem. Cândeşti şi Piem.
Cotmeana), iar reg. de S, de subunităţi
ale Câmpiei Române (Câmpia Piteştiului
şi un sector al Câmpiei Găvanu-Burdea).
Climă temperat-continentală, cu
temp. medii anuale ce prezintă
diferenţieri altitudinale, cuprinse între
-2°C pe crestele înalte ale M-ţilor Făgăraş,

6–7°C în zonele deluroase şi de podiş şi
10,5°C în câmpie. Temp. max. absolută
(41,0°C) s-a înregistrat la staţia GoleştiiBadii (Topoloveni), la 14 aug. 1946, iar
temp. minimă absolută (–31,0°C) la
Câmpulung (24 dec. 1933). Precipitaţiile
atmosferice însumează cantităţi medii
anuale variabile în funcţie de unităţile
de relief, atingând valori de 600 mm în
câmpie, 800–1 000 mm în zonele de deal
şi podiş şi peste 1 400 mm în reg.
montane înalte. Vânturile predominante
bat dinspre NV (18%) şi V (14%) cu viteze
medii anuale de 2,3 m/s pentru direcţia
NV şi 1,8 m/s pentru cea V, viteze mai
mari înregistrându-se pe culmile M-ţilor
Făgăraş, mai ales iarna, când ating valori
max. de 50–60 m/s.
Reţeaua hidrografică, cu o densitate
mare şi debite bogate, este reprezentată
în pr. prin cursul superior al râului
Argeş, care colectează, direct sau prin
intermediul afl. săi, majoritatea râurilor
de pe terit. jud. A., printre care Vâlsan,
Râu Doamnei cu afl. său Râu Târgului,
Budişteanca ş.a. Partea de NV a jud. A.
este drenată de un sector de vale al râului
Topolog, iar partea de S de cursurile
superioare ale râurilor Cotmeana,
Teleorman, Dâmbovnic, Neajlov ş.a. În
zona montană înaltă se află 20 de lacuri
glaciare (Capra, Călţun, Buda, Podu
Giurgiului, Paltinu ş.a.), pe cursul
superior al Argeşului au fost construite
mai multe lacuri de acumulare (cel mai
mare fiind Vidraru Õ), iar pe Dâmboviţa
acumularea de la Pecineagu.
Vegetaţia naturală are o distribuţie
etajată în funcţie de unităţile de relief. În
zona de câmpie se dezvoltă pâlcuri de
păduri de cer (Quercuscerris)şi de gârniţă
(Quercus frainetto), uneori şi de stejar
pedunculat (Quercus robur), care
alternează cu pajişti stepizate şi cu
terenuri agricole; în reg. deluroase, de
podiş şi montană joasă, respectiv între
300 şi 1 300 m alt., se desfăşoară etajul
pădurilor de foioase, alcătuite din gorun
(Quercus petraea), carpen în amestec cu
fag, iar la alt. cuprinse între 1 300 şi 1 800
m se extind pădurile de brad şi molid.
Etajele subalpin şi alpin, la peste 1 800 m
alt., sunt constituite din tufărişuri (jnepeni,
ienupăr) ce alternează cu pajişti alpine
care formează o importantă bază furajeră
pentru păşunatul sezonier. În M-ţii
Făgăraş se mai păstrează câteva pâlcuri
de zâmbru (Pinuscembra),relict glaciar.
Fauna domeniului forestier este
alcătuită din mamifere de interes

cinegetic, printre care se remarcă mistreţi,
urşi, cerbi, căprioare, lupi, vulpi, râşi,
veveriţe ş.a. Cel mai valoros element îl
reprezintă capra neagră (Rupicapra
rupicapra),cu o frecvenţă mare pe crestele
M-ţilor Făgăraş, declarată monument al
naturii şi ocrotită de lege. Avifauna
include cocoşul de munte, ierunca,
vulturul pleşuv, acvila de piatră, fâsa
alpină, cinteza ş.a. În zona de câmpie
sunt frecvente rozătoarele (iepuri,
hârciogi, şoareci ş.a.), şopârlele, ulii,
ciocârliile, potârnichiile, prepeliţele etc.
Apele sunt populate de păstrăvi, mreană,
clean, crap, caras etc. O specie endemică
deosebit de interesantă este peştele
Romanichtys valsanicola, întâlnit numai
într-o mică porţiune a râului Argeş şi în
Vâlsan.
Resursele naturale sunt reprezentate printr-o gamă variată de produse
ale solului şi subsolului: păduri (289 974
ha, 1 ian. 2008, locul 4 pe ţară după jud.
Suceava, Hunedoara şi Vâlcea), zăcăminte de petrol şi gaze naturale (Bogaţi,
Leordeni, Moşoaia, Cocu, Merişani,
Miroşi ş.a.), de lignit (Poienarii de
Muscel, Berevoeşti, Jugur, Schitu Goleşti,
Boteni, Godeni etc.), sare (Slătioarele),
gips (Stăneşti, Oeşti ş.a.), calcar ornamental (Albeştii de Muscel), calcar pentru
ciment (Mateiaş, Dragoslavele), argile comune (Budeasa, Câmpulung, Leordeni,
Valea Iaşului ş.a.), gresii (Brădetu), balast
(în albiile râurilor), izv. cu ape minerale
cu valoare terapeutică (Brădetu, Bughea
de Sus) etc.
Istoric. Vestigiile arheologice descoperite pe terit. jud. A. atestă existenţa
unor aşezări omeneşti datând din
Paleolitic. Descoperirile de pe văile
râurilor Dâmbovnic, Argeş, Neajlov,
Mozacu dovedesc că această reg. forma,
împreună cu văile Oltului şi Dârjovului
din apropiere, una dintre cele mai
însemnate zone ale Culturii de prund
din Europa, asemănătoare celor aparţinând Culturii Olduwaiane. Identificarea
unor aşezări în arealul localit. Bârlogu,
Cetăţeni, Rociu, Teiu, Ţiţeşti, Râca,
Albeştii de Muscel ş.a. relevă existenţa
unei vieţi înfloritoare şi în Neolitic şi în
Epocile bronzului şi fierului. Geto-dacii
au avut la Cetăţeni, în sec. 2–1 î.Hr., un
puternic centru economic şi de schimb
(emporium), iar romanii au întemeiat (sec.
2–4) castrele de la Rucăr, Jidava (azi
Pescăreasa), Câmpulung, Purcăreni. Pe
aceste plaiuri a luat fiinţă, în sec. 13,
puternicul voievodat al lui Seneslau

(menţionat în Diplomaioaniţilor din 1247),
care şi-a stabilit capitala în Depr. Arefu
(sau în cea a Titeştilor; alte surse indică
Curtea de Argeş). Pe terit. jud. A. se află
unul dintre cele mai vechi oraşe din
Muntenia, Câmpulung (c. 1300), care a
fost capitala Ţării Româneşti în sec. 14.
Menţionată documentar, prima oară, în
1385, localit. Piteşti apare atestată ulterior
într-un act emis de Mircea cel Bătrân la
20 mai 1388, apoi ca oraş într-un hrisov
din aug. 1481 şi ca reşed. domnească a
lui Neagoe Basarab în sec. 16. La conacul
din Goleşti a poposit timp de trei zile
(18–21 mai 1821) Tudor Vladimirescu,
conducătorul Revoluţiei de la 1821, la
întoarcerea sa din Bucureşti în drum
către mănăstirile din N Olteniei, loc în
care a fost arestat de către Iordache Olimpiotul şi predat lui Alexandru Ipsilanti.
La pregătirea şi conducerea Revoluţiei
de la 1848–1849 o importantă activitate
au desfăşurat-o argeşenii Alexandru
Golescu-Negru (Arăpilă) – un ardent
luptător şi pentru Unirea Principatelor –
, fraţii Ştefan şi Nicolae G. Golescu, fraţii
Dumitru şi Ion Brătianu ş.a. În perioada
Primului Război Mondial (1916–1918), pe
frontul de la Rucăr–Dragoslavele, ostaşii
români au înscris memorabile pagini de
vitejie, iar în timpul evenimentelor din
august 1944 pe terit. jud. A. au avut loc
acţiuni de luptă împotriva trupelor
germane (la Rucăr şi Dragoslavele).
Economia jud. A. are un caracter
preponderent industrial, evidenţiat şi de
raportul dintre producţia globală industrială şi cea agricolă. Pr. produse industriale care se realizează în cadrul jud. A.
sunt: energia electrică (termocentralele
Piteşti, Schitu Goleşti şi salba celor 17
hidrocentrale de pe râul Argeş Õ), autoturisme de oraş, marca „Dacia” (Mioveni),
şi de teren – „ARO” (Câmpulung), utilaj
greu, poduri metalice, motoare şi
echipamente electrice (Piteşti), materiale
de constr. (Piteşti, Câmpulung, Costeşti,
Valea Mare-Pravăţ), stofe şi conf. (Piteşti,
Curtea de Argeş), aparate electrocasnice
(Curtea de Argeş), mobilă, parchet,
cherestea (Piteşti, Curtea de Argeş,
Stâlpeni, Câmpulung, Rucăr), tananţi
(Piteşti), încălţăminte (Piteşti), articole de
porţelan (Curtea de Argeş), produse
alim. diverse (Piteşti, Câmpulung, Curtea
de Argeş, Topoloveni, Băiculeşti, Ştefăneşti,
Costeşti ) etc.
Agricultura, care la sf. anului 2007
dispunea de un fond agricol însemnat
(344 765 ha) şi de o bază tehnico-mate-

rială corespunzătoare, are un caracter
intensiv şi o structură variată. Din totalul
supr. agricole (344 765 ha), 172 214 ha
revin terenurilor arabile, 102 689 ha
păşunilor, 45 784 ha fâneţelor, 1 254 ha
viilor şi pepinierelor viticole, 22 824 ha
livezilor şi pepinierelor pomicole (locul
1 pe ţară) etc. În anul 2007, în structura
culturilor de câmp predominau supr.
ocupate cu porumb (52 781 ha), urmate
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de cele cu grâu şi secară (41 084 ha),
plante uleioase (18 346 ha), floareasoarelui (14 198 ha), orz şi orzoaică, ovăz,
legume, cartofi, sfeclă de zahăr etc. Prin
numărul mare de pomi fructiferi (în
componenţa cărora predomină prunii şi
merii) şi prin producţia totală de fructe
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(114 229 tone, 2007, din care 57 830 tone
prune, 38 601 tone mere, 7 323 tone pere
etc.), jud. A. ocupă locul 2 pe ţară, după
jud. Dâmboviţa. Viticultura se practică
în special la contactul Câmpiei Piteştiului
cu Piem. Cândeşti unde se întâlnesc
podgoriile Ştefăneşti şi Leordeni, specializate în producţia de struguri pentru
vinuri albe (tămâioasă, Muscat Ottonel
etc.). La începutul anului 2008, sectorul
zootehnic era format din 116 948 capete
bovine (116 674 capete în sectorul privat),
235 792 capete porcine (235 253 capete în
sectorul privat), 181 482 capete ovine
(181 415 capete în sectorul privat), 24 159
capete caprine (numai în sectorul privat),
18 295 capete cabaline (18 279 capete în
sectorul privat). Avicultură (2 219 561
capete păsări, 2 219 514 în sectorul privat);
apicultură (30 564 familii de albine).
Căile de comunicaţie (2008): lungimea
reţelei feroviare însumează 227 km, cu o
densitate de 33 km/1 000 km2 teritoriu,
iar cea a drumurilor publice 3 131 km
(ocupând, din acest punct de vedere, locul
2 pe ţară, după jud. Hunedoara), din care
651 km modernizate, având o densitate
de 45,9 km/100 km2 teritoriu. În cadrul
traficului rutier, o însemnătate deosebită
o are autostrada Bucureşti-Piteşti (114 km),
modernizată în 1999–2000, continuată de
un sector al şoselei naţionale Transfăgărăşene care scurtează drumul dintre
Transilvania şi Muntenia, precum şi
drumul naţional Piteşti–Câmpulung–prin
Culoarul Bran–Rucăr, spre Braşov.
Învăţământ, cultură şi artă. În anul
şcolar 2007–2008, pe terit. jud. A. îşi
desfăşurau activitatea 40 grădiniţe de
copii, cu 19 475 copii înscrişi şi 1 184

personal didactic, 138 de şcoli generale
(învăţământ primar, clasele 1–4 şi
gimnazial, clasele 5–8) cu 53 809 elevi şi
4 421 cadre didactice, 42 licee cu 25 315
elevi şi 2 062 profesori, o şcoală profesională cu 6 659 elevi şi 80 profesori, o
universitate cu zece facultăţi (cu 17 579
studenţi şi 570 profesori). În aceeaşi
perioadă, reţeaua aşezămintelor de
cultură şi artă cuprindea un teatru
dramatic „Alexandru Davila” (f. 1948, la
Piteşti), două cinematografe, 549
biblioteci cu 3 891 000 vol., 18 muzee
(Piteşti, Câmpulung, Goleşti, Curtea de
Argeş ş.a.), numeroase case memoriale
(„George Topârceanu” la Nămăeşti,
„Tudor Muşatescu” la Câmpulung,
„George Ştephănescu” la Căpăţâneni,
„Liviu Rebreanu” la Valea Mare-Pravăţ
ş.a.), cămine culturale, case de cultură,
ansambluri folclorice, o orchestră profesionistă de muzică populară („Doina
Argeşului”) etc. Activitatea sportivă se
desfăşoară în cadrul celor 104 secţii
sportive în care activează 3 322 sportivi,
174 antrenori şi 157 arbitri.
Ocrotirea sănătăţii. La sf. anului
2007, reţeaua sanitară a jud. A. dispunea
de 19 spitale cu 3 890 paturi (un pat de
spital pentru 165 locuitori), 5 dispensare
medicale comunale şi orăşeneşti, 2
policlinici, 189 de farmacii ş.a. în cadrul
cărora activau 1 194 medici (1 medic la
539 locuitori), 303 stomatologi (1 medic
stomatolog la 2 126 locuitori), 3 275
personal sanitar cu pregătire medie ş.a.
Turism. Jud. A. se înscrie printre
primele locuri din ţară în ceea ce priveşte
potenţialul său turistic, asigurat şi de o
bază materială adecvată (27 hoteluri şi
moteluri, şase cabane, un camping, 12
pensiuni turistice urbane şi 50 de

pensiuni turistice rurale şi mai multe
popasuri turistice cu o capacitate totală
de cazare de 4 803 locuri, 2007). Pr.
elemente de atracţie turistică ale jud. A.
sunt: peisajul natural variat, de o
inegalabilă frumuseţe (vârfurile semeţe
ale M-ţilor Făgăraş – multe dintre ele
oglindindu-se în apa unor neasemuite
lacuri glaciare, ca de pildă Capra, Buda
ş.a., peştera şi Cheile Dâmbovicioarei,
Cheile Brusturetului, lacul de acumulare
Vidraru şi întreaga salbă de lacuri
antropice de pe cursul superior al văii
Argeşului etc.), varietatea elementelor
de floră şi faună, cu multe specii
declarate monumente ale naturii (floareade-colţi/Leontopodium alpinum, garofiţa
Pietrii Craiului/ Dianthus callizonus,
bujorul de munte sau smirdarul/
Rhododendron kotschyi, zâmbrul/Pinus
cembra, capra neagră/Rupicaprarupicapra
ş.a.), vestigiile istorice şi monumentele
arhitectonice
(Complexul
Curţii
Domneşti de la Curtea de Argeş, Cetatea
Poienari-Arefu, culele de la Retevoeşti şi
Ţiţeşti, conacul de la Goleşti, ansamblul
„Bărăţia” din Câmpulung etc.),
obiectivele social-culturale (muzeele şi
casele memoriale a lui George Topârceanu
din Nămăeşti, a romancierului Liviu
Rebreanu din Valea Mare-Pravăţ, a
compozitorului George Ştephănescu din
Căpăţâneni, a scriitorului Vladimir
Streinu din Teiu ş.a.), numeroasele biserici şi mănăstiri, varietatea şi originalitatea folclorului şi a artei populare,
numeroasele rezervaţii (poiana cu narcise
din Negraşi, granitul şi calcarele
numulitice de la Albeşti, punctul fosilifer
de la Suslăneşti ş.a.). Indicativ auto: AG.

Localităţile jud. Argeş
(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)

inaugurata [n 1972 ]i
I.Municipii

1. CÂMPULUNG (1292)
2. CURTEA DE ARGEŞ (1330)
3. PITEŞTI (1385)
II.Oraşe

1. COSTEŞTI (1452)

Localit.componentealemunicipiilor

1. Valea Rumâneştilor
1. Noapteş

Satelecareaparţin
oraşelor

1. Broşteni (1520)
2. Lăceni (1775)
3. Pârvu Roşu (1810)
4. Podu Broşteni
5. Smei
6. Stârci (1680)

2. MIOVENI * (1485)

1. Clucereasa
2. Colibaşi (1655)
3. Făgetu
4. Racoviţa (1532)

1. Enculeşti
2. Goleşti
3. Izvorani
4. Ştefăneştii Noi
5. Valea Mare-Podgoria
6. Viişoara
7. Zăvoi
1. Boţârcani
2. Crinteşti
3. Gorăneşti
4. Ţigăneşti

3. ŞTEFĂNEŞTI

4. TOPOLOVENI (1421)

III.Comune
1. ALBEŞTII DE ARGEŞ

2. ALBEŞTII DE MUSCEL
3. ALBOTA

4. ANINOASA

5. AREFU
6. BASCOV

7. BĂBANA

*

Satelecomponente
(primul sat estereşed.com.)
1. Albeştii Pământeni
2. Albeştii Ungureni
3. Brăteşti
4. Doblea
5. Dobrotu
6. Dumireşti
7. Florieni

8. BĂICULEŞTI

1. Albeşti
2. Cândeşti

1. Albota (1497)
2. Cerbu
3. Frăteşti
4. Gura Văii
5. Mareş

9. BĂLILEŞTI

1. Aninoasa
2. Broşteni
3. Slănic
4. Valea Siliştii

10. BÂRLA

1. Bascov (1428)
2. Brăileni
3. Glâmbocu
4. Mica
5. Prislopu Mic
6. Schiau
7. Uiasca
8. Valea Ursului

11. BELEŢI-NEGREŞTI

1. Căpăţânenii Pământeni
2. Arefu
3. Căpăţânenii Ungureni

1. Băbana
2. Băjăneşti
3. Ciobăneşti
4. Cotmeniţa
5. Groşi

Până la 20 mai 1996 s-a numit Colibaşi.

Argeş

12. BEREVOEŞTI

6. Lupueni
7. Slătioarele

1. Băiculeşti
2. Alunişu
3. Anghineşti
4. Argeşani
5. Măniceşti (1428)
6. Stejari
7. Tutana
8. Valea Brazilor
9. Valea lui Enache
10. Zigoneni

1. Bălileşti
2. Băjeşti
3. Goleşti
4. Poieniţa
5. Priboaia
6. Ulita
7. Valea Mare-Bratia

1. Bârla
2. Afrimeşti
3. Bădeşti
4. Brabeţi
5. Cioceşti
6. Malu
7. Mândra
8. Mozăcenii-Vale
9. Podişoru
10. Şelăreasca
11. Urlueni
12. Zuvelcaţi
1. Zgripceşti
2. Beleţi
3. Lenţea
4. Negreşti

1. Berevoeşti (1506)
2. Bratia (1754)
3. Gămăceşti (1720)
4. Oţelu (1819)
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13. BOGAŢI

14. BOTENI

15. BOŢEŞTI
16. BRADU
17. BRĂDULEŢ

18. BUDEASA

19. BUGHEA DE JOS

20. BUGHEA DE SUS
21. BUZOEŞTI

22. CĂLDĂRARU
23. CĂLINEŞTI

Argeş

1. Bogaţi
2. Bârloi
3. Bujoi
4. Chiţeşti
5. Dumbrava
6. Glâmbocel
7. Glâmbocelu
8. Suseni
1. Boteni
2. Balabani
3. Lunca
4. Muşcel

1. Boţeşti
2. Moşteni-Greci

24. CĂTEASCA

25. CEPARI

1. Bradu
2. Geamăna

1. Brăduleţ
2. Alunişu
3. Brădetu
4. Cosaci
5. Galeşu
6. Piatra
7. Slămneşti
8. Uleni
9. Ungureni

1. Budeasa Mare
2. Budeasa Mică
3. Caloteşti
4. Gălăşeşti
5. Rogojina
6. Valea Mărului

1. Bughea de Jos

1. Bughea de Sus

1. Vulpeşti
2. Bujoreni
3. Buzoeşti
4. Cornăţel
5. Curteanca
6. Ioneşti
7. Podeni
8. Redea
9. Şerboeni
10. Tomşanca
11. Vlăduţa

1. Căldăraru
2. Burdea (1565)
3. Strâmbeni
1. Vrăneşti
2. Călineşti
3. Cârstieni
4. Ciocăneşti
5. Glodu
6. Gorganu

26. CETĂŢENI
27. CICĂNEŞTI

28. CIOFRÂNGENI

29. CIOMĂGEŞTI

30. COCU

31. CORBENI

7. Radu Negru
8. Râncăciov
9. Udeni-Zăvoi
10. Urlucea
11. Valea Corbului
12. Văleni-Podgoria

1. Căteasca (1594)
2. Catanele
3. Cireşu
4. Coşeri
5. Gruiu (1800)
6. Recea
7. Siliştea

1. Ceparii-Pământeni
2. Cărpeniş
3. Ceparii Ungureni
4. Morăşti
5. Şendruleşti
6. Urluieşti
7. Valea Măgurei
8. Zamfireşti
1. Cetăţeni
2. Lăicăi
3. Valea Cetăţuia
1. Cicăneşti
2. Bărăşti
3. Mioarele
4. Urecheşti

1. Ciofrângeni
2. Burluşi
3. Lacurile
4. Piatra
5. Schitu-Matei
1. Răduţeşti
2. Beculeşti
3. Bratia
4. Ciomăgeşti
5. Cungrea
6. Dogari
7. Fedeleşoiu
8. Giuclani
9. Păuneşti

1. Răchiţele de Jos
2. Bărbăteşti
3. Cocu
4. Crucişoara
5. Făcăleţeşti
6. Greabănu
7. Popeşti
8. Răchiţele de Sus
1. Corbeni (1456)
2. Berindeşti
3. Bucşeneşti
4. Oeştii Pământeni
5. Oeştii Ungureni
6. Poienari

32. CORBI

33. COŞEŞTI

34. COTMEANA

35. CUCA

36. DAVIDEŞTI
37. DÂMBOVICIOARA
38. DÂRMĂNEŞTI

39. DOBREŞTI

7. Rotunda
8. Turburea

1. Corbi (1495)
2. Corbşori
3. Jgheaburi
4. Poduri
5. Poienărei
6. Stăneşti
1. Coşeşti
2. Jupâneşti
3. Lăpuşani
4. Leiceşti
5. Păcioiu
6. Petreşti
7. Priseaca

1. Cotmeana
2. Bascovele
3. Buneşti
4. Costeşti
5. Dealu Pădurii
6. Drăgoleşti
7. Linteşti
8. Negeşti
9. Pieleşti
10. Sănduleşti
11. Spiridoni
12. Ursoaia
13. Vârloveni
14. Zamfireşti

1. Cuca (1537)
2. Bălţata
3. Bărbălani
4. Cârceşti
5. Cotu
6. Crivăţu
7. Lăunele de Sus
8. Măcăi
9. Măneşti
10. Sineşti
11. Stănicei
12. Teodoreşti
13. Valea Cucii
14. Vonigeasa

40. DOMNEŞTI

1. Domneşti (1523)

42. DRĂGANU

1. Drăganu-Olteni
2. Băceşti
3. Dumbrăveşti
4. Prislopu Mare

41. DRAGOSLAVELE

43. GODENI

44. HÂRSEŞTI
45. HÂRTIEŞTI

46. IZVORU

47. LEORDENI

48. LEREŞTI
49. LUNCA CORBULUI

1. Davideşti
2. Conţeşti
3. Voroveni

1. Dâmbovicioara
2. Ciocanu
3. Podu Dâmboviţei

1. Dârmăneşti
2. Negreni
3. Piscani
4. Valea Nandrii
5. Valea Rizii
1. Dobreşti
2. Fureşti
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50. MĂLURENI

51. MĂRĂCINENI

1. Dragoslavele
2. Valea Hotarului

1. Godeni (1461)
2. Bordeieni
3. Capu Piscului (f. 1702)
4. Coteşti (1452)
5. Malu
1. Hârseşti (1437)
2. Ciobani
3. Martalogi

1. Hârtieşti (1437)
2. Dealu
3. Lespezi
4. Lucieni
1. Izvoru

1. Leordeni
2. Baloteasca
3. Băila
4. Bântău
5. Budişteni
6. Cârciumăreşti
7. Ciolceşti
8. Ciulniţa
9. Cotu Malului
10. Glâmbocata
11. Glâmbocata-Deal
12. Glodu
13. Moara Mocanului
14. Schitu Scoiceşti
1. Lereşti (1414)
2. Pojorâta
3. Voineşti (1584)

1. Lunca Corbului
2. Bumbueni
3. Catane
4. Cieşti
5. Lăngeşti
6. Mârghia de Jos
7. Mârghia de Sus
8. Pădureţi
9. Silişteni
1. Mălureni
2. Buneşti
3. Păuleasca
4. Topliţa
5. Zărneşti

1. Mărăcineni
2. Argeşelu
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52. MERIŞANI

53. MICEŞTI

54. MIHĂEŞTI

55. MIOARELE

56. MIROŞI
57. MORĂREŞTI

58. MOŞOAIA

59. MOZĂCENI
60. MUŞĂTEŞTI

61. NEGRAŞI

1. Merişani (1428)
2. Borleşti
3. Brăteasca
4. Capu Piscului
5. Crâmpotani
6. Dobrogostea
7. Malu Vânăt
8. Vărzaru
9. Vâlcelele
1. Miceşti
2. Brânzari
3. Păuleasca
4. Purcăreni

1. Mihăeşti
2. Drăghici
3. Furnicoşi
4. Rudeni
5. Valea Bradului
6. Valea Popii
7. Văcarea

62. NUCŞOARA

63. OARJA
64. PIETROŞANI

65. POIANA LACULUI

1. Măţău
2. Aluniş
3. Chilii
4. Coceneşti
5. Suslăneşti

1. Miroşi (1551)
2. Surduleşti

1. Morăreşti (1861)
2. Deduleşti (1861)
3. Dealu Obejdeanului
4. Luminile
5. Măncioiu
6. Săpunari (1793)
1. Moşoaia
2. Bătrâni
3. Ciocănăi
4. Dealu Viilor
5. Hinţeşti
6. Lăzăreşti
7. Smeura
1. Mozăceni
2. Babaroaga
3. Zidurile

1. Vâlsăneşti
2. Bolovăneşti
3. Costeşti-Vâlsan
4. Muşăteşti
5. Prosia
6. Robaia
7. Stroeşti (1500)
8. Valea Faurului
9. Valea lui Maş
10. Valea Muscelului
1. Negraşi

2. Bârlogu
3. Buta
4. Mozacu

1. Nucşoara
2. Gruiu
3. Sboghiţeşti
4. Slatina
1. Oarja
2. Ceauşeşti

1. Pietroşani
2. Bădeşti
3. Găneşti
4. Retevoieşti
5. Vărzăroaia

1. Poiana Lacului
2. Cătunaşi
3. Cepari
4. Dealu Oraşului
5. Dealu Viilor
6. Dinculeşti
7. Găleţeanu
8. Gărdineşti
9. Gâlceşti
10. Metofu
11. Păduroiu din Deal
12. Păduroiu din Vale
13. Sămara

66. POIENARII DE ARGEŞ 1. Poienari
2. Ceaureşti
3. Ioaniceşti
4. Tomuleşti

67. POIENARII DE MUSCEL 1. Poienari (1609)
2. Groşani
3. Jugur (1462)
4. Şerbăneşti
5. Valea Îndărăt
68. POPEŞTI

69. PRIBOIENI

70. RĂTEŞTI

1. Popeşti
2. Palanga
3. Purcăreni
4. Slobozia

1. Priboieni
2. Albotele
3. Paraschiveşti
4. Sămăila
5. Pitoi
6. Valea Mare
7. Valea Nenii
8. Valea Popii

1. Răteşti
2. Ciupa-Mănciulescu
3. Furdueşti
4. Mavrodolu
5. Nejlovelu
6. Pătuleni
7. Tigveni

71. RÂCA
72. RECEA

73. ROCIU

74. RUCĂR
75. SĂLĂTRUCU
76. SĂPATA

77. SCHITU GOLEŞTI

78. SLOBOZIA
79. STÂLPENI

80. STOENEŞTI

81. STOLNICI

82. SUSENI

1. Râca (1525)
2. Adunaţi
3. Bucov

1. Recea (1559)
2. Deagu de Jos (1520)
3. Deagu de Sus (1520)
4. Goleasca (1520)
5. Orodel (1559)
1. Rociu
2. Gliganu de Jos
3. Gliganu de Sus
4. Şerbăneşti

1. Rucăr (1602)
2. Sătic

1. Sălătrucu
2. Văleni (1536)

1. Mârţeşti
2. Bănăreşti
3. Dealu Bradului
4. Drăghiceşti
5. Găinuşa
6. Lipia
7. Popeşti
8. Turceşti
1. Schitu Goleşti
2. Burneşti
3. Costiţă
4. Lăzăreşti
5. Loturi
6. Valea Pechii
1. Slobozia
2. Nigrişoara

1. Stâlpeni (1605)
2. Dealu Frumos
3. Livezeni
4. Ogrezea
5. Opreşti
6. Piţigaia
7. Rădeşti

1. Stoeneşti
2. Bădeni
3. Coteneşti
4. Lunca Gârlii
5. Piatra
6. Slobozia
7. Valea Bădenilor

1. Stolnici (1557)
2. Cochineşti (1563)
3. Cotmeana (1835)
4. Fâlfani
5. Izbăşeşti (1835)
6. Vlăşcuţa (1835)
1. Suseni
2. Burdeşti
3. Cerşani

83. ŞTEFAN CEL MARE
84. ŞUICI

85. TEIU
86. TIGVENI

87. ŢIŢEŞTI

88. UDA

89. UNGHENI

90. VALEA DANULUI

4. Chiriţeşti
5. Găleşeşti
6. Odăeni
7. Pădureni
8. Strâmbeni
9. Ştefăneşti
10. Ţuţuleşti

Argeş

1. Ştefan cel Mare
2. Glavacioc
1. Şuici
2. Ianculeşti
3. Paltenu
4. Păuleni
5. Rudeni
6. Valea Calului
1. Teiu
2. Leşile

1. Tigveni
2. Bădislava
3. Bălileşti
4. Bălteni
5. Bârseştii de Jos
6. Bârseştii de Sus
7. Blaju
8. Vlădeşti

1. Ţiţeşti
2. Bucşeneşti-Lotaşi
3. Cişmea
4. Valea Mănăstirii
5. Valea Stânii

1. Uda
2. Băduleşti
3. Bărăneşti
4. Braniştea
5. Chiriţeşti
6. Cotu
7. Dealu Bisericii
8. Dealu Tolcesii
9. Diconeşti
10. Gorani
11. Greabăn
12. Lunguleşti
13. Miercani
14. Râjleţu-Govora
15. Romana
16. Săliştea
1. Ungheni
2. Colţu
3. Găujani
4. Goia
5. Humele
6. Satu Nou

1. Valea Danului
2. Băniceşti
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Argeşel
91. VALEA IAŞULUI

3. Bolculeşti
4. Borobăneşti
5. Verneşti

1. Valea Iaşului
2. Bădila
3. Bărbălăteşti
4. Borovineşti
5. Cerbureni
6. Mustăţeşti
7. Ruginoasa
8. Ungureni
9. Valea Uleiului

92. VALEA MARE-PRAVĂŢ 1. Valea Mare Pravăţ
2. Bilceşti
3. Colnic
4. Fântânea
5. Gura Pravăţ
6. Nămăeşti
7. Pietroasa
8. Şelari
93. VEDEA

1. Vedea
2. Bădicea
3. Blejani

ARGEªEL, râu, afl. stg. al Râului
Târgului în aval de Mioveni; 76 km; supr.
bazinului: 242 km2. Izv. de pe pantele S
ale masivului Pãpuºa, de sub vf. Pãpuºa
(2 391 m alt.), de la 2 020 m alt., are o
direcþie predominantã de curgere N-S,
cu uºoarã abatere spre SV în aval de com.
Davideºti, cãpãtând înfãþiºarea unui arc
de cerc. Strãbate mai întâi zona cristalinã
a M-þilor Pãpuºa, unde are pantã mare
de curgere (54 m/km), apoi, în aval de
Nãmãeºti, intrã în zona subcarpaticã, iar
în aval de Hârtieºti dreneazã Piem.
Cândeºti trecând prin Mioveni. În zona
Piem. Cândeºti, din cauza infiltraþiilor
puternice în pietriºurile piemontane, râul
seacã în anii secetoºi. Este lipsit de afl.
importanþi.

ARGETOAIA, com. în jud. Dolj, alcãtuitã
din 12 sate, situatã în Piem. Bãlãciþei, pe
râul Argetoaia; 4 595 loc. (1 ian. 2011):
2 296 de sex masc. ºi 2 299 fem. Bisericã
având triplu hram „Sfântul Nicolae”,
„Sfântul Ioan” ºi „Sfântul Gheorghe”
(1813).
ARHIMANDRITU Õ Reviga.

ARICEªTII RAHTIVANI, com. în jud.
Prahova, alcãtuitã din 5 sate, situatã în
Subcarpaþii Prahovei; 8 386 loc. (1 ian.
2011): 4 182 de sex masc ºi 4 204 fem.
Staþie de c.f. (în satul Târgºoru Nou).
Expl. de petrol ºi gaze naturale. În arealul
satului Ariceştii Rahtivani a fost desco-

94. VLĂDEŞTI

95. VULTUREŞTI

perit (în luna mai 2011) un schelet uman,
presupus ca datând de acum c. 4 500 de
ani. În satul Ariceºtii Rahtivani se aflã
bisericile „Sfântul Ilie” (1777, reparatã în
1887), care pãstreazã picturi murale
originare, ºi „Sfântul Nicolae” (1811,
reparatã în 1880); în satul Târgºoru Nou
existã biserica „Sfinþii Voievozi”, a fostei
mãnãstiri Târgºoru Nou, deterioratã de
cutremurul din 10 nov. 1940 ºi refãcutã
în 1942.

ARICEªTII ZELETIN, com. în jud.
Prahova, alcãtuitã din 2 sate, situatã în
zona de contact a Subcarpaþilor Teleajenului cu prelungirile M-þilor Ciucaº;
1 265 loc. (1 ian. 2011): 625 de sex masc.
ºi 640 fem. Expl. forestiere, de petrol ºi
de nisip cuarþos. Pomiculturã (pruni,
meri, peri, gutui). Bisericã având dublu
hram, „Sfântul Ilie” ºi „Sfântul Nicolae”
(1770), în satul Ariceºtii Zeletin. Bogat
fond cinegetic.

ARIEª, râu, afl. dr. al Mureºului pe terit.
com. Lunca Mureºului (jud. Alba); 166
km; supr. bazinului: 3 005 km2. Izv. din
N masivului Bihor, de sub vf. Curcubãta
Mare, de la 1 195 m alt., curge mai întâi
pe direcþie NV-SE, pânã la Câmpeni, de
aici se îndreaptã cãtre NE, având, pânã
la Turda, o direcþie de curgere opusã
râului Mureº, dupã care se arcuieºte spre
S-SE. În cursul superior, pânã la confl.
cu râul Arieºu Mic, A. poartã numele
Arieºu Mare. În zona montanã, pânã la

4. Bureţeşti
5. Chiriţeşti
6. Chiţani
7. Ciureşti
8. Dincani
9. Fata
10. Frătici
11. Izvoru de Jos
12. Izvoru de Sus
13. Lungani
14. Mogoşeşti
15. Prodani
16. Răţoi
17. Vaţa
18. Vârşeşti
19. Veţişoara
1. Vlădeşti
2. Coteasca
3. Drăghescu
4. Putina

1. Vultureşti (1512)
2. Bârzeşti (1536)
3. Huluba
ieºirea de pe terit. jud. Alba, râul A. are
o pantã medie de curgere de 7‰, iar în
Câmpia Turzii aceasta scade la 2,5‰.
Debitul mediu multianual în zona de
confl. cu Mureºul este de 26 m3/s. În
zilele de 26–28 dec. 1995, din cauza
ploilor abundente ºi a topirii zãpezii,
debitul râului A. a crescut foarte mult,
provocând mari inundaþii în cursul
mijlociu ºi inf., soldate cu pagube materiale. De-a lungul vãii sale – una dintre
cele mai încântãtoare zone turistice –,
râul A. a modelat, prin eroziune diferenþialã, câteva depresiuni fermecãtoare
(Arieºeni, Câmpeni, Sãlciua º.a.) ºi a
„sculptat” mai multe defilee ºi chei
impunãtoare, între care se remarcã
pitoreºtile chei dintre localit. Ocoliº (jud.
Alba) ºi Moldoveneºti (jud. Cluj) în
lungime de c. 30 km, sãpate în prelungirile calcaroase ale M-þilor Trascãu. Râul
A. trece prin oraºul Câmpeni şi prin
municipiile Turda ºi Câmpia Turzii. Afl.
pr.: Arieºu Mic, Sohodol, Cerniþa,
Râmetea (pe dr.), Gârda Seacã, Albac,
Bistra, Valea Mare, Poºaga, Ocoliº, Iara,
Hãjdate, Valea Racilor, Valea Florilor,
Valea Lungã º.a. (pe stg.).

ARIEªENI, com. în jud. Alba, alcãtuitã
din 18 sate, rãsfirate pe pantele domoale
ale M-þilor Bihor, la 830 m alt, situatã în
Þara Moþilor, pe valea superioarã a
Arieºului Mare, în Depr. Arieºeni; 1 746
loc. (1 ian. 2011): 878 de sex masc. ºi 868

Arsache

Nicolae” a fostei mănãstiri Aroneanu,
ctitorie din anii 1593–1594 a domnului
Aron Tiranul, cu faþadele decorate cu
ceramicã smãlþuitã (discuri, flori de crin,
steluþe), iar în satul Rediu Aldei, biserica
„Sfântul Ilie” (1718, cu pridvor din
sec. 19). Com. ºi satul Aroneanu s-au
numit AronVodã în perioada 1594–1965.
Arieşeni. Sat de tip risipit

fem. Expl forestiere; prelucr. primarã a
lemnului. Creºterea bovinelor. Agroturism. Satul Arieºeni este menþionat
documentar, prima oarã, în 1909. Bisericã
din lemn cu hramul „Înãlþarea Domnului” construitã în 1791 ºi pictatã în 1829
de Mihai din Abrud, declaratã monument de arhitecturã. În arealul com. A.
se aflã Gheþarul de la Vârtop, peºterã
declaratã monument al naturii (1957) ºi
rezervaþie speologicã (1969) ºi rezervaþia
naturalã Cheile Gârdiºoarei (15 ha). Pe
terit com. A. se aflã o pârtie de schi de
dificultate medie, cu o lungime de 1 600
m, o lãþime de 90 m ºi o diferenþã de
nivel de 250 m. Pârtia este iluminatã pe
timpul nopþii; teleschi; 200 de case de
vacanþã.

ARINIª, com. în jud. Maramureº, alcãtuitã din 3 sate, situatã în zona de contact
a Dealurilor Asuajului cu Dealurile
Sãlajului, pe cursul superior al râului
Sãlaj, la confl. cu râul Tãmãºeºti;1 022
loc. (1 ian. 2011): 497 de sex masc. ºi 525
fem. Haltã de c.f. (în satul Ariniº). Expl.
forestiere. Morãrit ºi panificaþie. Creºterea bovinelor ºi ovinelor. Apiculturã;
legumiculturã. Satul Ariniº apare menþionat documentar, prima oarã, în 1543
cu numele Egherhat, satul Tãmãºeºti este
atestat în 1424, iar satul Rodina s-a format
în 1954. Bibliotecã comunalã cu peste
6 300 de volume.
ARIUªD Õ VÂLCELE (1).

ARMÃªEªTI, com. în jud. Ialomiþa, alcãtuitã din 3 sate, situatã în Câmpia
Bãrãganului, pe râul Sãrata; 2 420 loc.
(1 ian. 2011): 1 229 de sex masc. ºi 1 191
fem. Staþie de c.f. (în satul Armãºeºti).
Primãrie (1882), ºcoala agricolã „Iordache
Zosima” (1887), în satul Armãºeºti.
Culturi de cereale, plante uleioase ºi de
nutreþ, leguminoase pentru boabe, sfeclã
de zahãr, floarea-soarelui, legume etc.
Creºterea bovinelor, ovinelor ºi pãsãrilor.

Aroneanu. Biserica „Sfântul Nicolae”

Fazanerie (în satul Malu Roºu). Satul
Neniºori apare atestat documentar,
prima oarã, în 1639, iar satul Armãºeºti
în 1778. În nov. 1639, domnul Moldovei,
Vasile Lupu, a încercat să obţină mazilirea domnului Ţării Româneşti, Matei
Basarab, cu sprijin otoman, pentru a
ocupa şi scaunul domnesc al Ţării
Româneşti. Astfel, în arealul satului
Neniºori, la 23 nov./3 dec. 1639, oastea
lui Matei Basarab a învins-o pe cea
moldoveanã a lui Vasile Lupu, care s-a
retras în dezordine, iar Matei Basarab a
fost reconfirmat la domnie de cãtre
Poarta Otomanã. În urma acestei bãtãlii,
Matei Basarab a construit, la Neniºori (în
1641), biserica „Sfântul Mucenic Procopie”.
În satul Armãºeºti se află biserica
„Sfântul Gheorghe” ziditã în 1778, din
iniþiativa cãpitanului Ioniþã Neniºor, pe
locul uneia din lemn, cu transformãri din
1859. Între 17 febr. 1968 ºi 23 ian. 1981,
com. A. a fãcut parte din jud. Ilfov.
ARMENIERSTADT Õ Gherla.

ARMENIª, com. in jud. Caraº-Severin,
alcãtuitã din 5 sate, situatã în culoarul
Timiº-Cerna, pe dr. râului Timiº, în
amonte de defileul acestuia; 2 467 loc.
(1 ian. 2011): 1 213 de sex masc. ºi 1 254
fem. Staþie de c.f. Expl. de min. de fier,
de micã ºi feldspat. Expl. forestiere. Creºterea bovinelor ºi porcinelor. Pomiculturã. Satul Armeniº este menþionat
documentar, prima oarã, în 1428.
ARMENOPOLIS Õ Gherla.

ARNOTA, Mănãstirea ~ Õ Costeºti (5).

ARONEANU, com. în jud. Iaºi, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în zona colinelor
Bahluiului, pe râul Ciric; 3 209 loc. (1 ian.
2011): 1 675 de sex masc. ºi 1 534 fem.
Creºterea bovinelor ºi a pãsãrilor. Centru
viticol ºi de vinificaþie (satul ªorogari).
Iaz piscicol (96 ha). Apiculturã. În satul
Aroneanu se aflã biserica „Sfântul

ARON VODÃ Õ Aroneanu.

ARPAªU DE JOS, com. în jud. Sibiu,
alcãtuitã din 3 sate, situatã în Depr.
Fãgãraº, pe dr. râului Arpaº, la confl. cu
râul Olt; 2 858 loc. (1 ian. 2011): 1 423 de
sex masc. ºi 1 435 fem. Staþie de c.f. (în
satul Arpaºu de Jos). Hidrocentralã (14,2
MW) datã în folosinþã la 21 ian. 1992.
Expl. forestiere ºi de balast. Prelucr.
lemnului; morãrit ºi panificaþie. Pãstrãvãrie.
Centru pomicol (meri, peri, pruni).
Culturi de cereale, cartofi, sfeclã de zahãr,
plante textile º.a. Satul Arpaºu de Jos este
atestat documentar, prima oarã, în 1223.
În perioada 1765–1851 satul Arpaºu de
Jos a fost militarizat prin includerea lui
în Compania a VIII-a de graniþã a
Regimentului I de Graniþã de la Orlat.
Pe terit. satului Arpaºu de Jos au fost
descoperite (1954–1955) urmele unei
aºezãri dacice (91 x 56 m), fortificatã cu
val de pãmânt ºi palisadã ºi cu ºanþ de
apãrare, datând din sec. 1 î.Hr.-2 d. Hr.,
în care s-au gãsit vase ceramice lucrate
cu mâna ºi la roatã (cãni, fructiere, strecurãtori etc.), râºniþe din tuf vulcanic, lame
de cuþite din fier, un vârf de lance, o
brãþarã de argint etc. Tot aici se aflã
biserica având hramul „Adormirea
Maicii Domnului” (1794), cu picturi
murale interioare din 1823 ºi ruinele
fostei mănãstiri cisterciane (1202),
reconstruitã din piatrã în 1250. În satul
Arpaºu de Sus existã o bisericã ortodoxă
cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” (1799–1802), cu picturi murale
interioare datând din 1815.
ARPAªU MARE, vârf în M-þii Fãgãraº,
alcãtuit din ºisturi cristaline. Alt.: 2 468
m. De sub acest vf. izv. râul Arpaº. Greu
accesibil pe poteci turistice.

ARPAªU MIC, vârf în M-þii Fãgãraº, în
apropiere de A. Mare, alcãtuit din ºisturi
cristaline. Alt.: 2 459 m. De sub el
izvorãºte pârâul Buda, considerat pr. izv.
al sistemului hidrografic Argeº.
ARRUBIUM Õ Mãcin (3).
ARSACHE Õ Vedea (3).
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Arsura

ARSURA 1. Com. în jud. Vaslui, alcãtuitã din 4 sate, situatã în E Pod. Central
Moldovenesc; 1 773 loc. (1 ian. 2011): 887
de sex masc. ºi 886 fem. Creºterea
ovinelor ºi a pãsãrilor. Viticulturã. Aici
au fost descoperite (1964) urmele unei
mari cetãþi traco-getice (25 ha), întãritã
cu douã valuri de pãmânt ºi cu ziduri
de piatrã, datând din sec. 4–2 î.Hr.
Biserica „Sfântul Spiridon” (1886), în
satul Mihail Kogãlniceanu.
2. Rezervaþia forestierã ~ Õ Mãrgineni (1).
ARUTELA Õ Cãlimãneºti.

ASAN AGA Õ Bujoreni (1).

ASÃU, com. în jud. Bacãu, alcãtuitã din
6 sate, situatã în Depr. Comãneºti, în
zona de confl. a râului Asãu cu Trotuº;
7 140 loc. (1 ian. 2011): 3 658 de sex masc.
ºi 3 482 fem. Staþie de c.f. Expl. forestiere,
de cãrbune brun, de petrol ºi de gresii.
Moarã. Prelucr. primarã a lemnului ºi a
laptelui. Creºterea bovinelor. Bisericã
ortodoxã (1892–1899), în satul Asãu.
Rezervaţie de pin roºu. Agroturism.
ASSERCULI OPPIDUM
Secuiesc (2).

Õ

Târgu

ASUAJU DE SUS, com. în jud. Maramureº, alcãtuitã din 2 sate, situatã în zona
Dealurilor Asuajului, pe râul Asuaj; 1 510
loc. (1 ian. 2011): 751 de sex masc. ºi 759
fem. Centru de tâmplãrie. Satul Asuaju
de Sus este menþionat documentar, prima
oarã, în 1391. Rezervaþie arheologicã în
punctul numit „La Cetate”. Anual, la
mijlocul lunii sept., aici se desfãºoarã
Festivalul cântecului, dansului ºi portului
popular din zona Codrului.

AªCHILEU, com. în jud. Cluj, alcãtuitã
din 5 sate, situatã în zona Dealurilor
Clujului, pe cursul superior al râului
Borºa; 1 691 loc. (1 ian. 2011): 820 de sex
masc. ºi 871 fem. Reºed. com. este satul
Aºchileu Mare, menþionat documentar,
prima oarã, în 1331. Creºterea bovinelor
ºi ovinelor. Bisericile din lemn cu hramul
„Sfinþii Îngeri”, în satele Aºchileu Mare
(construitã în 1825–1828 de Dima din
Bistriþa ºi pictatã în 1839 de Perºa din
Elciu) ºi Aºchileu Mic (1801, cu decor
sculptat din 1806 ºi picturi interioare din
1843, executate de Simeon Mãrtiºianu).

AªTILEU, com. în jud. Bihor, alcãtuitã
din 4 sate, situatã pe stg. vãii Criºului
Repede, în Depr. Vad-Borod, la poalele
de N ale M-þilor Pãdurea Craiului; 3 780
loc. (1 ian. 2011): 1 895 de sex masc. ºi

1 885 fem. Expl. de marmurã, de bauxitã,
de argile refractare, de nisipuri ºi calcare.
Hidrocentralele Aºtileu I (2,8 MW)
intratã în funcþiune în 1954 ºi Aºtileu II
(1 MW) datã în folosinþã în 1982.
Producţie de cãrãmizi refractare ºi de
var. Prelucr. lemnului. Satul Chistag este
atestat documentar, prima oarã, în 1075.
În satul Aºtileu, atestat documentar în
1335, se află o biserică greco-catolică
(1800) şi un conac (sec. 18).
ATÂRNAÞI 1. Õ Ghimpeþeni.
2. Õ Mãgura (5).

ATID, com. în jud. Harghita, alcãtuitã din
5 sate, situatã în E Pod. Târnavelor, în
Depr. Atid, la 550 m alt.; 2 839 loc. (1 ian.
2011): 1 376 de sex masc. ºi 1 463 fem.
Nod rutier. Producþie de palincã din
prune. Pomiculturã (pruni, meri, peri).
Expl. ºi prelucr. primarã a lemnului.
Creºterea bovinelor ºi ovinelor. Muzeu
sãtesc (Atid). Muzeul pãlãriilor din pai
(în satul Criºeni). În satul Inlãceni au fost
descoperite (1950, 1956) vestigiile unui
castru roman (sec. 2–3), de plan dreptunghiular (142 x 146 m), cu patru porþi
strãjuite de turnuri patrulatere. La Inlãceni
se aflã o bisericã din sec. 15, cu adãugiri
din sec. 19, în stil gotic, cu tavan casetat
ºi pictat în 1668 ºi zid de incintã, construit
în 1753, azi biserică unitarianã. În satul
Atid, menþionat documentar, prima oarã,
în 1566, existã o bisericã reformatã din
1797 cu turn ridicat în 1814. În satul
Cuºmed, atestat documentar, prima oarã,
în 1333, se aflã o bisericã în stil gotic (sec.
15), în prezent biserică reformată, ctitorie
a lui Iancu de Hunedoara, cu tavan casetat
(1714) ºi zid de incintã (sec. 18), clopotniþa
fiind construitã (în 1717) din grinzi de
stejar prinse în cuie de lemn. Tot la
Cuºmed se aflã casa olarului Bereczki
Zsigmard (1858).

AÞEL, com. în jud. Sibiu, alcãtuitã din 2
sate, situatã în Pod. Târnavelor, pe râul
Târnava Mare, la 12 km E de municipiul
Mediaº; 1 609 loc. (1 ian. 2011): 830 de
sex masc. ºi 779 fem. Staþie de c.f. (în satul
Aþel) pe linia Mediaº-Sighiºoara. Expl.
de nisipuri cuarþoase. Culturi de cereale,
sfeclã de zahãr, cartofi, legume º.a.
Creºterea bovinelor, ovinelor ºi pãsãrilor.
Pe terit. com. A. au fost descoperite (1859)
douã vase ceramice lucrate la roatã, un
vârf de suliþã ºi trei brãþãri din bronz
datând din a doua Epocã a fierului – La
Tène (sec. 5 î.Hr.-1 d.Hr.), precum ºi
vestigiile unei aºezãri rurale romane (sec.
2–3) ºi un tezaur daco-roman de argint

alcãtuit din 375 de monede, 18 inele,
brãþãri, fibule, 158 de mãrgele etc. Satul
Aþel, menþionat documentar, prima oarã,
în 1253 cu numele Echelin, a cãpãtat la
mijlocul sec. 14, pentru scurtã vreme,
statut de oraº (civitas). Aici existã o
bisericã zidită în stil gotic în a doua
jumãtate a sec. 14, cu modificãri ale
bolþilor corului ºi ale navelor laterale de
la sf. sec. 15, azi biserică evanghelicã.
Biserica pãstreazã o uºã cu încrustaþii
(1499), strane de piatrã realizate (sf. sec.
15) în stil gotic de pietrarul Andreas ºi
strane din lemn executate, în 1516, de
Johannes Reychmuth. În jurul bisericii a
fost construitã (înainte de anul 1471) o
cetate þãrãneascã cu mai multe turnuri de
apãrare, din care se pãstreazã câteva
fragmente. În satul Dupuº se aflã o
bisericã din sec. 15, fortificatã în 1524, în
stil gotic, cu altar poliptic, pictat în 1520–
1522, ºi orgã acþionatã pneumatic, instalatã
în 1731 (azi biserică evanghelicã).

AÞINTIª, com. în jud. Mureº, alcãtuitã
din 6 sate, situatã în Pod. Târnavelor, pe
râul Aþintiº, în apropiere de confl.
acestuia cu Mureºul; 1 626 loc. (1 ian.
2011): 819 de sex masc. ºi 807 fem. Expl.
de gaze naturale (Sâniacob). Culturi de
cereale, sfeclã de zahãr, plante tehnice ºi
nutreþ etc. Creºterea bovinelor, ovinelor
ºi pãsãrilor. Satul Aþintiº este menþionat
documentar, prima oarã, în 1357. Bisericã din lemn cu hramul „Sfântul
Nicolae” (sec. 18), în satul Cecãlaca.
AUGMONIA Õ Zãvoi.

23 AUGUST 1. Com. în jud. Constanţa,
alcătuită din 3 sate, situată în partea de
E a Pod. Cobadin, pe ţărmul de V al
Mării Negre şi pe malul de N al lacului
Tatlageac; 5 530 loc. (1 ian. 2011): 2 771
de sex masc. şi 2 759 fem. Nod rutier.
Morărit: Pomicultură (piersici, caişi ş.a.).
În com. 23 August se află schitul Miron
(de călugări), înfiinţat în 1991, cu biserica
„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”. În
intravilanul com. 23 August a fost
înfiinţată, în anul 2010, o staţiune
balneoclimaterică numită „Terra” care se
desfăşoară de-a lungul plajei şi falezei
Mării Negre şi va avea în final două
hoteluri cu 13 etaje, 40 de vile, un
heliport, terenuri de minigolf, baze de
agrement, spaţii de alimentaţie publică,
spaţii verzi ş.a. În anii 1993 şi 1996 s-a
încercat schimbarea denumirii com. 23
August în Unirea, dar de fiecare dată
majoritatea populaţiei comunei s-a
împotrivit din motive economice, fapt ce

{n satul T`ma]da se afla ruinele unei bazilici romano-catolice din sec. 12,
declarat` monument istoric.

a determinat ca numele comunei să
rămână neschimbat.
2. Õ I. C. Brãtianu.

AUGUSTIN, com. în jud. Braºov, formată
dintr-un sat, situatã pe stg. vãii Oltului,
în zona defileului de la Racoº; 1 797 loc.
(1 ian. 2011): 907 de sex masc. ºi 890 fem.
Staþie de c.f. Culturi de cereale ºi cartofi.
Pe terit. satului Augustin, menþionat
documentar în 1679, a fost descoperit
(1939) un tezaur monetar compus din
293 de denari romani republicani ºi
imperiali datând din perioadele 189–180
î.Hr. ºi 37–41. Rezervaþie paleontologicã
cu punct fosilifer cu bogatã faunã de
amoniþi conservaþi în marnele cretacice
cenuºii. Comuna A. a luat fiinþã la 25
mart. 2005 prin desprinderea satului
Augustin din com. Ormeniº, jud. Braşov.
AURARIA MAIOR Õ Abrud (2).

AUªEU, com. în jud. Bihor, alcãtuitã din
6 sate, situatã în Depr. Vad-Borod, la
poalele M-þilor Plopiº, pe dr. vãii Criºului
Repede; 3 015 loc. (1 ian. 2011): 1 509 de
sex masc. ºi 1 506 fem. Expl. de calcar (în
satul Groºi). Satul Auºeu este menþionat
documentar, prima oarã, în anul 1406.
În satul Gheghie se aflã biserica din lemn
„Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel”
(începutul sec. 18), strãmutatã aici, în
1714, din satul învecinat Luncºoara; Casã
parohialã (1927), în satul Groºi; biserica
din lemn „Sfântul Gheorghe” (1760,
construitã de meºterul Lup, pictatã în
sec. 19), în satul Luncºoara.

AVRAM IANCU 1. Com. în jud. Alba,
alcãtuitã din 33 de sate, rãsfiratã pe
pantele domoale, de SE, ale M-þilor Bihor,
situatã în Þara Moþilor, pe cursul
superior al Arieºului Mic; 1 674 loc. (1
ian. 2011): 845 de sex masc. ºi 829 fem.
Expl. ºi prelucr. lemnului (cherestea,
doage). Centru de prelucr. artisticã a
lemnului (tulnice, unelte º.a.). Satul
Avram Iancu este menþionat documentar, prima oarã, în 1839 cu numele
VidradeSus. Aici s-a nãscut Avram Iancu
(1824–1872), unul dintre conducãtorii
Revoluþiei de la 1848–1849 din Transilvania, supranumit „Craiul munþilor”; în
casa acestuia s-a amenajat Muzeul
memorial „Avram Iancu”, care cuprinde
fotografii, documente de familie, obiecte
personale (arme, drapele, tunul ºi sãbiile
etc.). Bustul lui Avram Iancu, realizat (în
1968) de sculptorul Romulus Ladea.
Punct de plecare spre muntele Gãina,
aflat la 9 km SV de com. A.I. Satul Bădăi
din componenţa com. A.I. este aşezarea

Avrig

Avram Iancu (1). Muzeul memorial „Avram Iancu”

rurală aflată la cea mai mare înălţime din
România, respectiv la 1 650 m alt.
2. Com. în jud. Bihor, alcãtuitã din 3
sate, situatã în Câmpia Criºurilor, în
apropierea graniþei cu Ungaria; 3 376 loc.
(1 ian. 2011): 1 692 de sex masc. ºi 1 684
fem. Staþie de c.f. (în satul Tãmaºda). Culturi de cereale, sfeclã de zahãr, legume,
plante de nutreþ etc. Creºterea bovinelor
ºi ovinelor. Heleºteu piscicol (în satul
Tãmaºda). Centru de þesãturi populare
(ºtergare). Satul Avram Iancu, care până
în 1925 s-a numit Aciura, este menþionat
documentar, prima oarã, în 1828.
3. Õ Ocna Pustie.

AVRÃMENI, com. în jud. Botoºani,
alcãtuitã din 7 sate, situatã în Câmpia
Jijiei Superioare; 3 714 loc. (1 ian. 2011):
1 895 de sex masc. ºi 1 819 fem. Culturi
de cereale, sfeclã de zahãr, floarea-soarelui, plante de nutreþ etc. Creºterea
bovinelor ºi ovinelor. Moarã de grâu ºi
4 mori de porumb; presã de ulei comestibil. Pânã la 30 dec. 2005, com. A. a
avut în componenþă satele Adãºeni ºi
Zoiþani, care la acea dată au format com.
Adãºeni.
AVRÃMEªTI, com. în jud. Harghita,
alcãtuitã din 8 sate, situatã în Pod.
Târnavelor, la 500 m alt.; 2 600 loc. (1 ian.
2011): 1 349 de sex masc. ºi 1 251 fem.
Creºterea bovinelor. Satul Avrãmeºti
apare menþionat documentar, prima
oarã, în 1334. Bisericã (sec. 13–15).

AVRIG 1. Lac glaciar în V M-þilor
Fãgãraº, la 2 011 m alt. Supr.: 1,48 ha.
Ad. max.: 4,5 m.

2. Oraº în jud. Sibiu, situat în Depr.
Fãgãraº, la 300 m alt., pe dr. râului Avrig,
în apropiere de confl. acestuia cu Oltul,
la 22 km SE de municipiul Sibiu; 14 470
loc. (1 ian. 2011): 7 279 de sex masc. ºi 7
191 fem. Supr.: 133,4 km2, din care 5,3
km2 în intravilan; densitatea: 2 730
loc./km2. Staþie de c.f. Expl. forestiere,
de argilã ºi calcare dolomitice.
Hidrocentralã (14,2 MW). Întreprinderi
constr. de maºini (utilaje pentru ind.
extractivă, maşini de luptă pentru
infanterie, autovehicule blindate pe roţi
şi pe şenile, caroserii, containere, remorci
basculante), de sticlãrie (cristaluri,
corpuri de iluminat), de faianþã ºi
porþelan, de prelucr. a lemnului ºi alim.
Fermã de creºtere a porcilor. Parc.
Staþiune climatericã. Sanatoriu. Muzeu
etnografic. Bibliotecă orăşenească.
Muzeul memorial „Gheorghe Lazãr”
(inaugurat la 10 iun. 1979), cu exponate
aparþinând iluministului ardelean,
întemeietorul ºcolii în limba românã.
Tabãrã de creaþie pentru pictorii amatori
(din 1981). Istoric. În perimetrul oraºului
au fost descoperite vestigii din Neolitic
(ceramicã, topoare de piatrã), din epocile
bronzului ºi fierului ºi din perioada
stãpânirii romane. La începutul sec. 13,
aici s-au stabilit coloniºti germani care
au suferit de pe urma nãvãlirii tãtarilor
în 1241. Localit. apare menþionatã documentar, prima oarã, în 1364 cu numele
Affrica, iar în 1733 cu toponimul actual.
Declaratã oraº la 18 apr. 1989. În prezent,
oraºul A. are în subordine ad-tivã 4 sate:
Bradu, Glâmboaca, Mârºa, Sãcãdate.
Monumente: ruinele unei cetãþi
(construitã în jurul anului 1200, în
perioada colonizãrii saxone); biserică
zidită în anii 1265–1270, în stil romanic,
cu transformãri din sec. 16 ºi 18, înconjuratã de un zid de apãrare din sec. 14–
15, azi biserică evanghelicã; biserica
ortodoxã cu hramul „Duminica
Floriilor”, construitã în anii 1755–1762,
cu decor de inspiraþie barocã ºi picturi
murale interioare executate (în 1762) de
zugravii Ionaºcu ºi Panã; aici se aflã
mormântul cãrturarului iluminist
Gheorghe Lazãr (1779–1823), nãscut la
Avrig; Palatul „Brukenthal” (1780–1785),
în stil baroc; monumentul lui Gheorghe
Lazãr, realizat în 1964 de sculptorul
Cornel Medrea. În satul Sãcãdate se aflã
o bisericã având hramul „Botezul
Domnului” (iniþial bisericã unitã), datând
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Axente Sever

Axente Sever. Biserica evanghelică

din 1794, ºi o bisericã de la sf. sec. 13, cu
transformãri din sec. 18 ºi 20, azi biserică
evanghelicã, iar în satul Bradu există o
bisericã din sec. 15–18, azi biserică
evanghelicã, cu casă parohialã (sec. 17).

AXENTE SEVER, com. în jud. Sibiu,
alcãtuitã din 3 sate, situatã în Pod.
Târnavelor, la confl. râului Viºa
cu Târnava Mare; 4 142 loc. (1 ian. 2011):
2 094 de sex masc. ºi 2 048 fem. Expl.
forestiere. Centru viticol ºi de vinificaþie.
Culturi de cereale, plante pentru nutreþ,
sfeclã de zahãr, cartofi etc. Creºterea
bovinelor, ovinelor ºi pãsãrilor. În arealul
satului Axente Sever a fost descoperit
(1875) un tezaur alcãtuit din 562 denari
romani republicani, datând din perioada
211/208–56 î.Hr. Tot aici a fost identificatã o necropolã de incineraþie din
Epoca mijlocie a bronzului (sec. 16–13
î.Hr.) aparþinând culturii materiale
Wietenberg. Satul Axente Sever apare
menþionat documentar, în 1305, cu
numele Villa Dominarum ºi, ulterior, în
1322. În satul Frâua s-a nãscut Axente
Ioan (1821–1906), poreclit „Sever”, om
politic, pedagog ºi prefect în oastea lui
Avram Iancu, participant la Revoluþia
din 1848–1849 ºi unul dintre conducãtorii
miºcãrii de eliberare naþionalã a
românilor transilvãneni. Cu ocazia
comemorãrii a 25 de ani de la moartea
acestuia (1931), satul ºi com. Frâua au
fost numite Axente Sever. Aici se aflã o
bisericã din sec. 14–15, azi biserică
evanghelică fortificatã, cu turn de poartã
ºi orgã instalatã în 1777, precum ºi o
bisericã ortodoxă cu hramul „Învierea
Domnului” (ante 1836), cu picturi murale
interioare din 1862. În satul Agârbiciu
existã o bisericã din sec. 14 (azi biserică
evanghelicã), fortificatã în sec. 16, cu
modificãri din sec. 19, iar în satul ªoala,

o cetate þãrãneascã cu bisericã de incintă
(sec. 15–19), azi biserică evanghelicã.

AXINTELE, com. în jud. Ialomiþa,
alcãtuitã din 3 sate, situatã în Câmpia
Bãrãganului, în lunca Ialomiþei; 2 395 loc.
(1 ian. 2011): 1 208 de sex masc. ºi 1 187
fem. Culturi de cereale, floarea-soarelui,
sfeclã de zahãr, plante de nutreþ, legume
etc. Creºterea bovinelor, ovinelor, porcinelor ºi pãsãrilor. Moarã. Biserica „Sfânta
Treime” (1823–1836, reclãditã în 1901–
1902, reparatã în anii 1945 ºi 1960 ºi
repictatã în 1974), în satul Axintele. Han
(sec. 19). Între 17 febr. 1968 ºi 23 ian. 1981,
com. A. a fãcut parte din jud. Ilfov.
AXIOPOLIS Õ Cernavodã.
AZAPLAR Õ Comana (3).
AZIGIA Õ Saligny.
AZIZA Õ Saligny.

AZIZIA Õ Saligny.
AZIZIS Õ Fârliug.

AZUGA, oraº în jud. Prahova, situat pe
valea superioarã a Prahovei, la confl. cu
râul Azuga, la poalele M-þilor Bucegi, la
895–950 m alt., la 60 km NV de Ploieºti;
4 887 loc. (1 ian. 2011): 2 376 de sex masc.
ºi 2 511 fem. Supr.: 83 km2, din care
1,4 km2 în intravilan; densitatea: 3 490
loc./km2. Staþie de c.f. (inauguratã la 10
iun. 1879). Producţie de echipamente

Azuga. Vedere generală

pentru radiologie şi electroterapie, de
mobilă, de ambalaje din hârtie şi carton.
Fabrici de şampanie (din 1892), de salam
(din 1877), de bere (1900 – 17 iun. 2009),
de sticlă (1879–2007), de ciment alb
(1885–2008), de postav (1887–2007) ş.a.
Pãstrãvãrie. Bibliotecă orăşenească.
Localitatea a fost întemeiatã în anul 1830.
Pânã în 1881 s-a numit Întreprahove.
Declarat oraº în 1948. Staþiune climatericã
ºi de odihnã, de interes general, cu
funcþionare permanentã, având un climat
tonic-stimulant, aer curat, ozonat, fãrã
praf ºi alergeni, indicatã pentru tratarea
nevrozelor astenice, a stãrilor de debilitate, a surmenajului fizic ºi intelectual
etc. Centru turistic ºi punct de plecare
spre cabanele din M-þii Bucegi ºi Baiului.
Pârtie olimpicã de schi (2 224 m
lungime), cu instalaþii de transport pe
cablu. Biserica „Sfânta Treime” (1902–
1903, refãcutã în 1920 dupã bombardamentele din 1916) cu picturi murale
interioare refãcute în întregime în 1960
de cãtre pictorul Emil Ivãnescu ºi din
nou, în tempera, în 1982 de cãtre pictorul
cãlugãr Rafael Popescu. La 30 mai 2004
s-a pus piatra de temelie a bisericii
„Adormirea Maicii Domnului”.

BABA ANA, com. în jud. Prahova,
alcãtuitã din 5 sate, situatã în Câmpia
Sãratei, pe râul Ghighiu; 4 288 loc. (1 ian.
2011): 2 155 de sex masc. ºi 2 133 fem.
Biserica „Adormirea Maicii Domnului”
(1815–1817, reparatã în 1894 ºi 1947 ºi
zugrãvitã în 1909), în satul Baba Ana.
BABACAI,Stânca~Õ Coronini.

BABADAG1. Podiº în N Dobrogei, parte
componentã a Pod. Dobrogei de Nord,
situat la S de valea râului Taiþa. Format
din depozite cretacice marno-grezoase,
are un relief structural evident (cueste,
supr. structurale), cu interfluvii prelungi,
pe direcþia NV-SE, ºi înãlþimi ce coboarã,
treptat, de la 300–400 m în V la 60 m în
E (în Culmea Doloºman). Alt. max.: 402
m (vf. Cârjelari).
2. Liman fluvio-maritim, pe terit. jud.
Tulcea, la NE de Pod. Babadag ºi la V de
lacul Razim. Supr.: 24,7 km2; lungime:
8,8 km; lãþime max.: 3,4 km; ad. max.: 3,5
m. Bazã piscicolã.
3. Oraº în jud. Tulcea, situat în SE
Pod. Babadag, la 30–120 alt., în apropierea lacului omonim, la 35 km S de
Tulcea; 10 201 loc. (1 ian. 2011): 5 151 de
sex masc. ºi 5 050 fem. Supr.: 122 km2,
din care 60 km2 în intravilan; densitatea:
170 loc./km2. Staþie de c.f. Expl. de gresii ºi calcar. Producţie de mobilã, de cherestea ºi de produse alim. (zahãr,
preparate din carne ºi lapte, bãuturi
alcoolice etc.). Morãrit ºi panificaþie.
Viticulturã. Bibliotecă orăşenească.
Rezervaþie naturalã (poiana Kiorum

Babadag (3). Casa „Panaghie”

Tarla cu Saphora jaubertii, element pontic).
Istoric. Sãpãturile arheologice efectuate
pe promontoriul Sultantepe, de pe malul
lacului Babadag, au scos la ivealã (1953,
1962–1973) o mare aºezare hallstattianã
fortificatã, care a dat numele culturii
materiale Babadag (sec. 11–8 î.Hr.), rãspânditã în Dobrogea ºi regiunile imediat
învecinate, în care s-au gãsit variate
forme de vase ceramice, în special urne
bitronconice ºi strãchini cu buza rãsfrântã
spre interior, cu caneluri, linii incizate ºi
cercuri realizate pe un fond negru,
lustruit. Peste aceastã aºezare s-a suprapus o alta, în epoca La Tène timpuriu
(sec. 4 î.Hr.), cu urme de locuire geticã,
peste care au mai fost identificate vestigii
ale unor aºezãri din epoca romano-bizantinã (sec. 6) ºi apoi din perioada feudalismului timpuriu. Sãpãturile arheologice
efectuate în anii 1993–1994, în perimetrul
curþii geamiei Ali-Gazi Paºa, au scos la
suprafaþã fragmente ceramice provenite
de la amfore, oale, urcioare, strãchini,
farfurii º.a. datând din sec. 10–11, 14–15
ºi 16–18. Pe terit. oraºului actual a existat
o aºezare în perioada romanã, numitã
Vicus Novus, menþionatã pe o inscripþie
din anul 178. Prima atestare documentarã
a localit. dateazã din 1263. În 1330, când
se numea Baba-Saltîk, a fost vizitatã de
cãlãtorul ºi geograful arab Ibn Battūtah.
Conform unui izvor documentar turcesc,
un oarecare Saltîk, al cãrui mormânt se
aflã în oraº, s-ar fi stabilit aici în 1262,
venit o datã cu c. 12 000 de coloniºti turci
selgiucizi aduºi în Dobrogea de împãratul bizantin Mihail al VIII-lea Paleologul. Oraºul a fost ocupat de turci în
1420. În 1484, pe mormântul lui Saltîk,
sultanul Baiazid al II-lea a ridicat un
mausoleu, o moschee ºi clãdiri anexe,
transformând oraºul în feudã al lui Sari
Saltîk. În 1518, aºezarea a fost prãdatã ºi
incendiatã de cetele de cazaci. Localit. a
suferit ulterior numeroase asedii (1597,
1791, 1808 etc.). Cãlãtorul turc Evlia
Celebi, în nenumãratele cãlãtorii pe care

Bb

le-a fãcut la B. (1641, 1652, 1657, 1659,
1667), îl descrie ca pe un oraº înfloritor,
cu 3 000 de clãdiri, cu seraiuri înalte, cu
4 geamii, 11 schituri, 20 de ºcoli, 8 hanuri,
meºteºuguri de tot felul etc. Monumente:
geamia lui Ali-Gazi Paºa (1609, renovatã
în 1998–1999), cu un minaret de 35 m
înãlþime; mausoleul lui Sari Saltîk (sec. 15,
cu refaceri din sec. 18–19 ºi 1977); biserica
armeneascã „Sfânta Nãscãtoare” (sec. 17;
mistuitã de un incendiu în 1823, reclãditã
în 1829, distrusã din nou de un incendiu
în 1891 ºi reziditã în 1896); biserica „Sfântul Dumitru” (1903–1923); Cazarma (c.
1828); casa „Panaghie” (începutul sec.
19), iniþial casã de rugãciune, apoi seminar musulman, gãzduieºte azi muzeul
de artã orientalã. În arealul oraşului B.
se află rezervaţia naturală „Dealul
Bujoarelor” (50,8 ha).
BABELE1.Culme muntoasã în partea
central-nordicã a masivului Bucegi
(Carpaþii Meridionali), cu direcþie N-S,
între Valea Jepilor, la E, ºi Valea ªugãrilor, la V, constituitã din conglomerate
ºi gresii. Alt. max.: 2 292 m (vf. Baba
Mare). În urma modelãrii îndelungate ºi
complexe a rocilor din aceastã zonã,
datoritã agenþilor naturali (vânt, gelivaþie, ºiroire, eroziune diferenþialã etc.),
au rezultat forme specifice de relief, cu
aspect de stânci izolate sau grupuri de
stânci, unele cu profil uman, altele având
înfãþiºarea unor ciuperci uriaºe (numite
„Babe”) sau a unui Sfinx. Important
obiectiv turistic de la care se poate pleca

Babele (1). Cabana Babele
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spre vf. Omu (2 505 m), spre izv. ºi peºtera Ialomiþei, spre Crucea de pe masivul
Caraiman, spre cabanele Piatra Arsã ºi
Vârful cu Dor etc. Hotel turistic. Punct
final al telecabinei ce face legãtura cu
oraºul Buºteni, datã în folosinþã la 11 aug.
1978 (lungimea cablului: 4 350 m;
diferenþã de nivel: 1 237 m) ºi punct de
plecare al celei spre Hotelul Peºtera (din
apropierea Peºterii Ialomiþei), a cãrui
lungime este de 2 600 m ºi diferenþã de
nivel de 520 m, datã în funcþiune la 30
dec. 1982.
2.Õ Clejani.

BACÃU 1. Municipiu în E României,
reºed. jud. omonim, situat în culoarul
larg al Siretului, la 165 m alt., pe dr.
râului Bistriþa, la c. 10 km amonte de
confl. cu Siretul; 175 191 loc. (1 ian. 2011):
83 431 de sex masc. ºi 91 760 fem. Supr.:
60 km2, din care 41 km2 în intravilan;
densitatea: 4 273 loc./km2. Aeroport.
Nod feroviar (staþia de c.f. a fost inauguratã la 1 sept. 1872) ºi rutier. Termocentralã (200 MW). Întreprinderi constr. de
maºini (avioane, maºini de rectificat,
maºini ºi utilaje agricole, maºini ºi utilaje
pentru ind. alim., ºuruburi, buloane,
arcuri ºi organe de asamblare, produse
metalice diverse), de prelucr. a lemnului
(cherestea, mobilã, cãsuþe turistice), de
celulozã ºi hârtie (fabrica Letea, 1841, este
cea mai veche din România), de produse
chimice (îngrăşăminte), electronice
(asamblare de televizoare color ºi aparate
video, în colab. cu firma Daewoo din
Coreea, din aug. 1995), textile (þesãturi
din lânã, conf.), piel. ºi încãlþăminte
(inclusiv talpã artificialã), mat. de constr.
(prefabricate din beton, produse
ceramice) ºi alim. (preparate din carne ºi
lapte, produse de panificaþie, bere, vin
ºi bãuturi alcoolice, spirt, drojdie etc.).

Bacău (1). Palatul administrativ
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Universitatea de stat „George Bacovia”
(1960), cu cinci facultãþi, 5 713 studenþi
ºi 273 profesori şi o universitate
particulară cu 3 facultăţi, 2 751 studenţi
şi 44 cadre didactice (în anul universitar
2007–2008); Teatrul dramatic „George
Bacovia” (inaugurat la 28 mai 1852, cu
sediul actual din 1948), Teatrul pentru
copii şi tineret „Vasile Alecsandri”,
Orchestra simfonicã „Mihail Jora”;
Muzeul judeþean „Iulian Antonescu”, cu
secþii de arheologie ºi istorie (exponate
din Paleolitic, piese dacice, materiale
documentare referitoare la Rãzboiul de
Independenþã ºi la Primul Rãzboi
Mondial etc.), etnografie ºi artã (picturi
ale artiºtilor locali, tapiserii, ceramicã);
Muzeu judeþean de ºtiinþele naturii „Ion
Borcea” (pãsãri, fluturi, geobotanicã);
casa memorialã „George Bacovia”; casa
memorialã „Nicu Enea”, cuprinzând
fotografii, obiecte personale, corespon-
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denþã, picturi ºi graficã semnate de Nicu
Enea; complexul astronomic popular
„V. Anestin”; numeroase biblioteci, între
care Biblioteca judeþeanã „I.C. Sturdza”
Bacãu (inaugurată la 27 iun. 1893), cu
peste 400 000 vol., cinematografe etc.
Istoric. Sãpãturile arheologice au scos la
ivealã dovezi ale existenþei acestei aºezãri
din sec. 4–7 (au fost identificate
locuinþe-bordei, în interiorul cãrora s-au
gãsit vase de lut, obiecte de podoabã
autohtone ºi slave etc.). În cartierul
ªerbãneºti a fost identificatã o necropolã
de incineraþie geto-dacicã din sec. 2–3,
iar în zona Curþii Domneºti ºi a
cartierului C.F.R. au fost descoperite
vestigiile unei aºezãri din sec. 4–5,
suprapusã de cele ale unei alte aºezãri
din sec. 6–7, în care s-au gãsit unelte din
fier ºi bronz, vase ceramice lucrate la
roatã ºi cu mâna, fibule, amfore etc.
Atestat documentar, prima oarã, la 6 oct.
1408, ca oraº ºi punct de vamã, într-un
document emis de domnul Alexandru
cel Bun. La B. s-au stabilit mai mulþi
husiþi, refugiaþi din Ungaria ºi Polonia
(menþionaþi în 1431), faþã de care domnii
Moldovei au avut o atitudine tolerantã.
Dupã aceastã datã, târgul B. este atestat
documentar foarte des (1435, 1439, 1453,
1457, 1460 etc.). În nov. 1467, localit. a
fost incendiatã de regele maghiar Matia
Corvin în timpul unei expediþii
întreprinsã în Moldova ºi încheiatã cu
eºecul de la Baia. Între 1472 ºi 1491,
Alexandru, fiul lui ªtefan cel Mare,
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asociat la domnie cu tatãl sãu, a construit,
la B., o curte domneascã pentru a-i servi
ca reºed. (curte extinsã ulterior de
Bogdan III/Bogdan cel Chior, alt fiu al
lui ªtefan cel Mare) ºi biserica „Precista”.
În sec. 15–17, B. a fost un important
centru vamal ºi comercial, nu numai în
virtutea tradiþiei, ci ºi ca expresie a
continuei sale dezvoltãri economice. În
perioada 1635–1847, este amintit frecvent
ca târg în diferite documente, iar în 1864
figureazã ca oraº pe harta lui Partenie-Dubãu. În sec. 18 ºi primele decenii
ale sec. 19, B. se situa în rândul oraºelor
de frunte ale Moldovei, având rol de târg
domnesc, dar ºi unele funcþii industriale
ºi culturale (în 1841 a luat fiinþã fabrica
de hârtie, urmatã de cea de bere în 1867,
cea de cãrãmidã, în 1870, tipografia, în
1866, câteva gimnazii º.a.). În 1905 ºi
1920, la B. au avut loc greve muncitoreºti,
iar în dec. 1989, manifestaþii pentru abolirea regimului comunist. Declarat municipiu la 17 febr. 1968. Monumente:
ansamblul Curþii Domneºti (sec. 15–16);
biserica „Precista” sau „Adormirea
Maicii Domnului”, de mari dimensiuni
(25,70 m lungime, 9 m lãþime), construitã
în anii 1490–1491 din iniþiativa lui Alexandru, fiul lui ªtefan cel Mare, sfinþitã
la 1 ian. 1491 ºi renovatã în 1641 de domnul Vasile Lupu. Aici se pãstreazã o
lespede funerarã (din 1496) cu decoraþii
(rozete). Pictura muralã a fost refãcutã
în 1854 ºi 1989. Biserica a fost supusã
unor lucrãri de restaurare în 1912, 1919,
1924–1925, 1943 ºi a fost declaratã
monument istoric; bisericile „Sfântul
Nicolae” (1840), „Sfinþii Împãraþi
Constantin ºi Elena” (1845, pictatã în
1923), „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi
Gravriil” (1848–1850), demolatã în 1977
de autoritãþile comuniste sub pretextul
cã fusese afectatã de cutremurul din 4
mart. 1977, „Sfânta Treime” (1876),
„Buna Vestire” (1880); Catedrala catolicã
(sec. 15); Catedrala ortodoxã cu hramul

„Înãlþarea Domnului”, cea mai mare din
România şi una dintre cele mai mari din
SE Europei (79 m lungime, 38 m lăţime
şi 72 m înălţime), extinsă pe o supr.
de 1 706 m2, construită în perioada 2000–
2010 cu fonduri de la Consiliul Judeţean
Bacău, de la mai mulţi sponsori şi din
donaţiile enoriaşilor. În anul 2009, catedrala avea 18 clopote montate din totalul
celor 24 de clopote în final (clopotul mare
fiind de 4,2 tone greutate), iar crucea
principală de pe cupola centrală, montată
în acelaşi an, are 7 m înălţime, o deschidere a braţelor laterale de 4,20 m şi o
greutate de c. 2 tone, fiind executată din
inox aurit; Sinagogã (1906); Palatul administrativ (1889–1891); clãdirea Primãriei
vechi (1750); turnul de apã (1890), azi
observator astronomic; casele lui George
Bacovia ºi D.D. Pãtrãºcanu; monumentul
lui George Bacovia, opera sculptorului
Constantin Popovici; statuia lui ªtefan
cel Mare (dezvelitã la 6 oct. 1997).
2. Judeţ situat în E României, în bazinele mijlocii ale Siretului şi Trotuşului, între
46°10' şi 46°55' latitudine N şi 26°00' şi
27°40' longitudine E, între jud. Neamţ (N),
Vaslui (E), Vrancea (S), Covasna (SV) şi
Harghita (V). Supr.: 6 621 km2 (2,78% din
supr. ţării). Populaţia (1 ian. 2011): 713 791
loc. (3,33% din populaţia ţării), din care
352 710 de sex masc. (49,41%) şi 361 081
fem. (50,59%). Populaţia urbană: 322 363 loc.
(45,16%); rurală: 391 428 loc. (54,84%).
Densitatea: 107,8 loc./km2. Structura
populaţiei pe naţionalităţi (la recensământul
din 20-31oct. 2011): 90,6% români, 2,5%
rromi, 0,7% maghiari, 0,1% ceangăi ş.a.
Reşed.: municipiul Bacău. Oraşe: Buhuşi,
Comăneşti, Dărmăneşti, Moineşti (municipiu), Oneşti (municipiu), Slănic-Moldova,
Târgu Ocna. Comune: 85. Sate: 483 (din care
5 aparţin oraşelor). Localităţi componente ale
municipiilor şi oraşelor: 11.
Relief variat, format din unităţi
montane, dealuri subcarpatice şi de
podiş, zone colinare, terase şi lunci, care
se succed în trepte de la V la E. În partea
de V a jud. se desfăşoară o serie de culmi
muntoase de înălţime mijlocie (între 984
m, vf. Măgura din M-ţii Berzunţi şi 1 664
m în vf. Grinduşu din M-ţii Tarcău) care
ocupă 35,54% din supr. jud. B., reprezentând prelungirile sudice şi estice ale
munţilor ce aparţin flişului din zona
externă a Carpaţilor Orientali. Astfel, de
la N la S, rama montană care însoţeşte
limita vestică a jud. B. este alcătuită din
prelungirile sudice ale M-ţilor Goşmanu
şi Tarcău, cu vf. Grinduşu (1 664 m, alt.
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max. a jud. B.), Preotesele (1 338 m),
Aluniş (1 343 m) ş.a., apoi pantele estice
ale M-ţilor Ciuc (vf. Gura Muntelui,
1 553 m) şi Nemira (vf. Nemira Mare,
1 649 m şi Şandru Mare, 1 640 m) şi
versantul nordic al M-ţilor Vrancei (vf.
Zboina Neagră, 1 350 m şi Clăbuc, 1 366
m). În interiorul spaţiului montan, în
lungul unor văi, s-au individualizat
numeroase depresiuni, bine conturate,
între care se remarcă Depr. Dărmăneşti,
Agăş, Coşnea, Poiana Uzului, SlănicMoldova, Ferăstrău-Oituz ş.a. Partea centrală a jud. B., între zona montană (la V)
şi Valea Siretului (la E), este ocupată de
Subcarpaţii Tazlăului şi partea de N a
Subcarpaţilor Vrancei (28%), în cadrul
cărora o mare extensiune o are Depr.
subcarpatică Tazlău-Caşin şi Culmea
Pietricica (746 m alt. max. în vf. Biene).
La E de culoarul văii Siretului se află
partea de NV a Colinelor Tutovei
(subunitate a Pod. Bârladului) şi o mică
zonă a extremităţii vestice a Pod. Central
Moldovenesc.
Climă temperat-continentală cu
nuanţe excesive în E şi moderate în V şi
cu diferenţieri marcante altitudinal.
Temp. medie anuală variază între 2°C în
zona montană, 8°C în reg. subcarpatică
şi de podiş şi 9–10°C în lunca Siretului.
Temp. max. absolută (40,8°C) s-a înregistrat la Târgu Ocna (5 iul. 1916), iar
minima absolută (–32,5°C) la Bacău
(20 febr. 1954). Cantitatea de precipitaţii
prezintă variaţii în raport cu unităţile de
relief, atingând valori medii anuale
cuprinse între 550 mm, în partea de E a
jud., şi 1 100 mm pe culmile montane din
V. Direcţia predominantă a vânturilor
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denotă o frecvenţă accentuată a circulaţiei
aerului dinspre N, NV şi NE, viteza
medie anuală a acestora variind între 4
şi 6 m/s, viteze mai mari înregistrânduse în timpul iernii.
Reţeaua hidrografică aparţine în
întregime bazinului mijlociu al râului
Siret, care străbate de la N la S, pe o
distanţă de 125 km, partea de E a jud.
B., cu o pantă medie de 60 cm/km,
colectând, prin intermediul Bistriţei inferioare şi al Trotuşului, toate apele din
zona montană şi din Subcarpaţi. Reg.
colinară şi de podiş din E este fragmentată de numeroase râuri mai mici,
aparţinând în mare parte bazinului
hidrografic al râului Bârlad şi doar câteva
sunt tributare direct Siretului, ca de pildă
Valea Morii, Răcătău, Soci ş.a. Pe cursul
inf. al Bistriţei au fost construite mai
multe lacuri de baraj cu scop hidroenergetic şi de alimentare cu apă (Bacău I,
7,4 mil. m3, Bacău II, 4 mil. m3, Racova,
8,66 mil. m3, Gârleni, 5,1 mil. m3), la fel
şi pe râurile Uz (Lacul Poiana Uzului,

90 mil. m3) şi Siret (lacurile Răcăciuni,
103,7 mil. m3, Galbeni, 39,6 mil. m3,
Bereşti, 120 mil. m3). Singurul lac natural
este Bălătău (7 ha; vol.: 150 mii m3),
format prin bararea naturală, în 1883, a
râului Izvoru Negru (afl. al Uzului).
Vegetaţia naturală aparţine aproape
în întregime domeniului forestier. Etajul
pădurilor de foioase, prezente cu precădere în E jud., este alcătuit din gorun şi
stejar în amestec şi în alternanţă cu tei,
jugastru, carpen şi fag. Pantele joase ale
munţilor sunt acoperite cu păduri de
amestec (fag, molid, brad), iar cele ale
dealurilor subcarpatice cu gorun în alternanţă cu fag. Etajul pădurilor de molid
este extins pe culmile înalte, iar la peste
1 600 m alt. se află domeniul păşunilor
şi fâneţelor naturale.
Fauna se caracterizează prin preponderenţa speciilor de pădure, între care se
evidenţiază ursul, cerbul, mistreţul, jderul,
lupul, vulpea, râsul, pisica sălbatică,
căpriorul, veveriţa, cocoşul de munte,
şoimul ş.a. În lunca largă a Siretului găsesc
condiţii optime lişiţele, gârliţele, raţele

sălbatice ş.a. Apele sunt populate de
păstrăv, scobar, clean, mreană, lipan etc.
Resurse naturale: păduri (289 947
ha, 2008), zăcăminte de petrol (Zemeş,
Lucăceşti, Solonţ, Geamăna, Stăneşti,
Moineşti, Tescani, Modârzău, Dofteana,
Uture etc.) şi gaze naturale (Glăvăneşti,
Huruieşti, Găiceana ş.a.), zăcăminte de
cărbune brun (bazinele Comăneşti şi
Asău), sare gemă (Târgu Ocna, Sărata),
săruri de potasiu (Solonţ, Găleanu,
Arşiţa, Stăneşti). Expl. de gresii (Goioasa,
Comăneşti, Sălătruc, Slănic-Moldova
ş.a.), gips (Perechiu), calcar (Solonţ,
Ştefan cel Mare), tufuri vulcanice (Cleja,
Bibireşti, Gura Răcătăului), argilă
(Călugăra, Măgura, Dofteana) şi balast
(în albia râurilor Siret, Bistriţa, Trotuş
ş.a.). O bogăţie aparte o reprezintă izv.
cu ape minerale de la Slănic-Moldova,
Târgu Ocna, Poiana Sărată, Moineşti ş.a.
Istoric. Situat la intersecţia unor
străvechi drumuri ce însoţeau văile
Siretului, Bistriţei, Trotuşului, Tazlăului,
Oituzului ş.a., terit. actual al jud. B. a
cunoscut de timpuriu o intensă activitate
umană, atestată de descoperirile

arheologice de la Buda şi Lespezi
(Paleolitic), de la Podei, Brad, Lichitişeni,
Mândrişca (Neolitic), Bărboasa, Brad,
Răcătău, Bogdăneşti, Mândrişca (Epoca
bronzului), Brad, Răcătău ş.a. (Epoca
fierului) etc. Numeroase urme materiale
au lăsat geto-dacii în aşezări de tip
„dava” (Tamasidava – azi Răcătău de Jos,
important centru de schimb în sec. 1
î.Hr.- 2 d.Hr., cetatea de la Tiseşti, sec. 1
î.Hr.–1 d.Hr., aşezările dacice de la Brad
şi Răcătău ş.a.). Pe terit. jud. B. au fost
identificate şi două importante aşezări
carpice – la Bărboasa şi Mândrişca (sec.
3). Descoperirile de la Bacău (sec. 4–7),
Onceşti (sec. 8–9) ş.a. dovedesc continuitatea populaţiei daco-romane pe
aceste meleaguri. O deosebită înflorire
au cunoscut aceste locuri în vremea
domniei lui Ştefan cel Mare, care a
construit o Curte domnească (la Bacău)
şi bisericile de la Borzeşti şi Bacău.
Evoluţia procesului de maturizare a
feudalismului la E de Carpaţi a avut
drept consecinţă, între altele, şi apariţia
târgurilor de la Bacău, Trotuş ş.a. O
importanţă deosebită pentru economia
jud. au avut-o salinele de la Târgu Ocna,
exploatate în tot cursul Evului Mediu,
cât şi exploatările de petrol, începute în
sec. 17. În timpul Primului Război
Mondial, pe terit. jud. B.s-au desfăşurat
lupte grele la Oituz, Mănăstirea Caşin,
Târgu Ocna; în perioada interbelică, şi
apoi în a doua jumătate a sec. 20, jud. B.
a înregistrat o importantă dezvoltare
social-economică, culturală etc.
Economia actuală a jud. B. se
caracterizează prin prezenţa unei
industrii variate şi a unei agriculturi în
care se îmbină culturile de tot felul cu
pomi-viticultura şi creşterea animalelor.
Caracterul preponderent industrial al
jud. B. este evidenţiat de raportul dintre
producţia globală industrială şi cel al
producţiei globale agricole. În structura
producţiei globale industriale a jud. B.,
locurile pr. le deţin ind. energiei electrice
şi termice (termocentralele Oneşti,
Borzeşti, Comăneşti, Bacău, Dărmăneşti
şi hidrocentralele Bacău I şi II, Racova,
Gârleni, Galbeni, Bereşti, Răcăciuni,
Buhuşi ş.a.), ind. chimică şi de prelucr. a
petrolului (Borzeşti, Oneşti, Dărmăneşti),
apoi ind. energetică, bazată pe expl. de
petrol, cărbune, gaze naturale şi de
sondă, ind. constr. de maşini şi prelucr.
metalelor producătoare de utilaje pentru

ind. chimică, uşoară şi alim. (Oneşti,
Buhuşi), de utilaje tehnologice, maşini
agricole, avioane (Bacău), ind. textilă
(Buhuşi, Bacău), de expl. şi prelucr. a
lemnului (Comăneşti, Bacău), pielăriei şi
încălţămintei (Bacău), alim. (zahăr,
preparate din lapte şi carne, băuturi
alcoolice, vin, bere etc.).
Agricultura este bazată în pr. pe
culturi de câmp, pomi-viticultură şi
creşterea animalelor. În 2007, din totalul
supr. agricole a jud. B. (320 514 ha),
186 047 ha reveneau terenurilor arabile,
85 215 ha păşunilor, 39 201 ha fâneţelor,
7 209 ha viilor şi pepinierelor viticole,
2 842 ha livezilor şi pepinierelor pomicole
etc. În anul 2007, terenurile arabile erau
ocupate cu culturi de porumb (85 904
ha), grâu şi secară (15 030 ha), plante de
nutreţ (27 349 ha), orz şi orzoaică, ovăz,
plante uleioase, floarea-soarelui, cartofi,
legume, leguminoase pentru boabe, sfeclă
de zahăr etc. Viticultura are condiţii favorabile de dezvoltare în zona Culmii
Pietricica şi pe terasele inf. ale Trotuşului
şi Tazlăului, iar pomicultura, în special,
în Depr. Tazlău-Caşin, unde se află întinse
plantaţii de meri, pruni, peri, cireşi ş.a. La
începutul anului 2008, sectorul zootehnic
cuprindea 98 894 capete bovine (98 768
capete în sectorul privat), 134 996 capete
porcine (133 658 capete în sectorul
privat), 189 399 capete ovine (188 974
capete în sectorul privat), 50 505 capete
caprine (integral în sectorul privat), locul
3 pe ţară, după jud. Constanţa şi Dolj,
27 295 capete cabaline (toate în sectorul
privat). Avicultură (2 707 176 capete
păsări, integral în sectorul privat). Apicultură (27 911 familii de albine).
Căile de comunicaţii (2008): lungimea
reţelei feroviare de pe terit. jud. B.
însumează 221 km (din care 189 km
electrificate), cu o densitate de
33,4 km/1 000 km2 teritoriu, iar cea a
drumurilor publice, 2 456 km, din care
650 km modernizate, cu o densitate de
37,1 km/100 km2 teritoriu. O importanţă
deosebită o au, atât în cadrul transportului feroviar, cât şi în cel rutier,
segmentele magistralelor naţionale care
străbat jud. dinspre Bucureşti spre
Ploieşti–Buzău–Focşani–Mărăşeşti-Adjud
şi de aici, unele spre N, prin Bacău către
Suceava–Vicşani–Ucraina–Polonia şi
altele spre NV, prin Oneşti– Ghimeş–
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Făget către Miercurea-Ciuc şi întreaga
Transilvanie. Transportul aerian de
mărfuri şi călători se realizează prin
intermediul aeroportului din Bacău.
Învăţământ,culturăşiartă. În anul
şcolar 2007–2008, pe terit. jud. B. îşi
desfăşurau activitatea 41 grădiniţe de
copii, cu 23 920 copii înscrişi şi 1 293
cadre didactice, 176 de şcoli generale
(învăţământul primar – clasele 1–4 şi
gimnazial – clasele 5–8), cu 65 877 elevi
şi 4 143 cadre didactice, 33 de licee, cu
24 001 elevi şi 1 856 profesori, 30 de şcoli
profesionale, cu 7 383 elevi şi 547
profesori, două institute de învăţământ
superior cu opt facultăţi, 8 464 studenţi
şi 317 profesori. În aceeaşi perioadă,
reţeaua aşezămintelor de cultură şi artă
cuprindea Teatrul dramatic, „George
Bacovia” (inaugurat la 28 mai 1852),
Teatrul pentru copii şi tineret „Vasile
Alecsandri”, orchestra simfonică „Mihail
Jora”, 13 muzee, 425 de biblioteci cu
4 547 000 vol., două cinematografe, 208
cămine culturale, cinci case de cultură,
numeroase case memoriale, orchestre de
muzică populară, ansambluri folclorice,
formaţii de estradă, corale şi de dansuri
etc. Activitatea sportivă se desfăşoară în
cadrul celor 84 de secţii sportive în care
activează 3 052 sportivi, 152 antrenori şi
146 arbitri.
Ocrotireasănătăţii se realiza, la sf.
anului 2007, prin intermediul celor 12
spitale, cu 3 386 paturi (un pat de spital
la 212 locuitori), cinci dispensare, un
sanatoriu (la Dofteana), două policlinici,
166 farmacii, iar asistenţa medicală era
asigurată de 1 003 medici (1 medic la 717
locuitori), 281 de stomatologi (1 medic
stomatolog la 2 561 locuitori) şi 3 650
personal sanitar cu pregătire medie.
Turismul de sejur sau de tranzit,
practicat pe scară largă în arealul jud. B.,
dispune de o gamă variată de elemente
de peisaj, monumente istorice şi de artă,
muzee şi case memoriale, localităţi
pitoreşti, renumite staţiuni balneoclimaterice (Slănic-Moldova, Târgu
Ocna), interesante şi atractive manifestări
etnofolclorice, precum şi de o bază
materială adecvată, formată din 13
hoteluri şi moteluri, un camping, patru
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vile, două pensiuni turistice urbane şi
zece pensiuni turistice rurale ş.a., cu o
capacitate totală de cazare de 2 858 de
locuri. Pe tot cuprinsul jud. B. se poate
admira frumuseţea elementelor de peisaj
(Valea Trotuşului cu o succesiune de
defilee şi bazinete depresionare, valea şi
defileul Uzului, lacul de acumulare de
la Poiana Uzului, Valea Bistriţei cu salba

de lacuri antropice, cu peisajul urbanistic
al municipiului Bacău etc.), numeroase
locuri istorice şi monumente arhitectonice (câmpurile de luptă de la Oituz,
Mănăstirea Caşin, Cireşoaia, biserica din
Borzeşti – ctitorie din 1493–1494 a lui
Ştefan cel Mare, Curtea domnească şi
biserica „Precista” din Bacău, cetatea
dacică „Tamasidava”, hanul de la Gura
Orbicului de lângă Buhuşi etc.), rezervaţii
naturale (codrul secular de la Runc-

I. Municipii

Localit. componente

Bacău

Racova de 57,7 ha, alcătuit din fag, gorun
şi stejar; Dealul Perchiu, cu elemente
termofile, cum sunt stejarul pufos,
scumpia, migdalul pitic; parcul
dendrologic de la Hemeiuş, de 47,5 ha,
cu arbori exotici, ca de pildă arborele
pagodelor/Ginkgo biloba) etc. Interesul
turistic al jud. B.este marcat în special
de prezenţa staţiunilor balneoclimaterice
Slănic-Moldova, Târgu Ocna, Dofteana,
Sărata-Băi. Indicativ auto: BC.

Localităţilejud.Bacău
(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)

1.BACĂU(1408)

ale municipiilor

2.MOINEŞTI(1437)

1. Găzărie (1910)

II. Oraşe

Localit. componente
ale oraşelor

3.ONEŞTI(1436)

1.BUHUŞI(1438)
2.COMĂNEŞTI(1409)
3.DĂRMĂNEŞTI(1590)

4.SLĂNIC-MOLDOVA(1757)
5.TÂRGUOCNA(1410)
III. Comune
1.AGĂŞ

2.ARDEOANI

1. Borzeşti
2. Slobozia

Satele care aparţin
oraşelor

1. Marginea
2. Runcu
1. Podei
2. Vermeşti

1. Dărmăneasca
2. Lapoş
3. Păgubeni
4. Plopu
5. Sălătruc

1. Cerdac
2. Cireşoaia

1. Poieni
2. Vâlcele

Satele componente
(primul sat este reşed. com.)

1. Agăş
2. Beleghet
3. Coşnea
4. Cotumba (1757)
5. Diaconeşti
6. Goioasa
7. Preluci
8. Sulţa
1. Ardeoani
2. Leontineşti

3.ASĂU

4.BALCANI

5.BÂRSĂNEŞTI

1. Asău
2. Apa Asău
3. Ciobănuş
4. Lunca Asău
5. Păltiniş
6. Straja

1. Balcani
2. Frumoasa
3. Ludaşi
4. Schitu Frumoasa
1. Bârsăneşti
2. Albele
3. Brăteşti
4. Caraclău

6.BEREŞTI-BISTRIŢA

7.BEREŞTI-TAZLĂU

8.BERZUNŢI
9.BLĂGEŞTI

10.BOGDĂNEŞTI
11.BRUSTUROASA

12.BUCIUMI
13.BUHOCI

14.CAŞIN
15.CĂIUŢI

16.CLEJA
17.COLONEŞTI

18.CORBASCA

1. Bereşti-Bistriţa
2. Brad
3. Climeşti
4. Pădureni
1. Bereşti-Tazlău
2. Boşoteni
3. Enăcheşti
4. Prisaca
5. Româneşti
6. Tescani
7. Turluianu
1. Berzunţi
2. Buda
3. Dragomir

1. Blăgeşti
2. Buda
3. Poiana Negustorului
4. Ţârdenii Mari
5. Valea lui Ion
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19.COŢOFĂNEŞTI

20.DĂMIENEŞTI

21.DEALUMORII

1. Bogdăneşti(1584)
2. Filipeşti
1. Brusturoasa
2. Buruieniş
3. Buruienişu de Sus
4. Camenca
5. Cuchiniş
6. Hângăneşti
1. Buciumi
2. Răcăuţi

1. Buhoci(1466)
2. Bijghir
3. Buhocel
4. Coteni
5. Dospineşti

22.DOFTEANA

1. Căiuţi
2. Blidari
3. Boiştea
4. Floreşti
5. Heltiu
6. Mărceşti
7. Popeni
8. Pralea
9. Vrânceni

23.FARAOANI

1. Caşin
2. Curiţa

1. Cleja(1696)
2. Somuşca
3. Valea Mică
1. Coloneşti
2. Călini
3. Satu Nou
4. Spria
5. Valea Mare
6. Zăpodia
1. Corbasca

24.FILIPENI

25.FILIPEŞTI

26.GĂICEANA

2. Băcioiu
3. Marvila
4. Pogleţ
5. Rogoaza (1437)
6. Scărişoara
7. Vâlcele
1. Coţofăneşti
2. Bâlca
3. Boiştea de Jos
4. Borşani
5. Tămăşoaia
1. Dămieneşti
2. Călugăreni
3. Drăgeşti
4. Pădureni

1. DealuMorii
2. Banca
3. Bălăneşti
4. Blaga
5. Boboş
6. Bodeasa
7. Bostăneşti
8. Calapodeşti
9. Căuia
10. Dorofei
11. Ghionoaia
12. Grădeşti (1455)
13. Neguleşti
14. Tăvădăreşti (1428)
1. Dofteana(1436)
2. Bogata
3. Cucuieţi
4. Hăghiac
5. Larga
6. Seaca
7. Ştefan Vodă
1. Faraoani(1420)
1. Filipeni (1584)
2. Bălaia
3. Brad
4. Frunteşti
5. Mărăşti
6. Pădureni
7. Slobozia
8. Valea Boţului
1. Filipeşti
2. Boanţa
3. Cârligi
4. Corneşti
5. Cotu Grosului
6. Galbeni
7. Hârleşti
8. Onişcani

1. Găiceana (1528)
2. Arini
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27.GÂRLENI

28.GHIMEŞ-FĂGET

29.GIOSENI

30.GLĂVĂNEŞTI

31.GURAVĂII

32.HELEGIU

33.HEMEIUŞ
34.HORGEŞTI

35.HURUIEŞTI

36.ITEŞTI

3. Huţu
4. Popeşti (1528)

1. GârleniideSus
2. Gârleni
3. Lespezi
4. Şurina
1. Făget
2. Bolovăniş
3. Făgetu de Sus
4. Ghimeş (1760)
5. Răchitiş
6. Tărhăuşi
1. Gioseni

1. Glăvăneşti (1428)
2. Frumuşelu (1428)
3. Muncelu
4. Putredeni (1507)
5. Răzeşu
1. GuraVăii
2. Capăta
3. Dumbrava
4. Motoceşti
5. Păltinata
6. Temelia

1. Helegiu
2. Brătila
3. Deleni
4. Drăgugeşti
1. Hemeiuş
2. Fântânele
3. Lilieci

1. Horgeşti (1442)
2. Bazga
3. Galeri
4. Mărăscu
5. Răcătău de Jos
6. Răcătău-Răzeşi
7. Recea
8. Sohodor
1. Huruieşti
2. Căpoteşti
3. Floreşti (1472)
4. Fundoaia
5. Ocheni
6. Perchiu
7. Prădaiş
1. Iteşti
2. Ciumaşi
3. Dumbrava
4. Făgeţel

37.IZVORUBERHECIULUI 1. IzvoruBerheciului (1680)
2. Antoheşti
3. Băimac
4. Făghieni

38.LETEAVECHE

39.LIPOVA

40.LIVEZI

41.LUIZI-CĂLUGĂRA
42.MĂGIREŞTI

43.MĂGURA

44.MĂNĂSTIREACAŞIN

45.MĂRGINENI

46.MOTOŞENI

5. Obârşia
6. Oţeleşti (1438)
7. Pădureni

1. LeteaVeche (f. 1870)
2. Holt (1879)
3. Radomireşti (1867)
4. Ruşi-Ciutea (1867)
5. Siretu
1. Lipova (1531)
2. Mâlosu
3. Satu Nou
4. Valea Caselor
5. Valea Hogei
6. Valea Mărului
7. Valea Moşneagului
1. Livezi(1716)
2. Bălăneasa
3. Orăşa
4. Poiana
5. Prăjoaia
6. Scăriga

1. Luizi-Călugăra(1409)
2. Osebiţi
1. Măgireşti (1481)
2. Prăjeşti (1558)
3. Stăneşti (1412)
4. Şesuri (1481)
5. Valea Arinilor (1492)
1. Măgura(1409)
2. Crihan
3. Dealu Mare
4. Sohodol

1. MănăstireaCaşin
2. Lupeşti
3. Pârvuleşti
4. Scutaru
1. Mărgineni(1585)
2. Baraţi
3. Luncani
4. Pădureni
5. Podiş
6. Poiana
7. Trebeş
8. Valea Budului

1. Motoşeni (1555)
2. Bâcleşti
3. Chetreni (1452)
4. Chicerea (1452)
5. Cociu (1533)
6. Cornăţelu
7. Fântânele
8. Fundătura
9. Gura Crăieşti
10. Poiana
11. Praja
12. Rotăria
13. Şendreşti
14. Ţepoaia

47.NEGRI

48.NICOLAEBĂLCESCU

49.ODOBEŞTI

50.OITUZ

51.ONCEŞTI

52.ORBENI
53.PALANCA

54.PARAVA

55.PARINCEA

56.PÂNCEŞTI

1. Negri
2. Brad
3. Călineşti
4. Mâgla
5. Poiana
6. Ursoaia

1. NicolaeBălcescu(1912)
2. Buchila
3. Galbeni (1698)
4. Lărguţa
5. Valea Seacă (1420)
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57.PÂRGĂREŞTI

58.PÂRJOL

1. Odobeşti(1614)
2. Băluşa
3. Ciutureşti
4. Tisa-Silvestri

1. Oituz (1410)
2. Călcâi
3. Ferestrău-Oituz (sec. 17)
4. Hârja (sec. 17)
5. Marginea
6. Poiana Sărată
1. Onceşti
2. Bărboasa
3. Dealu Perjului
4. Onceştii Vechi
5. Satu Nou
6. Tarniţa
7. Taula
1. Orbeni
2. Scurta

1. Palanca (1648)
2. Cădăreşti
3. Ciugheş
4. Pajiştea
5. Popoiu

59.PLOPANA

60.PODURI

61.PODUTURCULUI

1. Parava
2. Drăguşani
3. Rădoaia
4. Teiuş

1. Parincea (1769)
2. Barna
3. Mileştii de Jos (1442)
4. Mileştii de Sus
5. Năneşti
6. Năstăseni
7. Poieni
8. Satu Nou
9. Văleni
10. Vladnic
1. Pânceşti
2. Chilia Benei
3. Dieneţ
4. Fulgeriş
5. Fundu Văii
6. Motoc
7. Petreşti
8. Soci

62.PRĂJEŞTI
63.RACOVA

64.RĂCĂCIUNI

65.RĂCHITOASA

*

1. Pârgăreşti
2. Bahna
3. Nicoreşti
4. Pârâu Boghii
5. Satu Nou (1850)
1. Pârjol
2. Băhnăşeni
3. Bărneşti
4. Băsăşti
5. Câmpeni
6. Hăineala
7. Hemeeni*
8. Pustiana
9. Tărâţa

1. Plopana
2. Budeşti
3. Dorneni
4. Fundu Tutovei
5. Iţcani
6. Rusenii de Sus
7. Rusenii Răzeşi
8. Străminoasa
1. Poduri
2. Bucşeşti
3. Cernu (1617)
4. Cornet
5. Negreni
6. Prohozeşti
7. Valea Şoşii

1. PoduTurcului (1531)
2. Bălăneşti (1531)
3. Căbeşti (1505)
4. Fichiteşti
5. Giurgioana (1531)
6. Hanţa
7. Lehancea (1531)
8. Plopu
9. Răcuşana
10. Sârbi
1. Prăjeşti

1. Racova (1437)
2. Gura Văii
3. Hălmăcioaia
4. Ilieşi

1. Răcăciuni
2. Ciucani
3. Fundu Răcăciuni
4. Gheorghe Doja
5. Gâşteni
6. Răstoaca

1. Răchitoasa(1452)
2. Barcana
3. Bucşa

Satul Hemeeni a fost reînfiinţat la 19 iun. 2003.
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66.ROŞIORI

67.SASCUT

68.SĂNDULENI

69.SĂRATA

70.SĂUCEŞTI

71.SCORŢENI

72.SECUIENI

73.SOLONŢ
74.STĂNIŞEŞTI

4. Buda
5. Burdusaci (1555)
6. Dănăila
7. Dumbrava
8. Farcaşa
9. Fundătura Răchitoasa
10. Hăghiac
11. Magazia
12. Moviliţa
13. Oprişeşti (1452)
14. Putini
15. Tochilea
1. Roşiori
2. Misihăneşti
3. Neguşeni
4. Poieni
5. Valea Mare
6. Valea Mică

1. Sascut (1639)
2. Bereşti
3. Conţeşti
4. Pănceşti (1546)
5. Sascut-Sat
6. Schineni
7. Valea Nacului
1. Sănduleni
2. Bârzuleşti
3. Coman
4. Mateieşti
5. Stufu
6. Tisa
7. Verşeşti

1. Sărata
2. Bălţata
1. Săuceşti
2. Bogdan Vodă
3. Schineni
4. Siretu
5. Şerbeşti
1. Scorţeni
2. Bogdăneşti
3. Floreşti
4. Grigoreni
5. Stejaru
6. Şerpeni

1. Secuieni (1491)
2. Berbinceni
3. Chiticeni
4. Fundeni
5. Glodişoarele (1555)
6. Văleni
1. Solonţ
2. Cucuieţi
3. Sărata

1. Stănişeşti (1598)

75.STRUGARI

76.ŞTEFANCELMARE

77.TAMAŞI
78.TĂTĂRĂŞTI

79.TÂRGUTROTUŞ
80.TRAIAN

81.UNGURENI

82.URECHEŞTI

83.VALEASEACĂ
84.VULTURENI

2. Baloteşti
3. Belciuneasa
4. Beneşti
5. Crăieşti
6. Gorgheşti
7. Slobozia
8. Slobozia Nouă
9. Văleni

1. Strugari
2. Cetăţuia
3. Iaz
4. Nadişa
5. Petricica
6. Răchitaşu (1452)

1. ŞtefancelMare
2. Bogdana
3. Gutinaş
4. Negoieşti
5. Rădeana
6. Viişoara

1. Tamaşi (1433)
2. Chetriş
3. Furnicari
1. Tătărăşti
2. Cornii de Jos
3. Cornii de Sus
4. Drăgeşti
5. Gherdana
6. Giurgeni
7. Ungureni

1. TârguTrotuş (1408)
2. Tuta
3. Viişoara (1802)
1. Traian (f. 1879)
2. Bogdăneşti
3. Hertioana de Jos
4. Hertioana-Răzeşi
5. Zăpodia
1. Ungureni
2. Bărtăşeşti
3. Bibireşti
4. Boteşti
5. Gârla Anei
6. Viforeni
7. Zlătari

1. Urecheşti (1472)
2. Cornăţel
3. Lunca Dochiei
4. Satu Nou
5. Slobozia
1. ValeaSeacă
2. Cucova
1. Vultureni
2. Bosia
3. Dădeşti
4. Dorneni

5. Ghilăveşti
6. Godineştii de Jos
7. Godineştii de Sus
8. Lichitişeni (1529)
9. Medeleni (1609)
10. Năzărioaia
11. Reprivăţ
12. Tomozia
BACIU1. Com. în jud. Cluj, alcãtuitã din
7 sate, situatã în zona Dealurilor Clujului,
pe stg. râului Nadãº; 9 492 loc. (1 ian.
2011): 4 660 de sex masc. ºi 4 832 fem.
Staþie de c.f. Expl. de calcar. Pomiculturã.
Satul Baciu apare menþionat documentar,
prima oarã, în 1263. Rezervaþie naturalã
(Cheile Baciului, 3 ha) ºi punct fosilifer
(în satul Coruºu), declarat rezervaþie
paleontologicã (2 ha). Monumente:
conacul „Bornemisza- Matskassy” (1804),
în satul Popeºti; fosta Poºtã (sec. 17), azi
casã parohialã, în satul Coruºu; bisericã
reformatã (sec. 18), în satul Mera; biserica
din lemn cu hramul „Naºterea Sfântului
Ioan Botezãtorul” (1750), în satul Sãliºtea
Nouã; bisericã reformatã (1747–1749) ºi
bisericã ortodoxă din lemn (1771, cu
picturi interioare originare), în satul
Suceagu.
2.Õ LaOm.

BAHLUI, râu, afl. dr. al Jijiei în amonte
de Chipereºti (jud. Iaºi); 104 km; supr.
bazinului: 1 915 km2. Izv. din N Dealului
Mare (E Pod. Sucevei), de la 500 m alt.,
din arealul com. Tudora (jud. Botoºani)
ºi strãbate, pe direcþia NV-SE, Câmpia
Jijiei Inferioare, trecând prin Hârlãu ºi
Iaºi. Debitul mediu multianual este
scãzut (2,8 m3/s). Pe cursul sãu au fost
amenajate numeroase iazuri pentru pisciculturã ºi pentru apãrare împotriva inundaþiilor (ca supape). În 1932, râul B. a
provocat mari inundaþii. Afl. pr.: Gurguiata, Duruºca, Hoiseni, Valea Lupului,
Ciric º.a. (pe stg.), Bahlueþ, Voineºti,
Valea Locii º.a. (pe dr.).

BAHNA 1. Depresiune tectonicã ºi de
eroziune diferenþialã, situatã în zona de
contact dintre M-þii Mehedinþi ºi Pod.
Mehedinþi, pe valea râului Bahna, la 175–
250 m alt., având forma unui culoar lung
de c. 9 km ºi lat de 2,5–3 km. Relief de
dealuri cu alt. de 200–300 m (dealurile
Alion, Cucuiu, Cioaca Mare, Drãnic º.a.),
terase ºi lunci. Climã cu influenþe submediteraneene, cu temp. medii anuale de
8–11°C ºi precipitaþii moderate (700–850
mm anual). Pãduri de gorun ºi cer;
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tufiºuri cu elemente termofile (liliac,
cãrpiniþã, mojdrean, scumpie º.a.). Culturi agricole; pãºuni ºi fâneþe naturale.
Rezervaþia paleontologicã Bahna-Iloviþa.
2.Com în jud. Neamþ, alcãtuitã din
8 sate, situatã la poalele Dealului Bahna
(507 m alt.) din Subcarpaþii Neamþului,
la 300 m alt., pe râul Turbata; 3 557 loc.
(1 ian. 2011): 1 781 de sex masc. ºi 1 776
fem.
BAHNEA,com. în jud. Mureº, alcãtuitã
din 7 sate, situatã în Pod. Târnavelor, la
confl. râului Cund cu Târnava Micã;
3 822 loc. (1 ian. 2011): 1 965 de sex masc.
ºi 1 857 fem. Haltã de c.f. Satul Bahnea
este atestat documentar, prima oarã, în
1291, iar în 1405 apare menþionat într-un
document ca târg. În satul Gogan, atestat
documentar în 1332, este amintitã (1347)
existenþa unei cetãþi regale; în acelaºi sat
se aflã o bisericã din sec. 13–18, de tip
bisericã-salã, în stil gotic târziu, cu decor
caracteristic artei renascentiste. În satul
Bahnea existã castelul „Bethlen” (1545),
în stil renascentist ºi o bisericã din sec.
14, cu transformãri din 1794 ºi turn din
1901; bisericã din sec. 14–15, cu turn din
1804 (în satul Cund); bisericã din lemn
(1805), în satul Bernadea ºi biserica „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil” (1796), cu
turn din 1835, în satul Lepindea.

BAIA1. Com. în jud. Suceava, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în SV Pod. Sucevei, la
500 m alt., pe stg. râului Moldova, la 9
km SV de Fãlticeni; 7 283 loc. (1 ian.
2011): 3 706 de sex masc. ºi 3 577 fem.
Cãrãmidãrie; dogãrit. În arealul com. B.
au fost descoperite urmele unei cetãþi
traco-getice (1,5 ha), fortificatã cu val de
pãmânt ºi ºanþ, datând din sec. 4–3 î.Hr.
Atestatã ca oraº în sec. 13, localit. este
menþionatã mai întâi în 1334–1335, ºi apoi
în 1339 (înscrisã pe Portulanul lui A.
Dulcert), cu numele Civitas Moldaviae,
datã dupã care figureazã în mai toate
actele oficiale ale vremii cu acest nume
(de exemplu într-un document din 1352).
Pr. centru economic ºi capitalã a
Moldovei în timpul domniei lui Bogdan I

13. Ţigăneşti
14. Valea Lupului
15. Valea Merilor
16. Valea Salciei

1. Zemeş(1399)
2. Bolătău

(1359– c. 1365). În dec. 1467, ªtefan cel
Mare a învins la B. oastea lui Matia
Corvin, regele Ungariei, care, din nov.
acelaºi an, se afla într-o campanie de
cucerire în Moldova. În 1561, domnul
Alexandru Lãpuºneanu a stabilit ca la B.
sã se þinã patru iarmaroace pe an (13
mart., 29 iun., 8 sept., 14 oct.). Din 1599,
oraºul B.a început sã decadã, dupã cum
scria trimisul papal Bernardo Quirini, iar
din a doua jumãtate a sec. 18 localit.
înceteazã sã mai figureze ca oraº (ultima
menþiune ca oraº apare în 1741) din
cauza plecãrii târgoveþilor de aici în noul
târg ªoldãneºti (denumit ulterior
Fãlticeni). Monumente: ruinele bisericii
catolice cu hramul „Sfânta Fecioarã”,
ziditã în 1410 prin grija Doamnei
Margareta, soþia lui Alexandru cel Bun;
Biserica Albã cu hramul „Sfântul Gheorghe”, atribuitã lui ªtefan cel Mare, care
ar fi ctitorit-o în 1467 dupã victoria
repurtatã asupra lui Matia Corvin (restauratã în 1907–1908); biserica „Adormirea
Maicii Domnului”, ctitorie din 1532 a lui
Petru Rareº, mai pãstreazã fragmente de
picturi murale exterioare ºi interioare,
executate între 1535 ºi 1538, restauratã
în 1925; în 1993 s-au executat lucrãri de
drenaj în jurul bisericii pentru îndepãrtarea apei din pânza freaticã aflatã
aproape de supr. Sãpãturile arheologice
din 1994, efectuate pe traseul drenajului,
au scos la ivealã 449 de monede, din care
17 piese dateazã din timpul domniei lui

Baia (1). Biserica Albă
cu hramul „Sfântul Gheorghe”
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Petru Rareº, 21 de monede de la sf.
sec. 18 ºi începutul sec. 19, o monedã din
argint (groº) este emisã în timpul lui
Petru I, iar o altã monedã din argint în
vremea lui Alexandru cel Bun.
2. Com. în jud. Tulcea, alcãtuitã din 5
sate, situatã pe râul Ceamurlia, în
apropiere de vãrsarea acestuia în lacul
Ceamurlia, din complexul lacustru Razim;
4 652 loc. (1 ian. 2011): 2 368 de sex masc.
ºi 2 284 fem. Staþie de c.f. Expl. de gresii ºi
conglomerate. Creºterea ovinelor ºi
porcinelor. Între satul Camena ºi com.
Peceneaga existã o importantã linie de
falie, care separã Pod. Dobrogei de Nord
de Pod. Dobrogei Centrale. Pe terit. satului
Baia (fost Hamangia) au fost descoperite
vestigii neolitice (milen. 4–2 î.Hr.) care
formeazã cultura materială Hamangia.

BAIA DE ARAMÃ, oraº în jud.
Mehedinþi, situat în N Pod. Mehedinþi,
la 275 m alt., pe Valea Bulbei, în
apropiere de confl. cu Motru, la 66 km
NE de municipiul Drobeta-Turnu
Severin; 5 733 loc. (1 ian. 2011): 2 871 de
sex masc. ºi 2 862 fem. Supr.: 91 km2, din
care 8,9 km2 în intravilan; densitatea: 644
loc./km2. Expl. forestiere ºi de calcar.
Vechi centru minier unde s-a exploatat
min. de cupru din timpul domniei lui
Mircea cel Bãtrân (1392) pânã în sec. 18.
Întreprinderi de expl. ºi prelucr. a
lemnului (mobilã), de conf., mat. de
constr. ºi alim. Pãstrãvãrie. Centru pomicol.
Bibliotecă orăşenească. Atestat documentar, prima oarã, în 1581, iar ca târg în
sec. 17. Declarat oraº la 17 febr. 1968, având
în subordine ad-tivã 8 sate: Bratilovu,
Brebina, Dealu Mare, Mãrãºeºti, Negoeºti,
Pistriþa, Stãneºti, Titerleºti. Monumente:
biserica „Sfinþii Voievozi” a fostei
mănãstiri, ctitoritã la 22 mai 1699 de Milco
Bãiaºul (vãtaful minelor din localit.) cu
ajutorul banului Cornea Brãiloiu, terminatã

în anul 1700 şi sfinţită la 7 mai 1703,
pãstreazã un ansamblu de picturi murale
realizate în 1703 de zugravii Neagoe ºi
Partenie de la Tismana. Restauratã în 1937–
1938; bisericile din lemn „Sfinþii Apostoli
Petru ºi Pavel” (1757, refãcutã în 1845) ºi
„Sfântul Dumitru” (sf. sec. 18), în satele
Brebina ºi Negoeºti; bisericile din zid
„Adormirea Maicii Domnului” (1819) ºi
„Sfinþii Voievozi” (1825), în satele Pistriþa
ºi Titerleºti.

BAIADEARIEª, oraº în jud. Alba, situat
pe râul Arieº, la poalele Muntelui Mare,
în Þara Moþilor; 4 204 loc. (1 ian. 2011):
2 115 de sex masc. ºi 2 089 fem. Supr.:
78,9 km2, din care 3 km2 în intravilan;
densitatea: 1 401 loc./km2. Staþie de c.f.
pe linia de mocăniţă Abrud-Turda care
a fost scoasă din uz în 1998. Expl. de min.
auro-argentifere ºi de min. complexe
(întrerupte la începutul sec. 21). Produse
textile (conf.) ºi alim. Prelucr. artisticã a
lemnului. Agroturism. Bibliotecă orăşenească. Istoric. În perioada stãpânirii
romane în Dacia (106–271/275), localit.
era cel mai important centru de expl. a
aurului. Din aceastã perioadã au fost
descoperite o covatã din bronz pentru
spãlarea aurului, unelte pentru minerit,
opaiþe, ºtampile, ceramicã º.a. Prima
atestare documentarã dateazã din 1308,
iar la 23 sept. 1325 apare consemnată ca
localit. minierã, cu numele de Civitas
Ovounberg sau Aranyosbanya, într-un act
emis de cãtre Carol I Robert de Anjou,
regele Ungariei. În Evul Mediu este
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amintită ºi cu denumirea Ofenbaia. În sec.
15 a avut statut de oraº liber, privilegiu
pe care l-a pierdut mai târziu, fiind
declarat oraº la 16 ian. 1998, având în
subordine ad-tivã satele Brãzeºti, Cioara
de Sus, Muncelu, Sartãº, Simuleºti.
Monumente: biserica romano-catolică
(1540), în oraºul Baia de Arieº. Biserici
din lemn cu hramurile „Învierea
Domnului” (1769, pictatã în 1784 de
Teodor Ciugan) ºi „Pogorârea Duhului
Sfânt” (1780, cu picturi pe pereþii interiori
din 1790 ºi 1827), în satele Brãzeºti ºi
Sartãº.

BAIADECRIª, com. în jud. Hunedoara,
alcãtuitã din 9 sate, situatã în NV Depr.
Brad, pe cursul superior al Criºului Alb,
la poalele M-þilor Bihor ºi Metaliferi; 2 752
loc. (1 ian. 2011): 1 271 de sex masc. ºi
1 481 fem. Staþie de c.f. Expl. de cãrbune
brun (în satele Þebea ºi Lunca) ºi de min.
auro-argentifere (în satele Cãraci ºi
Þebea). Expl. ºi prelucr. primarã a
lemnului; prelucr. laptelui. Creºterea
bovinelor. Centru pomicol. În arealul
com. au fost descoperite o secure de trahit
din perioada de trecere de la Neolitic la
Epoca bronzului (2500–1800 î.Hr.), trei
stele-menhire, statui antropomorfe din
augit/andezit, fãrã capete, datând din
prima Epocã a fierului (sec. 4 î.Hr.) ºi un
tezaur alcãtuit din 70 de monede (din care
11 drahme din Apollonia), un lanþ de
argint ºi un cercel. Tot aici au fost
identificate urmele unei aºezãri romane
de mineri în care s-au gãsit unelte de

Baia de Criş. Gorunul lui Horea din Ţebea

minerit, monede, ceramicã ºi o epigrafã
cu AVIANVS. Satul Baia de Criº este
menþionat documentar, prima oarã, în
1390. Monumente: bisericile din lemn cu
hramurile „Adormirea Maicii Domnului”
(sec. 17) ºi „Sfântul Nicolae” (sec. 18), în
satele Lunca ºi Cãraci; mănãstirea
franciscanã cu bisericã din sec. 15,
transformatã parþial în sec. 18, ºi claustrul
(1760–1780), în satul Baia de Criº; Gorunul
secular al lui Horea (doborât de furtunã
la 19 iul. 2005) ºi mormântul lui Avram
Iancu, în satul Þebea; un bust al lui Avram
Iancu (realizat de Cornel Medrea), în satul
Baia de Criº ºi altul în satul Þebea (operã,
din 1934, a sculptorului Radu Moga).
Punct de plecare spre Muntele Gãina
(1 486 m), unde are loc anual (la 20 iulie)
renumitul „Târg de Fete”. În satul Þebea
se desfăşoară anual (în luna septembrie)
Festivalul de muzicã popularã românescã
ºi de dansuri populare româneºti care are
loc în aer liber.

BAIA DE FIER, com. în jud. Gorj,
alcãtuitã din 2 sate, situatã în zona de
contact a Subcarpaþilor Olteniei cu
prelungirile M-þilor Parâng, la 560 m alt.,
pe Pârâu Galben; 4 194 loc. (1 ian. 2011):
2 108 de sex masc. ºi 2 086 fem. Expl.
forestiere, de grafit ºi de calcar. Cherestea. Creºterea ovinelor. Pomiculturã;
colectarea fructelor de pãdure. Satul Baia
de Fier apare menþionat documentar în
1480, ca centru minier. În satul Baia de
Fier se aflã biserica „Toþi Sfinþii” (1749–
1753), ctitoritã de egumenul Dionisie
Bãlãcescu de la mănãstirea Hurezi (cu
picturi murale din 1753), iar în satul
Cernãdia existã biserica din lemn cu
hramul „Sfântul Ioan Botezãtorul” (1731).
În partea de N a com. se aflã Peºtera
Muierilor (rezervaþie speologicã ºi
arheologicã), în care s-au descoperit urme
de locuire din Paleoliticul mijlociu
(vârfuri de suliþã executate din os) ºi
schelete de Ursus spelaeus. Centru turistic.

Baia de Fier. Intrarea în Peştera Muierilor

Festivalul folcloric, anual, „Coborâtul
oilor de la munte” (a treia duminicã a
lunii sept.).

BAIA MARE 1. Depresiune tectono-erozivã, în NV României, cuprinsã între M-þii
Oaº ºi Gutâi la N ºi NE, Dealurile
Chioarului la S ºi SE, Dealurile Sãlajului la
SV ºi Dealurile Asuajului la V, cu largã
ieºire spre Câmpia Someºului în NV.
Drenatã de Someº ºi afl. sãi Lãpuº (cu
Sãsar), Bârsãu, Asuaj º.a. Supr.: c. 675 km2.
Relieful se compune din douã trepte pr.:
piemonturile ºi glacisurile marginale, cu
alt. de 200–350 m, luncile ºi terasele cu alt.
de 140–200 m. Climã blândã, de adãpost,
cu temp. medii anuale de 9,5°C ºi
precipitaþii variabile (650–1 050 mm/anual).
Pãduri de castan cu fructe comestibile,
grupate într-o rezervaþie ce ocupã o supr.
de 50 ha, cu exemplare seculare, în care se
întâlnesc, în proporþie mai micã, ºi alte
specii de arbori (gorun, carpen, tei, fag).
Culturi de cereale; pomiculturã (meri, peri,
pruni); viticulturã; legumiculturã. Creºterea
animalelor. Expl. de min. complexe pe rama
nordicã a depresiunii. Izv. cu ape minerale.
Zonã turisticã ce graviteazã în jurul municipiului Baia Mare.
2.Municipiu în NV României, reºed.
jud. Maramureº, situat în depresiunea
omonimã, la poalele M-þilor Gutâi, la 220
m alt., pe râul Sãsar; 137 735 loc. (1 ian.
2011): 65 712 de sex masc. ºi 72 023 fem.
Supr.: 239 km2, din care 32 km2 în
intravilan; densitatea: 4 304 loc./km2.
Aeroport situat la 10 km V de municipiu,
în arealul oraºului Tãuþii-Mãgherãuº.
Nod feroviar ºi rutier. Expl. de min.
auro-argentifere, min. de cupru, plumb,
zinc, andezit, marne etc. Termocentralã.
Cel mai important centru al metalurgiei
neferoase româneºti (cupru rafinat
electrolitic ºi bare de cupru, oxizi de
plumb, sulfaþi de zinc ºi de cupru,
reactivi de flotaþie etc.), din cauza cãreia
aºezarea suferã o poluare accentuatã.
Turnãtorie de oþel. Întreprinderi constr.
de maºini (maºini-unelte, maºini ºi utilaje
agricole ºi forestiere, accesorii ºi scule,
piese neferoase º.a.), de prelucr. a lemnului (mobilã, butoaie, doage etc.), mat.
de constr. (cãrãmizi, faianþã, prefabricate
din beton), textile (filaturã ºi þesãtorie de
bumbac, conf., tricotaje), blãnãrie
(confecþii din blãnuri) ºi alim. (produse
de panificaþie, conserve de legume ºi
fructe, preparate din carne ºi lapte,
bãuturi alcoolice, sucuri naturale din
fructe, nectar etc.). Două universităţi de
stat (Universitatea de Nord şi Univer-
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sitatea „Bogdan Vodã”), ambele cu 11
facultăţi, 6 385 studenţi şi 213 cadre
didactice (2007–2008) şi o universitate
privată (Universitatea de Arte „Vatra”),
cu şapte facultăţi, 1 563 studenţi şi 16
cadre didactice (2007–2008); Teatrul
Municipal (inaugurat la 30 dec. 1952), cu
secþii de dramã ºi de pãpuºi. Filarmonicã.
Muzeu judeþean cu colecþii de arheologie
ºi istorie (tipare din bronz, sigilii,
inele-peceþi, arme, tezaure monetare etc.),
etnografie (unelte þãrãneºti, piese de port
popular, ceramicã, cergi, covoare etc.) ºi
artã; Muzeu de artã plasticã, cu lucrãri
aparþinând ªcolii de picturã de la B.M.;
Muzeu de etnografie ºi artã popularã;
Muzeul florilor de minã (inaugurat la 6
nov. 1989), care cuprinde interesante ºi
neasemuite colecþii mineralogice; Muzeu
de ºtiinþele naturii. Biblioteca judeþeanã
„Petre Dulfu” (1951), cu peste 400 000 de
vol. Festival anual internaþional de teatru
(din 1992). În sec. 16–18, la B.M. au
funcþionat un colegiu reformat („Schola
Rivulina”, 1547–1755) ºi un gimnaziu
catolic. În 1896, Simion Corbul (zis
Hollosi) a întemeiat la B.M. „Colonia de
picturã”, care avea menirea sã promoveze pictura în aer liber, în opoziþie
cu academismul. Din 1902, „Colonia de
picturã” îºi continuã activitatea prin
înfiinþarea „ªcolii libere de picturã”,
transformatã, în 1927, în „ªcoala de
picturã”, a cãrei activitate înceteazã în
1936. Istoric. Sãpãturile arheologice au
scos la ivealã vestigii din Epoca
bronzului ºi urmele unor exploatãri
miniere din perioada dacilor liberi. Prima
menþiune documentarã a localit. dateazã
din 1327. În 1329, aºezarea apare
consemnatã în documente cu numele
Civitas Rivuli Dominarum, iar în 1346, ea
capãtã privilegiul de oraº liber. În
documentele anului 1411 este amintitã
existenþa unei monetãrii la B.M. Dupã
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1412, când apare prima breaslã (cea a
croitorilor), oraºul se dezvoltã ca un
puternic centru meºteºugãresc (iau fiinþã
breslele mãcelarilor, olarilor, tâmplarilor,
tãbãcarilor,
aurarilor,
fierarilor,
cizmarilor etc., ajungând la c. 30 de bresle
în sec. 18), comercial ºi de expl. forestiere.
În 1446 a intrat în posesia lui Iancu de
Hunedoara, iar în 1469 Matia Corvin a
acordat oraºului dreptul de a construi o
cetate, înconjuratã cu ziduri ºi bastioane
de apãrare. În 1472 se executã primele
lucrãri de canalizare ºi de pavare a
strãzilor, iar în 1641 este construitã prima
conductã pentru aprovizionarea cu apã
a oraºului. În sec. 16, pe fondul unor
nemulþumiri, au avut loc numeroase
miºcãri de protest ale minerilor ºi meºteºugarilor (1518, 1551, 1558, 1571). Între
1703 ºi 1711, locuitorii oraºului au
participat activ la Rãscoala curuþilor,
mulþi dintre ei înrolându-se în cetele de
haiduci conduse de Pintea Gligor,
supranumit Pintea Viteazul. În prima
jumãtate a sec. 19, oraºul începe sã se
dezvolte din punct de vedere industrial.
Locuitorii din B.M. au participat la
acþiunile revoluþionare din 1848–1849,
constituindu-se în gãrzi înarmate. În anii
1915, 1920, 1925 au avut loc greve ale
muncitorilor din oraº. În perioada 31
aug.–3 sept. 1940, populaþia oraºului a
protestat cu vehemenþã împotriva
Dictatului de la Viena din 30 aug. 1940.

Baia Mare (2). Vedere generală

În a doua jumãtate a lunii dec. 1989,
locuitorii din B.M. au manifestat, alãturi
de alte mari oraºe ale României, pentru
abolirea regimului comunist condus de
Nicolae Ceauºescu. Oraºul a fost declarat
municipiu la 17 febr. 1968. În prezent,
municipiul B.M. are în subordine ad-tivã
3 localit. componente: Blidari, Firiza,
Valea Neagrã. Monumente: fragmente
din zidurile cetãþii (sec. 15); centrul vechi
al oraºului, menþionat documentar în
1482, cu numeroase construcþii în stil
baroc, ce pãstreazã aspectul din sec. 17;
Turnul-clopotniþã (50 m înãlþime), cu o
scarã interioarã având 100 de trepte,
construit în perioada 1445–1468 lângã
Catedrala „Sfântul ªtefan” (edificiu gotic
ridicat în anii 1347–1376, trãsnit în 1769
ºi demolat în sec. 19, din care se mai
pãstreazã fundaþiile). Acest turn, numit
ºi „Turnul ªtefan”, seamãnã cu turnul
vechii primãrii din Praga ºi a folosit mult
timp ca foiºor de foc; biserica romano-catolicã „Sfântul Anton” (1402, cu
transformãri ulterioare); casa „Elisabeta”,
construitã în 1446 de Iancu de Hunedoara pentru soþia sa; biserica „Sfânta
Treime” (1717–1720), în stil baroc, a fostei
mănãstiri iezuite; bastionul mãcelarilor
sau Turnul de muniþii (sec. 14–15);
biserica din lemn (1630) din cadrul
muzeului etnografic a fost adusã în 1939
din satul Chechiº; fosta mănãstire a
minoriþilor (1733–1734) cu supraetajãri
din 1741; bastionul Monetãriei (1734–
1739), în stil baroc; clãdirea Monetãriei
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(1734–1738), azi sediul Muzeului
judeþean; biserica reformatã (1792); clãdirea Oficiului minelor (1748), azi sediul
Muzeului de Artã; Casa „Degenfeld”
(sec. 16–18); capela „Rozalia” (1771);
clãdirea fostului Cazinou (1834);
catedrala ortodoxã „Adormirea Maicii
Domnului”
(fostã
greco-catolicã)
construitã în anii 1905–1911; biserica luteranã (1912); biserica „Sfânta Treime”
(1717–1720); clãdirea Casei de culturã,
cu o salã de 700 de locuri, inauguratã în
1971; clãdirea Teatrului Municipal (1967);
Palatul Prefecturii (în care se îmbinã
stilurile arhitectonice moderne cu cele
tradiþional-maramureºene), inaugurat în
1969; Episcopia greco-catolicã (începutul
sec. 20); biserica greco-catolicã „Sfânta
Cruce” (1991–2003, sfinþitã la 24 ian.
2003); Monumentul ostaºului român,
realizat de sculptorul Andrei Ostap;
grupul statuar „Sfatul bãtrânilor”, operã
a lui Vida Géza (1970); biserica „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil” (1824),
situatã în localit. componentã Firiza. La
14 apr. 1995, în municipiul B.M. a fost
dat în folosinþã un coº de dispersie a
gazelor la Societatea Comercialã
„Phoenix” S.A., înalt de 351,5 m (cel mai
înalt din Europa), a cãrui construcþie a
început în 1990.

BAIA SPRIE, oraº în jud. Maramureº,
situat la poalele M-þilor Gutâi, la 500 m
alt., pe râul Sãsar, la 10 km E de
municipiul Baia Mare; 16 580 loc. (1 ian.
2011): 8 052 de sex masc. ºi 8 528 fem.

Balaciu
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Supr.: 96 km2, din care 8,7 km2 în
intravilan; densitatea: 1 906 loc./km2.
Expl. forestiere ºi de sulfuri polimetalice,
asociate cu min. de aur ºi de argint. Staþie
de flotaþie a min. neferoase. Întreprinderi
de conf., piel., mat. de constr., prelucr. a
lemnului ºi alim. (produse de panificaþie,
preparate din lapte ºi carne, prelucr.
fructelor de pãdure etc.). Centru pomicol.
Bibliotecă orăşenească. Istoric. Localit.
apare menþionatã documentar, prima
oarã, în 1329, cu numele de Medius Mons
ºi apoi, în 1348, cu numele Civitas Medii
Montis. În 1523 este consemnată ca
oppidum. Devastatã de turci în 1562 ºi de
tãtari în 1771. Oraºul are în subordine
ad-tivã 2 localitãþi componente
(Chiuzbaia ºi Tãuþii de Sus) ºi un sat care
îi aparþine (Satu Nou de Sus).
Monumente: casa iezuiþilor (sec. 16–17,
cu transformãri baroce din 1793); biserica
ortodoxã cu hramul „Adormirea Maicii
Domnului” (1793), în stil baroc, fostã
bisericã greco-catolicã; capela „Calvaria”
(sec. 17); casa din lemn „Samuel Csaszi”
(1754); biserica ortodoxă „Pogorârea
Duhului Sfânt” (1969–1984, sfinţită la 7
oct. 1984); clãdirea fostului sediu al
Oficiului minelor (1733 –1739), în stil
baroc, azi Primãria oraºului; casa
parohialã romano-catolicã (1773); biserica
romano-catolicã (1846–1858); biserica
reformatã (1889–1890); casa parohialã
ortodoxã (1836); biserica ortodoxã cu
hramul „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi
Gavriil” (1775), în satul Satu Nou de Sus;
biserica romano-catolicã (sec. 14–15), în
stil gotic, în localit. componentã Tãuþii
de Sus. La 3 km de oraº se aflã Lacul
Albastru, de formã circularã, format în
1920 prin prãbuºirea unei mine vechi în
care s-a acumulat, ulterior, apa provenitã
din ploi care, cu timpul, a cãpãtat o
aciditate crescutã datoratã conþinutului

BAIRAMDEDE Õ Independenþa(2).

Drobeta-Turnu Severin; 4 374 loc. (1 ian.
2011): 2 256 de sex masc. ºi 2 118 fem.
Expl. forestiere. Fabricã de var. Pomiculturã (meri, peri, pruni). Staþiune
balneoclimatericã, de interes local, cu izv.
de ape minerale sulfuroase, oligominerale (hipotone), termale (23,5–29,5°C)
ºi nãmol terapeutic, indicatã în curã
externã pentru tratarea afecþiunilor
reumatismale, ginecologice ºi ale
aparatului locomotor, iar în curã internã
pentru ameliorarea gastritelor, colecistitelor, insuficienþelor hepatice ºi bolilor
renale. Te terit. satului Cârºu au fost
descoperite monede romane din timpul
împãratului Traian, iar în satul Dâlma
au fost identificate mai multe monumente romane, fapt ce atestã cã aici a
existat o aºezare ruralã romanã. Satul
Bala apare menþionat documentar la 10
nov. 1415. Bisericile de zid cu hramurile
„Sfântul Nicolae” (1884–1890), cu picturi
murale interioare originare executate de
Gheorghe Ionescu, „Sfinþii Apostoli Petru
ºi Pavel” (1879–1881) ºi „Intrarea în
Bisericã a Maicii Domnului” (1818, cu
picturi din 1837), în satele Bala de Sus,
Comãneºti ºi Crainici; bisericile din lemn
„Sfântul Gheorghe” (1834, refãcutã în
1895) ºi „Sfântul Nicolae” (1806), în satele
Runcuºoru ºi Vidimireºti.

BALA, com. în jud. Mehedinþi, alcãtuitã
din 15 sate, situatã în Pod. Mehedinþi, la
400 m alt., la 57 km NE de municipiul

BALACIU, com. în jud. Ialomiþa, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în Câmpia Bãrãganului,
pe stg. râului Ialomiþa; 1 670 loc. (1 ian.
2011): 837 de sex masc. ºi 833 fem. Creºterea porcinelor. Pe terit. satului Crãsanii
de Sus, pe înãlþimea Piscul Crãsani, care
dominã Valea Ialomiþei, au fost descoperite (1923, 1973–1975) urmele unei
aºezãri geto-dacice, fortificatã cu val de
pãmânt, datând din a doua perioadã a
Epocii fierului – La Tène (sec. 3–1 î.Hr.).
Aici s-a gãsit un bogat material
aparþinând civilizaþiei dacice (ceramicã

Baia Sprie. Cabana Mogoşa

de acid sulfuric ºi ioni de cupru. La 8 km
NE de oraº se aflã cabana Mogoºa (731
m alt.), unde existã un telescaun ce urcã
pânã la vf. Mogoºa (1 246 m), de unde
coboarã o pârtie de schi de 2 100 m
lungime, cu o diferenþã de nivel de 500
m, una dintre cele mai bune din þarã
pentru probele de slalom. Oraºul B.S.
constituie un punct de plecare spre vf.
Creasta Cocoºului (1 428 m) din M-þii
Gutâi, constituit din andezite bazaltice.
Pe acest vârf, care reprezintã un vechi
con vulcanic, se aflã o rezervaþie mixtã –
geologicã, botanicã ºi faunisticã – cu o
supr. de 50 ha, ocrotitã de lege în 1954.
Zonã turisticã.
BAIULUI, Munþii ~, complex de culmi
muntoase în V Carpaþilor de Curburã
(Carpaþii Orientali), între Valea Prahovei
la V ºi Valea Doftanei la E. M-þii B. sunt
alcãtuiþi dintr-o alternanþã de gresii
calcaroase, calcare marnoase ºi ºisturi
argilo-marnoase ºi se prezintã sub forma
unei culmi pr., cu direcþie NNE-SSV, din
care se desprind mai multe culmi
secundare (Clãbucetul Mare, Clãbucetul
Taurului, Clãbucetul Azugii, Clãbucetul
Baiului º.a.). Culmea pr. este dominatã
de mai multe vârfuri, de la N la S:
Neamþu (1 926 m, alt. max. a M-þilor B.),
Rusu (1 902 m), Unghia Mare (1 847 m),
Cazacu (1 753 m), Zamora (1 826 m), Baiu
Mare (1 908 m), Drãgan (1 775 m), Gagu
Mare (1 660 m). Pantele M-þilor B. sunt
acoperite cu pãduri de fag ºi de conifere,
iar la peste 1 600 m alt. se extind pajiºti,
propice pãstoritului (numeroase stâne).
Zonã turisticã. Cunoscuþi ºi sub numele
de M-þii Gârbovei.

BALACI, com. în jud. Teleorman,
alcãtuitã din 3 sate, situatã în Câmpia
Gãvanu-Burdea, pe râul Burdea; 1 993
loc. (1 ian. 2011): 921 de sex masc. ºi 1 072
fem. Staþie de c.f. (inauguratã la 1 ian.
1887). În satul Balaci se aflã biserica
„Adormirea Maicii Domnului”, construitã în 1684 din iniþiativa agãi (comandant militar) Constantin Bãlãceanu, cu
picturi murale din 1825. Aici se aflã ºi
ruinele Curþii familiei Constantin
Bãlãceanu, construitã înainte de 1690,
precum ºi conacul „Fãgãrãºeanu” (1900).
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cenuºie, modelatã pe roatã, lustruitã,
formatã din fructiere, cãni, strãchini etc.),
cât ºi obiecte elenistice de import
(amfore, boluri, opaiþe, fibule, castroane,
un candelabru din bronz cu trei braþe
º.a.). Aºezarea a fost distrusã, se pare, în
anii 11–12 de Sextus Aelius Catus în
timpul unei expediþii a armatelor romane
de pedepsire a locuitorilor din N Dunãrii.
În satul Crãsanii de Sus se aflã mănãstirea Balaciu (de cãlugãri), cu biserica
„Adormirea Maicii Domnului”, ctitoritã
în 1750 de cãtre Grigore II Ghica ºi
reconstruitã în anii 1821–1841 de Neacºu
Piteºteanu ºi soþia sa Ecaterina ºi reparatã
în 1869. Aceasta a funcþionat ca bisericã
de mir pânã la 29 mai 1929 când, prin
strãdania episcopului Gherontie Nicolau,
a fost întemeiatã mănãstirea Balaciu
(numitã popular mănãstirea Piteºteanu).
Între 1936 ºi 1939, la aceastã mănãstire a
funcþionat o ºcoalã de cântãreþi bisericeºti. Cutremurul din noaptea de 9 spre
10 nov. 1940 a provocat mari stricãciuni
bisericii ºi anexelor acestei mănãstiri,
fiind reparate în 1941. În 1961, autoritãþile
comuniste au desfiinþat mănãstirea Balaciu,
aceasta fiind transformatã în complex de
creºtere a puilor de gãinã a Cooperativei
Agricole de Producþie (C.A.P.). Mănãstirea
Balaciu a fost reînfiinþatã la 28 aug. 1991,
pânã în anul 2000 reuºind sã se reconstruiascã şi să se picteze biserica la interior,
sã se construiascã noile chilii, clopotniþa,
casa stãreþiei ºi un paraclis. Ansamblul
monahal a fost sfinþit la 15 aug. 2000.
BALAMUCI, Sfântul Nicolae ~,
Mănăstirea~Õ Grădiştea(2).
BALAVÁSARÕ Bãlãuºeri.

BALC, com. în jud. Bihor, alcãtuitã din
5 sate, situatã în Câmpia Barcãului, pe
cursul superior al râului Barcãu; 3 485
loc. (1 ian. 2011): 1 755 de sex masc. ºi
1 730 fem. Haltã de c.f. Încãlþãminte. În
satul Balc, menþionat documentar, prima
oarã, în 1213 se aflã o bisericã reformatã
(1791) ºi castelul familiilor DegenfeldSchönburg (1896).

BALCANI, com. în jud. Bacãu, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în Depr. Tazlãu, pe
cursul superior al râului Tazlãu; 7 978
loc. (1 ian. 2011): 4 080 de sex masc. ºi
3 898 fem. Expl. forestiere ºi de petrol.
Centru de ceramicã popularã ºi de
prelucr. artisticã a lemnului. Satul Schitu
Frumoasa a fost afectat în mare parte de
un incendiu la 17 aug. 1994.

BALDOVINEªTI, com. în jud. Olt,
alcãtuitã din 3 sate, situatã în zona de
contact a Câmpiei Romanaþi cu Piem.
Olteþului, pe dr. râului Olteþ; 834 loc.
(1 ian. 2011): 412 de sex masc. ºi 422 fem.
În satul Baldovineşti se află un conac de
la sf. sec. 18 şi biserica din lemn cu hramul
„Sfântul Nicolae” (1739, refăcută în 1860),
iar în satul Gubandru există biserica
„Sfântul Ilie” (1835).

BALINÞ,com. în jud. Timiº, alcãtuitã din
4 sate, situatã în Câmpia Lugojului, pe
cursul superior al râului Bega; 1 589 loc.
(1 ian. 2011): 778 de sex masc. ºi 811 fem.
Staþie de c.f. Moarã pentru mãcinat
cereale acþionatã de forþa apei. Panificaþie.
Pãdure de nuci. În satul Balinþ, menþionat
documentar, prima oarã, în 1488, se aflã
o bisericã romano-catolicã ºi o bisericã
din lemn (1834) declaratã monument de
arhitecturã.
BALOTA, vârf în NV M-þilor Cãpãþânii
(Carpaþii Meridionali), alcãtuit dintr-un
complex de roci cristaline, calcare jurasice
ºi granitoide. Alt.: 2 108 m. Traseu turistic
de creastã, accesibil pe la obârºia
Olteþului.

BALOTEªTI, com. în jud. Ilfov, alcãtuitã
din 3 sate, situatã în Câmpia Vlãsiei, pe
râul Cociovaliºtea, la 21 km N de
Bucureºti; 7 014 loc. (1 ian. 2011): 3 369
de sex masc. ºi 3 645 fem. Staþie de c.f.
Fabricã de sticle din polietilenã, intratã
în funcþiune la 2 mart. 1995. Filaturã ºi
þesãtorie de in ºi cânepã (saci, prelate,
plase de cânepã, frânghii); covoare;
preparate din carne. Confecþii. Ateliere
meºteºugãreºti ce produc garnituri din
cauciuc ºi diverse prefabricate. Fermã
avicolã ºi Staþiune pentru cercetãri
avicole. Institut de cercetare pentru nutriþia animalelor. Popas turistic (motelul
„Sãftica”). Prima atestare documentarã
a localit. dateazã din 1624. Declaratã oraº
la 18 apr. 1989, a redevenit com. la 22
ian. 1990. Între 23 ian. 1981 ºi 10 apr. 1997
a fãcut parte din Sectorul Agricol Ilfov.
Han (sec. 19) ºi bisericã ortodoxã cu
hramul „Sfinþii Nicolae, Teodor ºi
Stelian” (1763), ctitorie a lui Zamfirache
Cãmãraº, în satul Baloteºti; bisericã
ortodoxã cu triplu hram – „Sfânta
Treime”, „Sfântul Dumitru” ºi „Sfânta
Elisabeta”, ctitorie, din 1801, a vornicului
Radu Slãtineanu, în satul Sãftica. Pe terit
com. B., la 31 mart. 1995, s-a prãbuºit
aeronava Airbus „Muntenia” la câteva
minute dupã decolarea de pe aeroportul
Bucureºti-Otopeni. În acest accident ºi-au
pierdut viaþa 49 de pasageri ºi 11 membri
ai echipajului.

BALª 1.Oraº în jud. Olt, situat în zona
de contact a Câmpiei Romanaþi cu Pod.
Getic, la 150 m alt., pe râul Olteþ, la 24
km S de municipiul Slatina; 20 748 loc.
(1 ian. 2011): 10 045 de sex masc. ºi 10 703
fem. Supr.: 37 km2, din care 7 km2 în
intravilan; densitatea: 2 964 loc./km2.
Staþie de c.f. (inauguratã la 5 ian. 1875).
Nod rutier. Oþelãrie. Constr de osii ºi
boghiuri (din 1970) pentru vagoane de
c.f., de instalaþii pentru irigaþii, de maşini
şi utilaje pentru agricultură şi pentru
expl. forestiere, de anvelope şi camere
de aer, de uscãtoare pentru cereale,
obiecte de uz casnic (maºini de gãtit, sobe
de încălzit, cazane pentru boiler, cuptoare
pentru maºini de gãtit etc.). Reparaþii de
maºini agricole. Materiale de constr.
(produse din marmurã, azbociment, prefabricate din beton), de prelucr. a
lemnului, textilã (conf., tricotaje) ºi alim.
(preparate din carne). Centru pomicol ºi
viticol. Muzeu de istorie ºi arheologie.
Biblioteca orăşenească „Petre Pandrea”.
Istoric. Amintit documentar ca sat,
prima oarã, în 1477, iar apoi în 1564. La
începutul sec. 19, era o comună mare, cu
peste 5 000 loc., cu trei târguri pe an, iar
în a doua jumãtate a sec. 19 s-a dezvoltat
ca centru agricol. Declarat oraº în 1921.
Are în subordine ad-tivã 2 localit. componente (Corbeni ºi Româna) ºi un sat
(Teiº). Monumente: bisericile cu
hramurile „Sfinþii Voievozi” (ante 1743),
„Sfântul Dumitru” ºi „Sfântul ªtefan”
(1752–1768), „Cuvioasa Parascheva”
(1812–1824). La 2 km de S de Balş, în
arealul fostului sat Măineşti (azi înglobat
în oraşul Balş), se află mănăstirea
Măineşti (Õ). În localit. componentã
Corbeni se aflã biserica având hramul
„Adormirea Maicii Domnului” (1833),
iar în satul Teiº, biserica având hramul
„Cuvioasa Parascheva” (1882).
2. Com. în jud. Iaºi, alcãtuitã din 3
sate, situatã în Câmpia Jijiei Inferioare;
3 373 loc. (1 ian. 2011): 1 708 de sex masc.
ºi 1 665 fem. Com. B. a luat fiinþã la 7
apr. 2004 prin desprinderea satelor Balº,
Boureni ºi Coasta Mãgurii din com. Ion
Neculce (fostã Târgu Frumos), jud. Iaºi.
BALªA, com. în jud. Hunedoara,
alcãtuitã din 14 sate, situatã la poalele
M-þilor Metaliferi, la 500 m alt., pe râul
Geoagiu; 925 loc. (1 ian. 2011): 457 de sex
masc. ºi 468 fem. Expl. de min. auro-argentifere (în satul Almaºu Mic de Munte)
ºi de min. de cinabru (în satul Voia).
Muzeu etnografic ºi bisericã din lemn cu
hramul „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi

Gavriil” (sec. 18), în satul Almaºu Mic
de Munte; în satul Vãliºoara se aflã
biserica din lemn cu hramul „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil” (sec.
18).
(1787).
Satul Balºa apare menþionat documentar,
prima oarã, în 1407. În zona cheilor Mada
(2,4 km lungime) existã o rezervaþie
naturalã de tip mixt, extinsã pe 10 ha,
declaratã rezervaþie în 1979. Aici
vegeteazã exemplare rare de florã ºi
endemisme, printre care laleaua pestriþã
(Fritillaria montana), jaleºul (Salvia
transilvanica), Allium flavum º.a. ºi trãiesc
vipera cu corn ºi mai multe lepidoptere
(Euphidryas aurinia aurinia, Colias
myrmidone, Prodotis stolida).
BALTA, com. în jud. Mehedinþi, alcãtuitã
din 7 sate, situatã în Pod. Mehedinþi, la
500 m alt.; 1 093 loc. (1 ian. 2011): 509 de
sex masc. ºi 584 fem. Relief carstic în
cadrul căruia au fost declarate mai multe
rezervaţii naturale, printre care pereţii
calcaroşi de la izvoarele Coşuştei 60 ha,
Cheile Coşuştei 50 ha, Cornetele Babelor
şi Cerboanei 40 ha, Cornetul Bălţii 30 ha
ş.a., grupate în Parcul Naţional
Domogled-Valea Cernei. Bisericile din
lemn cu hramurile „Sfinþii Voievozi” (sec.
18), „Sfântul Nicolae” (1835, construitã
pe locul uneia din 1789), „Sfântul ªtefan”
(1796–1799, refãcutã în sec. 19) ºi „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil” (1853–
1854), în satele Balta, Costeºti, Gornoviþa
ºi Sfodea; biserica de zid cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului” (construitã în 1859 pe locul uneia din lemn
din 1808), în satul Prejna. Com. B. are în
componenţă satul Nevăţu care s-a
depopulat la sf. sec. 20 şi începutul sec.
21 existând din punct de vedere ad-tiv,
dar fără locuitori.

BALTA ALBÃ 1. Liman fluviatil în NE
Câmpiei Române, pe stg. cursului
inferior al Buzãului, pe terit. jud. Buzãu.
Supr.: 1 012 ha; ad. max.: 4 m; lungime:
6,5 km; lãþime max.: 2,5 km; vol.: 5,1 mil.
m3. Conþine apã salmastrã (101 g/litru)
ºi importante rezerve de nãmol
sapropelic (2,45 mil. m3). Declarat
rezervaţie naturală.
2.Com. în jud. Buzãu, alcãtuitã din
4 sate, situatã în NE Câmpiei Române
(Câmpia Râmnicului), la 30 m alt., în
apropiere de lacul omonim, la 56 km NE
de municipiul Buzãu; 2 686 loc. (1 ian.
2011): 1 284 de sex masc. ºi 1 402 fem.
Prelucr. laptelui (caºcaval, telemea,
smântânã, urdã). Creºterea bovinelor ºi
ovinelor. Staþiune balneoclimatericã. Apa

mineralã a lacului B.A., cloruratã, slab
sulfatatã, sodicã, slab magnezianã,
hipotonã, precum ºi nãmolul sapropelic
de pe fund sunt cunoscute, încã din anul
1847, ca având calitãþi terapeutice deosebite, fapt ce a determinat dezvoltarea
ulterioarã a staþiunii balneoclimaterice,
unde se pot trata bolile reumatismale,
neurologice periferice (pareze uºoare,
sechele dupã polineuropatii), ginecologice (insuficienþã ovarianã, metroanexitã cronicã), dermatologice (unele
eczeme, neurodermite, ichtioze), endocrine (hipotiroidite, hipoovarie puberalã,
mixedem) º.a.
3. Cartier în partea de E a municipiului Bucureºti.

BALTAAMARÃ,liman fluviatil cu apã
dulce, în NE Câmpiei Române, situat pe
stg. cursului inferior al Buzãului, pe terit.
jud. Buzãu. Supr.: 600 ha; vol.: 3,6 mil.
m3. Cunoscutã ºi sub numele de Amara.
Declarat rezervaţie naturală.
BALTABORCEIÕ BaltaIalomiþei.

BALTABRÃILEI, luncã hidroamenajatã
a Dunãrii, situatã la 6–12 m alt., între
despletirile Dunãrii din aval de com.
Giurgeni pânã la unificarea acestora în
dreptul com. Smârdan, respectiv între
Dunãrea Veche la E ºi braþul Cremenea
la V. Pânã în 1964, aceastã zonã
reprezenta o alternanþã de mlaºtini, gârle,
lacuri, grinduri (pe alocuri cu stufãriº ori
cu pãduri de plop ºi salcie), canale navigabile (Filipoiu, Ulmu) ºi mici terenuri
cultivate agricol. Dupã lucrãrile de
îndiguire din anii 1964–1970 ºi de scoatere a terenurilor de sub inundaþii, acest
„ostrov”, de 60 km lungime, 20 km
lãþime ºi c. 96 000 ha, a devenit o reg.
fertilã, propice culturilor de cereale,
atribuindu-i-se numele de Insula Mare a
Brãilei, deºi nu este o insulã în înþeles
geografic. Geografii preferã sã pãstreze
vechea denumire de B.B., care o
defineºte corespunzãtor. În partea de
V-SV a B.B., între Dunãre la V ºi braþul
Vâlciu la E, se individualizeazã un ostrov
alungit pe direcþie S-N, cunoscut sub
numele de Insula Micã a Brãilei (supr.:
5 336 ha). Drenat de mai multe braþe ºi
privaluri (Mãnuºoaia, Cremenea, Pasca,
Iapa º.a.), care mãrginesc, la rândul lor,
alte ostroave mai mici (Vãrsãtura, Chiciu,
Ostrovu Orbului, Iapa). Insula Micã a
Brãilei a rãmas în regim natural, în
arealul sãu existând numeroase lacuri,
gârle, braþe pãrãsite, grinduri fluviatile,
zãvoaie de plop alb ºi negru ºi de salcie,
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precum ºi pajiºti de luncã, stufãriºuri º.a.
Faunã diversã: raþa cârâitoare, raþa roºie,
liºiþa, lebãda, cormoranul, gâsca, stârcul
cenuºiu, egreta micã, corcodelul,
mistreþul, pisica sãlbaticã, lupul, vidra,
bizamul, nevãstuica, dihorul etc.
BALTADOAMNEI, com. în jud. Prahova,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în Câmpia
Gherghiþei, pe stg. râului Ialomiþa; 2 642
loc. (1 ian. 2011): 1 290 de sex masc. ºi
1 352 fem. Legumiculturã. Bisericã din
lemn cu hramul „Sfinþii Trei Ierarhi” (sec.
18), în satul Balta Doamnei.

BALTA IALOMIÞEI (denumitã ºi Balta
Borcei), luncã hidroamenajatã a Dunãrii
cuprinsã între Dunãre (la E) ºi braþul
Borcea (la V). Supr.: 831,3 km2; 94 km
lungime (între Cãlãraºi ºi Hârºova); 4–
17 km lãþime. Alt. medie: 10–17 m. Reg.
de bãlþi, mlaºtini, canale, privaluri ºi
grinduri, îndiguitã ºi desecatã în mare
parte (diguri marginale, interioare ºi
transversale, canale de evacuare a apelor
în exces, cu staþii de pompare) ºi transformatã în zonã cerealierã (culturi de
porumb, grâu, orz, ovãz pe soluri de
luncã bãlane ºi cernoziom carbonatic).
Creºterea ovinelor ºi porcinelor. În lunca
inundabilã a Dunãrii, la c. 3 km S de
podul de la Cernavodã, se aflã pãdurea
Caiafele (348,9 ha), declaratã rezervaþie
naturalã mixtã (preponderent faunisticã,
ºi, în mai micã mãsurã, forestierã).
Specificul acestei pãduri îl constituie
sãlciile bãtrâne (Salix alba), plopii seculari
(Populus alba, Populus nigra) ºi plantele
agãþãtoare, printre care viþa sãlbaticã
(Vitis silvestris) ºi Periploca graeca. Pãdurea
Caiafele este o importantã zonã de
cuibãrit pentru diferite pãsãri: raþa, gâsca,
liºiþa, stârcul, þigãnuºul, turturica, porumbelul sãlbatic, bufniþa º.a. Printre
speciile valoroase se numãrã vulturul
codalb ºi cãlifarul roºu. Împreunã cu
Pãdurea Moroiu (130 ha) formeazã
rezervaþia Caiafele-Moroiu.

BÁLVÁNYOS, staþiune balneoclimatericã
de interes general, cu funcþionare pemanentã, situatã în partea central-esticã a
României (jud. Covasna), la poalele
M-þilor Bodoc ºi Puciosu (Carpaþii
Orientali), la 775–800 m alt., la 67 km NE
de municipiul Sfântu Gheorghe. Climã
moderatã, cu temp. medii anuale de 6°C
ºi precipitaþii ce însumeazã c. 900 mm
anual. Are numeroase izvoare cu ape
minerale carbogazoase, feruginoase,
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calcice, hipotone, indicate în tratarea
afecþiunilor cardiovasculare (hipertensiune arterialã, insuficienþã mitralã ºi
aorticã, arteriopatii periferice, varice) ºi
a bolilor asociate (nevrozã astenicã, gastrite cu aciditate scãzutã etc.). Staþiunea
a început sã se dezvolte dupã anul 1895,
când s-a construit primul hotel. În apropiere se aflã Peºtera de sulf sau Grota
puturoasã, amintitã documentar, prima
oarã, în 1349 (prima descriere a peºterii
ºi a împrejurimilor dateazã din 1744),
care are în partea inferioarã un strat de
dioxid de carbon constant, rezultat al
emanaþiilor post-vulcanice, ce determinã
moartea prin sufocare a oricãrei vietãþi
care pãtrunde aici. Pe Dealul Bálványos
(1 041 m) se aflã ruinele Cetãþii Pãgânilor
(sec. 10–13).
BANCA, com. în jud. Vaslui, alcãtuitã din
12 sate, situatã în zona Dealurilor
Fãlciului, pe stg. râului Bârlad; 5 549 loc.

Bálványos. Ruinele Cetăţii Păgânilor

(1 ian. 2011): 2 835 de sex masc. ºi 2 714
fem. Staþie de c.f. (inauguratã la 13 nov.
1886). Reºed. com. este satul Gara Banca.
Prelucr. lemnului. Creºterea bovinelor.
Satul Sârbi este atestat documentar, prima
oarã, în 1436, iar Ghermãneºti, în 1588.
Satul Banca a fost înfiinţat în anul 1912
cu numele Regele Carol I, după care s-a
numit Nicolae Hobjilă (în perioada 1948–
31 dec. 1964) şi Sălcioara (1 ian. 1965–1989).
BAND,com. în jud. Mureº, alcãtuitã din
12 sate, situatã în Pod. Transilvaniei
(Câmpia Sãrmaºului), pe stg. râului
Lechinþa (sau Comlod); 6 684 loc. (1 ian.
2011): 3 355 de sex masc. ºi 3 329 fem.
Staþie de c.f. Prelucr. lemnului. Satul
Band este menþionat documentar, prima
oarã, în 1332. Bisericile din lemn cu
hramurile „Sfânta Maria” (sec. 18, strãmutatã din Fãgãraº), „Sfinþii Apostoli
Petru ºi Pavel” (1741, cu clopotniþã din
lemn din 1761), „Schimbarea la Faþã”
(1896), în satele Band, Petea ºi Þiptelnic.
În satul Oroiu se aflã bisericile din lemn
cu hramurile „Sfinþii Arhangheli Mihail
ºi Gavriil”-Ungureni (1690–1720, cu
transformãri din 1953) ºi „Intrarea în
Bisericã a Maicii Domnului” (1764).
Monumentul lui Iosif Hodoº (istoric, om
politic ºi revoluþionar din 1848), operã a
sculptorului I. Togãnel. În satul Fânaþe
se aflã un lac de origine meteoricã (4 ha),
unic în Europa. Pânã la 28 apr. 2004, com
B. a avut în componenþã satul Mãdãraº,
care la acea datã a devenit comunã de
sine stãtãtoare.

BANLOC, com. în jud. Timiº, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în Câmpia Timiºului;
2 808 loc. (1 ian. 2011): 1 444 de sex masc.
ºi 1 364 fem. Staþie de c.f. Pisciculturã în

Castelul din Banloc

iazuri ºi heleºtee. În satul Banloc, menþionat documentar, prima oarã, la 13 mai
1400, se aflã un castel (1750, refãcut în
1783–1793 ºi renovat în anul 2000) ºi o
bisericã în stil baroc (1750– 1753). În satul
Partoº, atestat documentar, prima oarã,
în 1333, într-un registru de dijme, există
mănãstirea Partoº (de călugări), întemeiatã în sec. 12 (c. 1186), reconstruitã
în sec. 16 şi atestată documentar ca aşezământ monahal, pentru prima oară, în
anul 1571, după 19 ani de la ocuparea
Banatului de către turci (în 1552). După
ce Banatul a trecut în stăpânirea Imperiului Habsburgic (iul. 1718), mănăstirea
Partoş a continuat să funcţioneze în
credinţa ortodoxă cu toate că s-au făcut
presiuni de catolicizare asupra călugărilor. Totuşi, la 10 nov. 1778 obştea mănăstirii Partoş a fost obligată să
părăsească incinta acesteia din dispoziţia
Curţii Imperiale de la Viena. Mănăstirea
a fost reactivată în 1944 ca aşezământ de
călugăriţe, apoi desfiinţată de autorităţile
comuniste la 28 oct. 1959 şi reînfiinţată
ca mănăstire de călugări la 6 martie 2008.
Actuala bisericã, având dublu hram –
„Înălţarea Sfintei Cruci” şi „Sfântul Ierarh
Iosif cel Nou de la Partoş”, a fost construitã în anii 1750–1753, în stil baroc,
din iniþiativa lui Marcu Muþiu, pe locul
unei vechi biserici care purta hramul
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”.
Biserica actuală, declarată monument
istoric, a fost reparată în anii 1970–1980.
În biserică se păstrează o icoană cu chipul
Sfântului Iosif cel Nou de la Partoş pictată
în 1782. La aceastã mănãstire s-a retras, în
1653, în ultimii ani ai vieþii sale, mitropolitul Timiºoarei, Sfântul Ierarh Iosif cel
Nou (născut în 1568 şi decedat în 1656 la

mănăstirea Partoş), ale cãrui moaºte se
aflã, din 1956, la catedrala din Timiºoara.
Pânã la 13 dec. 2006, com. B. a avut în
componenþã satele Livezile ºi Dolaþ care
la acea dată au format com. Livezile.

BARA, com. în jud. Timiº, alcãtuitã din
5 sate, situatã în zona de contact a Pod.
Lipovei cu Câmpia Lugojului, pe râul
Miniº; 280 loc. (1 ian. 2011): 153 de sex
masc. ºi 127 fem. Satul Bara este menþionat documentar, prima oarã, în 1367. În
satul Dobreºti, atestat documentar în
1477, se aflã biserica din lemn cu hramul
„Cuvioasa Parascheva” (1832) ºi mănãstirea Dobreºti (de cãlugãri), întemeiatã
în anul 2003, cu biserica „Sfânta
Parascheva” construitã în anii 2005–2008.
Punct fosilifer (în satul Rãdmãneºti) cu
o bogatã faunã de moluºte ponþiene, 4 ha.

BARAOLT 1. Masiv muntos în SV
Carpaþilor Orientali, având forma unui
horst, îmbrãþiºat de marele cot al Oltului
la E ºi V ºi limitat de Depr. Baraolt la N
ºi Sfântu Gheorghe la S. Alcãtuit din fliº
(roci marno-grezoase ºi gresii) cu
intruziuni de roci vulcanice. Alt. max.:
1 018 m (vf. ªugag). Acoperit cu pãduri
de fag ºi gorun în alternanþã cu pãºuni.
2. Depresiune intramontanã, tectono-erozivã, în SV Carpaþilor Orientali,
limitatã de Dealul Dugãu (847 m alt.) ºi
M-þii Perºani la V, M-þii Harghita la N ºi
M-þii Baraolt la S. Are formã tentacularã,
pe direcþia râurilor care o brãzdeazã
(Baraolt, Cormoº, Vârghiº), cãtre partea
ei sudicã evidenþiindu-se mica Depr.
Aita, drenatã de râul cu acelaºi nume.
Relief colinar (400–500 m alt.) ºi de terase.
Expl. de lignit (Cãpeni, Vârghiº, Racoºul
de Sus) din prima jumãtate a sec. 19 ºi

pânã în prima jumãtate a sec. 20, de calcar
(Vârghiº), diatomit (Filia) ºi balast. Izv.
cu ape minerale (Biborþeni, Vârghiº º.a.).
3. Oraº în jud. Covasna, situat în
depresiunea ºi pe râul cu aceleaºi nume,
la 500 m alt., la 60 km NV de municipiul
Sfântu Gheorghe; 9 368 loc. (1 ian. 2011):
4 595 de sex masc. ºi 4 773 fem. Supr.:
128 km2, din care 6,8 km2 în intravilan;
densitatea: 1 378 loc./km2. Expl. de lignit
(în satele Racoºul de Sus, din 1839 ºi
Cãpeni, din 1870 pânã în prima jumãtate
a sec. 20), diatomit ºi forestiere. Producţie
de produse lactate, de conf., de mase
plastice, de cãrãmizi, cherestea ºi produse
de panificaþie. Muzeu de istorie ºi etnografie. Bibliotecă orăşenească. Staţiune
balneoclimaterică (Biborţeni). Prima menþiune documentarã a localit. dateazã din
1224. Declarat oraº la 17 febr. 1968, având
în subordine ad-tivã 5 sate: Biborþeni,
Bodoº, Cãpeni, Micloºoara, Racoºul de
Sus. Monumente: bisericã romanocatolică, în stil baroc (1564–1569, reconstruitã în anii 1760–1767, extinsã ºi
renovatã în 1906), înconjuratã de un zid
de apãrare (construit în 1818–1819), cu
un turn de pazã. Orgã din 1750; biserică
reformată (1933, restaurată în 1994). În
satul Micloºoara, atestat documentar în
1211, cu numele Castrum Sanct Nikolas,
existã castelul „Kálnoky”, în stilul Renaºterii (sec. 16), în satul Căpeni este
biserica ortodoxă „Sfântul Nicolae”
(1712, restaurată în 1982), iar în satul
Racoºul de Sus se află o bisericã
unitarianã (sec. 18). Statuia minerilor
(1979, sculptor Iulia Oniþã).
BARBOªIÕ Galaþi(1).

BARBU,Mănãstirea~Õ Tisãu.

Baru

BARCANI, com. în jud. Covasna,
alcãtuitã din 3 sate, situatã în interiorul
Carpaþilor de Curburã; 3 906 loc. (1 ian.
2011): 2 005 de sex masc. ºi 1 901 fem.
Produse lactate. Creºterea bovinelor.
Agroturism. Iniþial s-a numit Borcani,
dupã numele „borcãnenilor”, care, la
mijlocul sec. 19, fabricau obiecte din sticlã
(în special borcane).

BARCÃU1.DealurileBarcãului, unitate
de relief deluros aparþinând Dealurilor
Vestice, situatã pe terit. jud. Bihor, între
râul Barcãu la V ºi N, M-þii Plopiº la E ºi
Valea Fâneþelor la S. Sunt formate din
culmi prelungi, cu alt. de 200–400 m,
separate de vãi largi, cu lunci ºi terase
joase. Viticulturã.
2. CâmpiaBarcãului, subunitate de
câmpie înaltã, parte componentã a
Câmpiei de Vest, situatã între râul Barcãu
(la N), Dealurile Barcãului ºi ale Oradei
(la E), Criºu Repede (la S) ºi graniþa cu
Ungaria (la V). Alt.: 140–170 m.
3. Râu, afl. dr. al Criºului Repede cu
care conflueazã pe terit. Ungariei. Izv.
de sub vf. Ponor (977 m) din E M-þilor
Plopiº, flancheazã marginea sudicã a
Depr. ªimleu Silvaniei, strãbate defileul
de la Marca, sãpat epigenetic în ºisturi
cristaline, apoi trece în zona de dealuri
ºi de câmpie, unde panta talvegului
scade la 0,4 m/km. Terase largi pe dr.,
în Depr. Nuºfalãu ºi în zona de câmpie.
Afl. pr.: Bistra (pe stg.), Husasãu ºi Ier
(pe dr.). Lungimea totalã a râului pânã
la frontiera cu Ungaria este de 118 km;
supr. bazinului: 3 455 km2. Debitul sãu
este redus (5,6 m3/s la confl. cu Sãlardul).
În câmpie, în aval de com. Sãlard, este
îndiguit pe o distanþã de 37,5 km; lucrãri
de desecare pe 50 mii ha.
BARCEA,com. în jud. Galaþi, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în Câmpia Tecuci, în
lunca râului Bârlad; 6 245 loc. (1 ian.
2011): 3 174 de sex masc. ºi 3 071 fem.
Staþie de c.f. Viticulturã.
BARLACÕ Castelu.

BARONÕ MoldovaNouã.
BARSAÕ Groapadela~.

Baraolt (3). Castelul „Kálnoky” din satul Micloşoara

BARU,com. în jud. Hunedoara, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în SE Depr. Haþeg-Pui,
pe râul Strei; 2 867 loc. (1 ian. 2011): 1 410
de sex masc. ºi 1 457 fem. Staþie de c.f.
Expl. de talc (în satul Valea Lupului), de
min. de mangan ºi forestiere. Fabricã de
cãrãmizi ºi produse refractare. În satul
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Baru, menþionat documentar, prima oarã,
în 1453, se aflã biserica „Pogorârea
Duhului Sfânt” (sec. 18). Pe terit. satului
Petros se aflã Peºtera Tecuri, declaratã
monument al naturii (1954).
BASARABIÕ Murfatlar.

BAS-CEAUŞÕ Movileni(2).

BASCOV1. Lac de acumulare creat pe
râul Argeº, cu scop hidroenergetic, situat
în arealul com. Bascov, la N de municipiul Piteºti, umplut cu apã în 1970; vol.:
5,1 mil. m3.
2.Com. în jud. Argeº, alcãtuitã din 8
sate, situatã în Piem. Cotmeana, pe dr.
Vãii Argeºului; 9 886 loc. (1 ian. 2011):
4 899 de sex masc. ºi 4 987 fem. Staþie
de c.f., inauguratã în 1898, şi punct de
plecare pe şoseaua Transfăgărăşană.
Expl. de petrol. Hidrocentralã (7,7 MW)
din 1971. Satul Bascov este atestat
documentar în 1428. Bisericile din lemn
cu hramurile „Sfântul Gheorghe” (1730)
ºi „Adormirea Maicii Domnului” (ante
1808), în satele Bascov ºi Glâmbocu.
BASCOVELE,
Cotmeana(3).

Mănãstirea

~

Õ

BAŞCHIOIÕ Nalbant(2).

BAªEU,râu, afl. dr. al Prutului, în aval
de ªtefãneºti; 106 km; supr. bazinului:
961 km2. Izv. din Dealul Ibãneºti, strãbate
Câmpia Jijiei Superioare ºi trece prin
oraºul Sãveni. Debitul sãu este redus
(1,19 m3/s) ºi regimul de scurgere
torenþial. În bazinul râului B. sunt
amenajate mari iazuri folosite în economia piscicolã (Negreni, cel mai mare).

BATA, com. în jud. Arad, alcãtuitã din 4
sate, situatã în zona de contact a Pod.
Lipovei cu lunca largã a Mureºului;
1 207 loc. (1 ian. 2011): 602 de sex masc.
ºi 605 fem. Carierã de piatrã. Expl. forestiere. Satul Bata este menþionat documentar în 1367. Ruinele unei abaþii din
sec. 13. Castelul „Mocioni” (sec. 19), în
satul Bulci, astãzi Sanatoriu T.B.C.
BATÃR, com. în jud. Bihor, alcãtuitã din
4 sate, situatã în Câmpia Miersigului, pe
dr. Criºului Negru; 5 189 loc. (1 ian.
2011): 2 547 de sex masc. ºi 2 642 fem.
Staþie de c.f. Morãrit ºi panificaþie. Satul
Batãr apare menþionat documentar,
prima oarã, în perioada 1202–1203.
Bisericã din lemn cu hramul „Sfântul
Gheorghe” (1789), în satul Tãut; castelul
„Moskovits” (1850), în satul Arpãºel.

BATOª, com. în jud. Mureº, alcãtuitã din
4 sate, situatã la poalele Dealului Bura
(Dealurile Mureºului), pe râul Lut; 4 202
loc. (1 ian. 2011): 2 155 de sex masc. ºi 2
047 fem. Pomiculturã (meri, peri, cireºi).
Producþie de brânzeturi. Morãrit ºi
panificaþie. Creºterea bovinelor. Satul
Batoº apare menþionat documentar,
prima oarã, în 1228 cu numele Batus.
Colonizat cu germani în anul 1300. Cetate
þãrãneascã cu bisericã evanghelicã de
incintã (sec. 16, cu transformãri din sec.
18) ºi turn din 1638 (în satul Batoº);
bisericã evanghelicã (1800–1860) ºi
bisericã reformatã reconstruitã în 1889–
1890, pe locul unei biserici ce data din
sec. 13–14, în satele Dedrad ºi Goreni.
BATUSÕ Batoş.

BAZIAª, sat în com. Socol, jud. CaraºSeverin, în extremitatea de SV a României,
atestat documentar în 1581. Post hidrologic; în arealul sãu, Dunãrea intrã pe
terit. României, parcurgând apoi o
distanþã de 1 075 km pânã la vãrsarea în
Marea Neagrã. Mănãstire de cãlugãri
(sec. 18) cu biserica „Schimbarea la Faþã”,
care aparþine etniei sârbilor din Banat.
În aug. 1854 a fost inauguratã calea feratã
Oraviþa–Baziaº (62,5 km).

BAZNA, com. în jud. Sibiu, alcãtuitã din
3 sate, situatã în Pod. Târnavelor, la 321
m alt., la 10 km NV de municipiul
Mediaº; 4 066 loc. (1 ian. 2011): 2 096 de
sex masc. ºi 1 970 fem. Expl. de gaze
naturale. Fabricã de cãrãmidã. Producþie
de sare medicinalã (Sarea de Bazna),
extrasã din apa mineralã, comercializată
prin farmacii şi folosită pentru tratarea
la domiciliu atât sub formă de comprese,
cât şi la băi în cadă. Produse de panificaþie. Satul Bazna este atestat documentar la 18 febr. 1302. Staþiune
balneoclimatericã de interes general, cu

Bazna. Biserica evanghelică

funcþionare permanentã, cu izv. de ape
minerale cloruro-sodice, iodurate,
bromurate, hipertone, indicate în tratarea
afecþiunilor reumatismale, neurologice
periferice (pareze, paralizii posttraumatice, sechele dupã poliomielitã sau
dupã polineuropatii), ginecologice (insuficienþã ovarianã, cervicite, metroanexite
cronice), posttraumatice (stãri dupã
entorse, luxaþii, fracturi), endocrine º.a.
Primele informaþii scrise despre apele
minerale ºi cura balnearã dateazã din
1749. În 1843 a fost înfiinþatã oficial
„Staþiunea de curã Bazna”. În satul Bazna
se aflã o bisericã fortificatã, construitã în
1402, cu transformãri din 1504–1506 ce
i-au dat înfãþiºarea de biserică-salã, azi
biserică evanghelică. Altarul poliptic,
datând din 1430–1440, decorat cu
reliefuri (de influenþã slovacã), se aflã azi
expus la Muzeul Brukenthal din Sibiu.
În satul Boian a fost înfiinþatã, în 1780, o
ºcoalã româneascã. Tot aici existã o
bisericã din sec. 15, fortificatã în sec. 16,
cu unele transformãri din sec. 16 ºi 20.
În satul Velþ se gãseºte o bisericã din sec.
15 (azi bisericã evanghelicã), cu unele
transformãri din sec. 16, 19 ºi 20. Cetate
fortificatã cu palisadã (sec. 14).
BÃBANA, com. în jud. Argeº, alcãtuitã
din 7 sate, situatã în Piem. Cotmeana;
2 920 loc. (1 ian. 2011): 1 458 de sex masc.
ºi 1 462 fem. Expl. de petrol (în satul
Slãtioarele). Expl. ºi prelucr. lemnului
(dogãrie). Pârtie de schi. Bisericã din
lemn cu hramul „Adormirea Maicii
Domnului” (începutul sec. 19, reconstruitã în 1907), în satul Cotmeniþa;
bisericã de zid cu hramul „Adormirea
Maicii Domnului” (1836–1839), în satul
Bãbana.
BÃBÃIÞA, com. în jud. Teleorman,
alcãtuitã din 2 sate, situatã în Câmpia
Gãvanu-Burdea, pe râul Claniþa; 2 785
loc. (1 ian. 2011): 1 412 de sex masc. ºi
1 373 fem. Prelucr. cãrnii; morãrit ºi panificaþie. Pisciculturã. Apiculturã. Creºterea
animalelor. În satul Bãbãiþa se aflã conacul
lui George Angelescu (1900), azi sediul
Primãriei, iar în satul Meriºani existã o
bisericã din lemn, cu hramul „Sfântul
Nicolae” (1808). Balta Bãbãiþa (45 ha).
BÃBENI 1. Lac de acumulare creat pe
cursul inf. al Oltului, situat în arealul
oraşului omonim pentru punerea în
miºcare a turbinelor hidrocentralei
Bãbeni; dat în folosinþã în 1978. Supr.:
905 ha; vol.: 59,7 mil. m3.

2.Oraº în jud. Vâlcea, situat în zona
de contact a Piem. Olteþului cu terasele
ºi lunca largã a râului Olt, pe râul Bistriþa
(olteanã) în apropiere de confl. cu Oltul;
9 881 loc. (1 ian. 2011): 4 950 de sex masc.
ºi 4 931 fem. Supr.: 35,7 km2, din care
7,8 km2 în intravilan; densitatea:
1 267 loc./km2. Staþie de cale feratã
(inauguratã la 20 iun. 1887). Expl. de
petrol ºi gaze naturale. Hidrocentralã
(37 MW) datã în folosinþã în 1978. Expl.
ºi prelucr. lemnului (cherestea). Produse
de panificaþie. Declarat oraº la 10 iul.
2002. Are în subordine ad-tivã satele
Bonciu, Capu Dealului, Pãdureþu,
Români, Tãtãrani ºi Valea Mare. Conac
(începutul sec. 20), în oraºul Bãbeni. În
satul Capu Dealului se aflã biserica din
lemn cu hramul „Cuvioasa Parascheva”
(1799), declaratã monument istoric, iar
în satul Valea Mare existã biserica de zid
cu hramul „Sfântul Dumitru” (1849).
3.Com. în jud. Sãlaj, alcãtuitã din 5
sate, situatã la poalele Culmii Prisnel, pe
dr. Someºului; 1 779 loc. (1 ian. 2011): 818
de sex masc. ºi 961 fem. Expl. de calcar,
nisip cuarþos ºi alabastru (în satul
Ciocmani). Balastierã. Creºterea bovinelor, ovinelor ºi porcinelor. Satul Bãbeni
este menþionat documentar, prima oarã,
în 1377. Bisericile din lemn cu acelaºi
hram – „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi
Gavriil”, în satele Piroºa (sec. 18, cu
pridvor adãugat în sec. 19) ºi Poieniþa
(sec. 18, cu picturi interioare din 1863).
Rezervaţia peisagistică „Stâna Cliţului”
(16 ha).

BÃBICIU, com. în jud. Olt, formată
dintr-un sat, situatã în Câmpia Romanaþi,
pe dr. cursului inf. al Oltului; 2 179 loc.
(1 ian. 2011): 1 124 de sex masc. ºi 1 055
fem. Pânã la 1 ian. 1965 s-a numit
Bãbiciu-Episcopiei. Bisericile cu hramurile
„Sfântul Dumitru” (1808) ºi „Sfinþii
Voievozi” (1833–1846).
BĂBICIU-EPISCOPIEIÕ Băbiciu.

BÃCANI, com. în jud. Vaslui, alcãtuitã
din 5 sate, situatã în zona Colinelor
Tutovei, la confluenþa râului Simila cu
Ibãna; 2 921 loc. (1 ian. 2011): 1 538 de
sex masc. ºi 1 383 fem. Satul Bãcani este
atestat documentar, prima oarã, în 1546,
iar Drujeºti, în 1599.

BÃCEªTI, com. în jud. Vaslui, alcãtuitã
din 6 sate, situatã în Pod. Central Moldovenesc, pe cursul superior al Bârladului;
4 452 loc. (1 ian. 2011): 2 254 de sex masc.
ºi 2 198 fem. Staþie de c.f. În satul Bãbuºa

se aflã biserica din lemn cu hramul
„Sfântul Nicolae” (1750, refãcutã în 1861),
iar în satul Þibãneºtii Buhlii există o
bisericã de zid cu dublu hram – „Sfântul
Dumitru” ºi „Sfântul Nicolae” (1804).

BÃCIA, com. în jud. Hunedoara, alcãtuitã din 4 sate, situatã în Depr.
Hunedoara, pe stg. râului Strei; 1 896 loc.
(1 ian. 2011): 926 de sex masc. ºi 970 fem.
Staþie de c.f. Expl. ºi prelucr. marmurei
ºi a lemnului; reparaþii de vagoane. Pe
terit com. B. au fost descoperite (1966)
un topor din bronz ºi unul din cupru ºi
unele vestigii romane (o stelã funerarã,
14 denari romani republicani º.a.). În
perioada 1765–1851, B. a fãcut parte din
Compania a 4-a de graniþã a Regimentului I de graniþã de la Orlat. Satul
Bãcia este menþionat documentar, prima
oarã, în 1332. Biserica „Sfântul Gheorghe”
(sec. 19), în satul Bãcia.
BÃDEANA,Rezervaþiaforestierã~Õ
Tutova(3).
BĂDENI, masiv deluros în Subcarpaţii
Homoroadelor. Alt.: 855 m.

BÃDEªTI, staþiune balneoclimatericã de
interes local, situatã în raza com. Bârla,
jud. Argeº, în Câmpia Gãvanu- Burdea,
la 170 m alt., pe stg. râului Cotmeana, la
60 km S de Piteºti. Climat de câmpie, cu
veri calde (22°C în iul.) ºi ierni reci (–3°C
în ian.). Numeroase izv. cu ape minerale
clorurate, sulfuroase, iodurate, hipertone,
termale (52°C) indicate pentru tratarea
afecþiunilor reumatismale, a celor neurologice periferice (pareze uºoare, sechele
dupã poliomielitã), a stãrilor prepuberale
la copiii hiperponderali, a afecþiunilor
aparatului locomotor (devieri ale
coloanei vertebrale, ale membrelor inferioare, hiperlaxitate ºi instabilitate capsulo-ligamentarã ºi musculo-articularã) etc.

BÃDEUÞIÕ Miliºãuþi.
BÃDILAÕ Pârscov.

BÃGACIU, com. în jud. Mureº, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în Pod. Târnavelor;
2 647 loc. (1 ian. 2011): 1 330 de sex masc.
ºi 1 317 fem. Expl. de gaze naturale (în
satul Delenii, fost ªaroº). Centru viticol
cu secþii de vinificaþie ºi de producþie a
tescovinei ºi a rachiului din vin. În satul
Bãgaciu, menþionat documentar, prima
oarã, în 1351, cu numele Bogeschdorf, se
aflã o cetate þãrãneascã (sec. 14–15) cu
trei turnuri de apãrare ºi un turn masiv
de poartã, care a rezistat asediilor turcilor,
tãtarilor ºi curuþilor. În interiorul zidurilor cetãþii se aflã o bisericã sãseascã din

Băiculeşti

sec. 15, cu un valoros altar poliptic, cu
sculpturi din 1518, strane executate în
1533 de Johannes Reychmuth ºi fragmente de picturi murale din sec. 15–16.
Restauratã în 1923. În satul Bãgaciu existã
case vechi, construite în anul 1773.

BÃICOI, oraº în jud. Prahova, situat în
zona Subcarpaþilor Prahovei, la 300 m
alt., pe dr. râului Dâmbu (afl. al Teleajenului), la 20 km NV de Ploieºti; 19 535
loc. (1 ian. 2011): 9 419 de sex masc. ºi
10 116 fem. Supr.: 11,4 km2; densitatea:
1 714 loc./km2. Expl. de petrol ºi gaze
naturale. Producþie de utilaje agricole,
de utilaje pentru prelucr. cauciucului ºi
a maselor plastice ºi de utilaje pentru ind.
farmaceuticã ºi alim.; construcþii metalice; articole de îmbrãcãminte; panificaþie.
Depozit de fructe. Centru pomicol.
Combinat avicol. Staþiune balneoclimatericã în localit. componentă Þintea.
Bibliotecă orăşenească. Istoric. În localit.
componentã Þintea a fost descoperit un
tezaur de tetradrahme (imitaþii dacice ale
monedei din timpul regelui Filip II al
Macedoniei), datând din anul 341 î.Hr.
Vestigii ale unei aºezãri daco-romane ºi
ale uneia româneºti aparþinând culturii
materiale Dridu (sec. 8–10). Localit. B.
apare menþionatã documentar, prima
oarã, în 1543, iar la 20 mai 1597 este
consemnatã ca moºie domneascã. În
perioada 1864–1925, localit. B. ºi Þintea
au fost organizate ca douã comune
separate. În 1884, la B. a luat fiinþã prima
distilerie de petrol, iar în 1889 rafinãria
„Aurora”. Declarat oraº la 11 iun. 1948,
are în subordine ad-tivã cinci localitãþi
componente: Dâmbu, Lilieºti, Schela,
Tufeni, Þintea. Monumente: biserica
„Sfinþii Împãraþi Constantin ºi Elena”
(sec. 19), cu picturi murale executate în
1853 de Nicolae Grigorescu, când acesta
avea doar 15 ani; biserici în localit.
componente Þintea (1853) ºi Lilieºti
(1848); biserica „Adormirea Maicii
Domnului” (1992–1994), cu picturi
murale interioare executate în anii 2002–
2003 de Adrian şi Nicoleta Voicu din
Băicoi, în localit. componentă Tufeni.
BÃICULEªTI, com. în jud. Argeº, alcãtuitã din 10 sate, situatã în zona Dealurilor Argeºului, pe stg. râului Argeº;
6 154 loc. (1 ian. 2011): 3 099 de sex masc.
ºi 3 055 fem. Staþie de c.f. (1880) în satul
Bãiculeºti. Hidrocentrale în satele
Bãiculeºti (15,4 MW), datã în folosinþã în
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1974, Mãniceºti (11,5 MW), intratã în
funcþiune în 1975 ºi Zigoneni (15,4 MW),
datã în exploatare în 1973. Producţie de
conserve din legume ºi fructe ºi de sucuri
naturale. Prelucr. lemnului. Combinat
avicol. Pomiculturã (meri, peri, pruni).
Satul Mãniceºti este atestat documentar,
prima oarã, în 1428. În satul Tutana se
aflã mănãstirea cu acelaºi nume, cu
biserica având hramul „Sfântul Athanasie”,
ziditã mai întâi în anii 1372–1382,
asemãnãtoare bisericii mănăstirii Vodiþa.
În acea perioadã exista, de fapt, o sihãstrie de cãlugãri închinatã unei mănăstiri
de pe muntele Athos, transformatã
ulterior în mănãstire cu viaþã de obºte,
atestatã documentar, prima oarã, la 1 apr.
1497, într-un act de stãpânire emis de
domnul Radu cel Mare. În 1508, Mihnea
cel Rãu a reclãdit incinta mănăstirii ºi a
construit casa domneascã, iar în perioada
9 iul.–10 sept. 1582, domnul Mihnea
Turcitul a refãcut biserica mănăstirii
Tutana. În anii 1613–1614, Radu Mihnea,
fiul lui Mihnea Turcitul, a reconstruit
biserica mănăstirii, aruncatã în aer de
Sinan Paºa (mare vizir al Imp. Otoman)
în 1595, iar în perioada 1620–1621 a
reconstruit clãdirile din incinta mănăstirii. În anii 1774–1777 a fost construit
turnul-clopotniþã, folosit ºi ca turn de
poartã, ºi s-a înconjurat biserica mănăstirii cu zid de incintă întărit cu 16
contraforturi. Cutremurul din 11 ian.
1838 a provocat prãbuºirea turlelor ºi
bolþilor originare ale bisericii, fiind
reconstruite ulterior. În 1860, biserica a
fost pictatã la interior de cãtre pictorul
H. Trenk. Dupã secularizarea averilor
mănãstireºti (1863), mănãstirea Tutana a
fost pãrãsitã ºi a cãzut treptat în ruinã.
În anii 1883–30 oct. 1885 s-au reparat
turlele ºi acoperiºul bisericii ºi au fost
refãcute picturile murale interioare de
cãtre C. Petrescu din Craiova. Dupã
cutremurul din 10 nov. 1940, biserica a
fost reparatã ºi restauratã ºi s-au refãcut
picturile murale interioare de cãtre
pictorul Teodor Petrescu (1942). În 1987
a avut loc o nouã restaurare ºi consolidare a bisericii, iar în perioada 1991–1996
au fost executate picturile murale
interioare, în frescã, de cãtre Ioan Savu
din com. Sãpata, jud. Argeº. În 1998,
biserica mănăstirii Tutana a fost trecutã
pe lista monumentelor istorice.

BÃILE DRÂNCENI, staþiune balneoclimatericã de interes local (din 1 iul. 1965),

situatã în raza com. Drânceni, jud. Vaslui,
în zona de contact a Pod. Central Moldovenesc cu terasele ºi lunca largã a
Prutului, la 160 m alt., la 24 km NE de
municipiul Huºi. Climã continentalã de
dealuri ºi podiº (temp. medie anualã
9°C). Apele minerale de aici, sulfuroase,
cloruro-sodice, bicarbonatate, iodurate
sunt indicate în tratarea bolilor reumatismale, a celor digestive (gastrite cronice
hipoacide în stadiul incipient, colon
iritabil), hepato-biliare (dischinezie
biliarã) ºi ginecologice.
BÃILEEPISCOPEªTIÕ Bãile1Mai.
BÃILEEPISCOPIEIÕ Bãile1Mai.

BÃILEFELIX, staþiune balneoclimatericã
de interes general, cu funcþionare
permanentã, situatã în NV României (jud.
Bihor), în arealul com. Sânmartin, în zona
de contact a Câmpiei Miersigului
(Câmpia de Vest) cu Dealurile Oradei, la
140 m alt., la 8 km S de municipiul
Oradea ºi la 22 km SE de Borº (punctul
de frontierã, rutier, cu Ungaria). Haltã de
c.f. Climã temperat-continentalã, cu slabe
influenþe oceanice dinspre vest, cu veri
nu prea cãlduroase (media lunii iul. 21°C)
ºi ierni blânde (media lunii ian. – 2°C),
cu temperaturi medii anuale în jur de
10,6°C. Numeroase izvoare minerale cu
ape termale (20–48°C), sulfatate, sodice,
calcice, bicarbonatate, slab radioactive,
cunoscute încã de la începutul mileniului
2. Renumitã pentru tratarea afecþiunilor
reumatismale degenerative, inflamatorii
ºi abarticulare, a celor neurologice centrale ºi periferice (hemipareze, parapareze
etc.), ginecologice (metroanexite, tulburãri

Băile Felix. Hotel Internaţional

Băile Govora. Hotel „Palace”

de menopauzã), posttraumatice, endocrine etc., staþiunea dispune de baze moderne de tratament, fiecare hotel fiind dotat
cu instalaþii pentru bãi calde cu ape
minerale în cãzi, bazine cu apã mineralã
termalã pentru kinetoterapie, instalaþii
pentru împachetãri calde cu nãmol ºi
parafinã, instalaþii pentru fizioterapie,
pentru aerosoli etc., permiþând tratamentul balnear în condiþii optime ºi în
sezonul rece al anului. Numeroase sãli
de gimnasticã medicalã, saune, piscine
acoperite ºi în aer liber, ºtranduri cu ape
termale, terenuri de sport etc. Din B.F.se
organizeazã excursii în M-þii Apuseni, la
staþiunea Stâna de Vale ºi la peºterile
Meziad ºi Urºilor. Clãdirea ºtrandului
vechi „Apollo” (1900).
BÃILE GOVORA, oraº în jud. Vâlcea,
situat în Depr. subcarpaticã Govora, la
360–380 m alt., la 20 km SV de Râmnicu
Vâlcea; 2 901 loc. (1 ian. 2011): 1 394 de
sex masc. ºi 1 507 fem. Supr.: 2,2 km2;
densitatea: 1 318 loc./km2. Produse
textile (conf., þesãturi) ºi alim. (preparate
din carne, panificaþie). Muzeul de
arheologie şi artă religioasă „Gheorghe
Petre”. Bibliotecă orăşenească. Staþiune
balneoclimatericã de interes general, cu
funcþionare permanentã, renumitã pentru varietatea ºi calitãþile terapeutice ale
apelor minerale cloruro-sodice, iodurate,
bromurate, clorurate-sodice sulfuroase
(folosite în curã externã) ºi magneziene,
calcice, slab sulfuroase, hipotone (pentru
curã internã), cunoscute ºi folosite din
anul 1866. Staþiunea este recunoscutã
pentru tratarea afecþiunilor respiratorii
(astm bronºic, bronºitã cronicã, emfizem
pulmonar, pneumonii microbiene sau
virotice, rinite, sinuzite, faringite etc.), a
celor reumatismale, posttraumatice,
neurologice periferice ºi centrale (pareze
uºoare, sechele dupã poliomielitã) ºi a
unor boli asociate (ginecologice, endocrine, cardiovasculare, digestive, urinare

etc.). Complex balnear cu 500 de locuri.
Satul de vacanþã „Silva”. Sanatoriu cu
profil de reumatologie ºi boli respiratorii
pentru copii. Istoric. În arealul localit.
componente Gãtejeºti a fost descoperitã
o necropolã (sec. 5–4 î.Hr.). Prima
menþiune documentarã a localit. B.G.
dateazã din 1488. În 1887 a fost construit
primul stabiliment balnear, în 1894 a
început construirea a trei hoteluri ºi a
unui stabiliment cu 240 de locuri, iar în
1910, doctorul H. Botescu a înfiinþat aici
primul laborator balnear din þarã. Localit.
B.G.a fost declaratã oraº în 1927. Oraºul
are în subordine ad-tivã 3 localit. componente: Curãturile, Gãtejeºti, Prajila.
Monumente: în apropiere de B.G. se
aflã mănãstirea Govora (Õ Mihãileºti3);
Hotel „Palace” ºi Pavilionul bãilor (sf.
sec. 19), construite dupã planurile arhitectului Ernest Doneaud.
BÃILEHEBADIEIÕ BãileHerculane.

BÃILE HERCULANE, oraº în jud.
Caraº-Severin, situat pe râul Cerna, între
M-þii Mehedinþi la E ºi M-þii Cernei la V,
la 160 m alt., la 41 km NV de municipiul
Drobeta-Turnu Severin ºi 106 km SE de
Reºiþa; 5 936 loc. (1 ian. 2011): 2 861 de
sex masc. ºi 3 075 fem. Supr.: 105 km2,
din care 72 km2 în intravilan; densitatea:
82 loc./km2. Staþie de c.f. Expl. de calcar.
Hidrocentralã (32 MW) intratã în funcþiune în 1987. Muzeu de istorie (documente referitoare la istoricul staþiunii,
inscripþii, basoreliefuri, arme, monede,
ceramicã, podoabe etc.). Numeroase
inscripþii, statui, ornamentaþii din epoca
romanã (când aici exista un oraº), scoase
la ivealã cu ocazia unor sãpãturi arheologice, se pãstreazã în Muzeul din Viena.
Biblioteca orăşenească „Nicolae Stoica
de Haţeg”. Renumitã staþiune balneoclimatericã, de interes general, cu funcþionare permanentã, cunoscutã din vremea
stãpânirii romane în Dacia sub numele
Ad aquas Herculis sacras (atestatã docu-

Băile Herculane. Vedere generală

Băile 1 Mai

stil baroc (1886); bisericã romano-catolicã
(1838); bisericã ortodoxã (sec. 19); statuia
lui Hercule, turnatã în bronz (1847); clãdirea Cazinoului (1862), azi muzeu;
Sequoia Gigantea – arbore de 30 m
înãlþime, originar din America de Nord;
ruinele staþiunii termale romane
(apeducte, bãi, tabule votive); Peºtera
Hoþilor, cu urme de culturã materialã din
Paleolitic, Neolitic, epocile bronzului ºi
a fierului, daco-romanã ºi feudalã; podul
de piatrã peste Cerna (1864).

Băile Herculane. Statuia lui Hercule

mentar ca staþiune în anul 153), fiind cea
mai veche staþiune balneoclimatericã din
România. Climã blândã, de adãpost, cu
influenþe mediteraneene ce determinã
temperaturile medii din timpul iernii sã
fie pozitive (+1°C), primãverile sã fie
timpurii, iar verile nu excesiv de cãlduroase (medii termice de 22°C). Aerul are
o puternicã ionizare (2 000 de ioni
negativi/cm3) cu efecte sedative asupra
organismului. Izv. cu ape minerale
sulfuroase, sodice, calcice, magneziene,
oligominerale, slab radioactive, cu
mineralizãri (3 166–7 426 mg/litru) ºi
temperaturi (38–60°C) variate, folosite
atât în curã internã, cât ºi externã, au o
acþiune fiziologicã complexã ºi o valoare
terapeuticã fãrã egal. Staþiunea (cu
funcþionare neîntreruptã din 1734),
numitã pânã în 1817 Bãile Hebadiei, s-a
dezvoltat în mod deosebit în a doua
jumãtate a sec. 20, fiind indicatã pentru
tratarea afecþiunilor reumatismale,
posttraumatice (convalescenţă dupã
operaþii pe articulaþii, dupã fracturi,
entorse, luxaþii etc.), a celor neurologice
periferice (pareze, paralizii) ºi a unor boli
asociate (afecþiuni respiratorii, otorinolaringologice, ginecologice, dermatologice, obezitate etc.). La B.H. are loc
anual (din 1993) Congresul spiritualitãþii
româneºti la care participã români din
toate colþurile lumii. B.H. a devenit oraº
în 1951, în prezent având în subordine
ad-tivã localit. componentã Peciniºca. În
arealul oraşului B.H. se află rezervaţiile
naturale Domogled (2 382,8 ha) şi
Coronini-Bedina (3 864 ha) din cadrul
Parcului Naţional Domogled-Valea
Cernei. Monumente: gara feroviarã, în

BÃILE HOMOROD, staþiune balneoclimatericã sezonierã, de interes local (este
localit. componentã a oraºului Vlãhiþa,
jud. Harghita), situatã în E Pod.
Transilvaniei, la poalele M-þilor Harghita,
la 756 m alt., pe cursul superior al râului
Homorodu Mic, la 35 km V de municipiul Miercurea-Ciuc. Numeroase izv. cu
ape minerale carbogazoase, bicarbonatate, clorurate, sodice, calcice, magneziene, feruginoase, hipotone indicate, în
curã internã, pentru tratarea bolilor
tubului digestiv, a celor hepato-biliare
(dischinezie biliarã, colecistite cronice),
a afecþiunilor endocrine (hiperestrogenism, sindrom ovarian de menopauzã
etc.). Buvete.
BÃILE1MAI, staþiune balneoclimatericã
de interes general, cu funcþionare
permanentã, situatã în NV României, în
arealul satului Haieu, com. Sânmartin,
jud. Bihor, într-o regiune de dealuri
piemontane, la 140 m alt., în cadrul unui
parc natural de stejari seculari, la 6 km
SE de municipiul Oradea ºi 2 km NE de
Bãile Felix. Climã continentalã moderatã,
cu slabe influenþe oceanice dinspre V, cu
ierni blânde ºi veri lipsite de cãlduri
excesive. Temperatura medie anualã este
de c. 10,5°C, iar precipitaþiile însumeazã
aproximativ 650 mm/anual. Numeroase
izvoare cu ape minerale termale (20–
48°C), bicarbonatate, calcice, sulfatate,
slab radioactive. Staþiunea este indicatã
pentru tratarea afecþiunilor reumatismale
degenerative, inflamatorii ºi abarticulare,
a celor posttraumatice (stãri dupã luxaþii,
entorse, fracturi), ginecologice (metroanexite cronice, tulburãri de menopauzã
sau de pubertate), neurologice centrale
ºi periferice (hemipareze, stãri dupã
operaþii pe mãduvã sau dupã traumatisme vertebrale) etc. Sanatoriu de
recuperare a copiilor cu deficienþe locomotorii. În apa termalã a pârâului ºi
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lacului Peþea din staþiune (4 ha), cu
temperaturi constante de 30°C, trãiesc
melcul Melanopsis parreyssi (relict terþiar),
peºtele endemic roºioara de apã caldã
(Scardinus racovitzae) ºi se dezvoltã o specie
rarã de nufãr de tip subtropical (Nymphaea
lotus var. thermalis), relict terþiar, declarat
monument al naturii. Cazinou (sec. 20).
Înainte de 1956 a purtat numele de Bãile
Episcopeºti sau Bãile Episcopiei.

BÃILEOLÃNEªTI, oraº în jud. Vâlcea,
situat în Depr. Olãneºti, la poalele M-þilor
Cãpãþânii, la 430–475 m alt., pe râul
Olãneºti (afl. al Oltului), la 18 km NV de
municipiul Râmnicu Vâlcea; 4 556 loc. (1
ian. 2011): 2 246 de sex masc. ºi 2 310
fem. Supr.: 168 km2, din care 4,8 km2 în
intravilan; densitatea: 949 loc./km2.
Producţie de confecţii textile şi de mat.
de construcþii. Bibliotecă orăşenească.
Staþiune balneoclimatericã de interes
general, cu funcþionare permanentã, cu
ierni blânde (media termicã a lunii ian.
–2,5°C), veri plãcute (media lunii iul.
21°C), aer puternic ozonat, lipsit de praf
ºi alergeni ºi cu izv. de ape minerale
sulfuroase, clorurate, slab iodurate,
bromurate, sodice, calcice, magneziene,
de concentraþii diferite (unele oligominerale, altele hipotone, izotone, hipertone)
cunoscute din sec. 17. Prima menþiune
documentarã a localit. apare într-un
hrisov emis de Radu de la Afumaþi, la
19 iul. 1527, iar primele analize chimice
ale apelor minerale de aici au fost fãcute
în 1830. În 1873, aceste ape minerale au
fost medaliate cu aur la Expoziþia internaþionalã de la Viena. În 1895, o inundaþie
de mari proporþii a astupat temporar
izvoarele. Provenite din peste 30 de izv.,
apele minerale de la B.O. sunt indicate,
în curã internã, pentru tratarea bolilor
cronice ale rinichilor ºi cãilor urinare
(litiazã renalã neoperatã sau operatã,
pielonefritã cronicã, glomerulonefritã
cronicã), ale tubului digestiv (gastrite
cronice hipoacide, constipaþie cronicã,
colite cronice), a afecþiunilor hepato-biliare (dischinezie biliarã, colecistitã
cronicã, hepatitã cronicã), a celor
metabolice ºi de nutriþie (diabet zaharat,
obezitate etc.). Numeroase buvete.
Oraºul B.O. are în subordine ad-tivã 8
localitãþi componente: Cheia, Comanca,
Gurguiata, Livadia, Mosoroasa, Olãneºti,
Pietriºu, Tisa. În arealul oraºului B.O. se
aflã rezervaþia forestierã „Valea Cheii”
(1,5 ha), cu exemplare de tisã (Taxus
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baccata), ºi rezervaţiile naturale RădiţaMânzu (10 ha), muntele Stogu (10 ha),
mlaºtina
Moşoroasa
0,25
ha).
Monumente: schitul „Iezeru” (de maici),
cu biserica având hramul „Intrarea în
Bisericã a Maicii Domnului” – ctitorie
din 1559 a domnului Mircea Ciobanul ºi
a soþiei sale, Doamna Chiajna; construcþia
bisericii a fost terminatã în 1568; în anul
1700, aceasta se afla în ruinã. Biserica
actualã a fost ziditã în anii 1693–1705,
prin osârdia episcopului Ilarion al
Râmnicului ºi a schimonahului Antonie,
pictatã în 1715–1720 de ieromonahul
Nicolae ºi restauratã în 1865–1870. Din
1998, schitul Iezeru are o nouã bisericã;
schitul „Pahomie” (de cãlugãri), cu
biserica „Sfântul Prooroc Ilie” – ctitorie
din 1520 a monahului Pahomie (care era
de fapt marele ban Barbu Craiovescu) ºi
a lui Sava haiducul –, reparatã în 1684
de Constantin Brâncoveanu. Biserica ºi
schitul sunt menþionate documentar în
1793 ºi 1798 în hrisoavele domnilor Alexandru Moruzi ºi, respectiv, Constantin
Hangerli. În 1824, schitul se afla într-o
stare avansatã de dãrãpãnare, fiind
pãrãsit în 1880 ºi rãmânând în ruinã pânã
în 1952, când biserica a fost reclãditã în
forma ei iniþialã, cu picturã executatã în
1956 de pictorul Stan Hermeneanu ºi
refãcutã în 1997 de pictorul ierodiacon
Popa Nicolae din com. Periºani; biserica
„Sfântul Nicolae”, construitã în 1718 prin
grija lui Drãghici Olãnescu, pãstreazã
picturi murale originare ºi o uºã din lemn
sculptat, datând din 1729; biserica din
lemn, cu hramul „Sfântul Pantelimon”
(sau Biserica lui Horea), datând din 1746,
cu o turlã de 21 m înãlþime, a fost
strãmutatã, în 1958, din localit. Florica,
jud. Argeº, la Bãile Olãneºti. În oraº existã

numeroase case populare de tip vâlcean
ºi case vechi de târgoveþi (casa Bãdescu,
1718; casa Olãnescu, sec. 19 º.a.). În localitãþile componente Cheia, Gurguiata,
Olãneºti ºi Pietriºu se aflã bisericile cu
hramurile „Sfinþii Voievozi” (1770–1772,
cu picturi murale interioare, din 1779, ºi
exterioare, din 1796), „Naºterea Sfântului
Ioan Botezãtorul”, a fostului schit Bradu
(1784, cu picturi originare), „Sfântul
Nicolae” (1718, cu picturi originare) ºi
„Sfântul Ioan Botezãtorul” (1820, cu
picturi originare) – ambele în Olãneºti,
ºi „Toþi Sfinþii” (1736) a fostului schit
Comanca.
BÃILESEICHEÕ OdorheiuSecuiesc.
BÃILESLÃNICÕ Slãnic-Moldova.

BÃILEªTI1.Câmpia~Õ Desnãþui(1).
2. Municipiu în jud. Dolj, situat în
Câmpia Desnãþuiului (sau Câmpia
Bãileºti), pe râul Sãrãceaua, la 60 km SV
de municipiul Craiova; 19 441 loc. (1 ian.
2011): 9 407 de sex masc. ºi 10 034 fem.
Supr.: 164 km2, din care 12 km2 în
intravilan; densitatea: 1 620 loc./km2.
Staþie de c.f. (inauguratã la 1 dec. 1895).
Nod rutier. Turnãtorie de fontã. Constr.

Băileşti (2). Casa memorială „Amza Pellea”

de maºini ºi utilaje agricole, de aparataj
electric, remorci auto ºi maºini de spãlat
rufe. Producţie de conf., mobilã, prefabricate din beton ºi de produse alim.
(panificaþie, preparate din carne ºi lapte,
bãuturi alcoolice etc.). Complexe de
creºtere a porcinelor ºi bovinelor. Viticulturã; legumiculturã; apiculturã. Muzeul
Câmpiei Bãileºtilor, cu peste 7 000 de
exponate din domeniile istoriei ºi etnografiei. Bibliotecă municipală. La B. se
desfãºoarã, anual, Festivalul umorului
„Amza Pellea” (fiu al acestui oraº). Casa
memorialã a actorului Amza Pellea,
inaugurată la 31 aug. 2008. Balta CilieniBăileşti (47 ha), declarată rezervaţie naturală. Istoric. Localit. B., atestatã
documentar la 4 ian. 1536, cu numele
Bãiuleşti, s-a dezvoltat ulterior ca centru
agricol ºi comercial şi s-a extins apoi prin
contopirea (în 1832) mai multor aºezãri
rurale. Declarat oraº la 3 mai 1921 ºi municipiu la 9 iul. 2001. Unul dintre centrele
Rãscoalei þãrãneºti din 1907. Municipiul
B. are în subordine ad-tivã localit. componentã Balasan. Monumente: bisericile
cu hramurile „Sfântul Nicolae” (1851–
1853, reparatã în 1874), „Sfinþii Apostoli
Petru ºi Pavel” (1839), „Adormirea Maicii
Domnului” (ziditã între 8 iul. 1885 ºi 5
sept. 1887).
BÃILETUªNAD,oraº în jud. Harghita,
în extremitatea sudicã a Depr. Ciuc, la
poalele M-þilor Harghita ºi Bodoc, la 650
m alt., pe cursul superior al Oltului, în
defileul Tuºnad ºi în amonte de pasul
Tuºnad, la 32 km S de municipiul
Miercurea-Ciuc; 1 578 loc. (1 ian. 2011):
752 de sex masc. ºi 826 fem. Supr.: 1,9
km2. Densitatea: 830 loc./km2. Staþie de
c.f. Expl. de piatrã ponce. Produse de
panificaþie. Bibliotecă orăşenească. Menþionat documentar în sec. 17. Declarat
oraº la 17 febr. 1968, datã pânã la care
s-a numit Tuºnad-Bãi. Renumitã staþiune
balneoclimatericã ºi de odihnã, de interes
general, cu funcþionare permanentã (din
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1842), în cadrul cãreia relieful depresionar, dominat de munþii din jur, acoperiþi
cu pãduri de molid ºi fag, aerul curat,
ozonat, lipsit de praf ºi alergeni ºi mai
ales izv. cu ape minerale (folosite pentru
curã din anul 1860) carbogazoase,
bicarbonatate, clorurate, sodice, magneziene, feruginoase, calcice conferã oraºului un eficient potenþial balnear ºi
valenþele unui ideal loc de vacanþã în
toate anotimpurile. Staþiunea este solicitatã pentru tratarea afecþiunilor sistemului nervos central (nevroze astenice,
stãri astenice secundare, de surmenaj
fizic ºi intelectual), a celor cardiovasculare (infarct miocardic, hipertensiune
arterialã, arteriopatii periferice, stãri dupã
flebite, varice), precum ºi pentru tratarea
bolilor asociate (afecþiuni ale tubului
digestiv, endocrine, ginecologice) ºi ale
cãilor urinare (litiazã renalã, inflamaþii
ale cãilor urinare etc.). Staþiunea dispune
de baze moderne de tratament, cu dotãri
diverse, precum ºi de o mofetã (emanaþii
naturale de dioxid de carbon) prevãzutã
cu încãperi pentru bãi cu CO2. Important
centru turistic (lacul Ciucaº, folosit vara
pentru canotaj ºi iarna ca patinoar) ºi
punct de plecare spre lacul Sfânta Ana –
singurul lac de origine vulcanicã din
România, situat la 950 m alt. –, ruinele
cetãþii dacice „Piscul Cetãþii”, rezervaþia
complexã a tinovului Mohoº, rezervaþia
naturalã Piatra ªoimului, cu o specie
endemicã de vulturicã (Hieracium
telekianum) etc. Bisericã având hramul
„Adormirea Maicii Domnului” (1939).
Oraºul B.T. are în subordine ad-tivã
localitatea componentã Carpitus.

BÃIªOARA, com. în jud. Cluj, alcãtuitã
din 9 sate, situatã la poalele de E ale
Muntelui Mare (M-þii Apuseni), pe cursul
mijlociu al râului Iara; 2 248 loc. (1 ian.
2011): 1 143 de sex masc. ºi 1 105 fem.
Zãcãminte de argint ºi de plumb. Expl.
de dacit. Expl. ºi prelucr. primarã a lemnului. Mori de apã (inactive). Pistã de
schi. Staþiune turisticã pentru sporturile
de iarnã. Satul Bãiºoara este menþionat
documentar, prima oarã, în 1426. Ruinele
cetãþii „Lita” (sec. 13), în satul Sãcel.

BÃIÞA1. Com. în jud. Hunedoara, alcãtuitã din 11 sate, situatã la poalele de S
ale M-þilor Metaliferi, la 500 m alt., pe
cursul superior al râului Cãlan; 3 815 loc.
(1 ian. 2011): 1 854 de sex masc. ºi 1 961
fem. Expl. de min. complexe ºi auro-argentifere (în satele Hãrþãgani, Cãinelu de Sus,
Crãciuneºti) cunoscute din epoca ro-
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manã. Expl. ºi prelucr. primarã a lemnului; expl. de calcar. Produse de panificaþie. Cojocãrit (în satul Hãrþãgani).
Satul Bãiþa este menþionat documentar,
prima oarã, în 1427. Bisericile cu acelaºi
hram, „Buna Vestire”, în satele Trestia
(1674) ºi Bãiþa (sec. 18); biserica din lemn
cu hramul „Buna Vestire” (sec. 18), în
satul Hãrþãgani. Rezervaþie paleontologicã (calcarele din Dealul Mãgura)
extinsă pe o supr. de 120 ha.
2. Staþiune balneoclimatericã de
interes local, cu funcþionare permanentã,
situatã în NV României, în zona
Dealurilor Dejului, la 257 m alt., pe stg.
vãii Someºului Mic, în raza municipiului
Gherla, la 42 km NE de Cluj-Napoca.
Numeroase izv. cu ape minerale bicarbonatate, slab sulfuroase, hipotone indicate
în tratarea afecþiunilor reumatismale, a
celor neurologice periferice (pareze
uºoare, sechele dupã poliomielitã) ºi
ginecologice (insuficienþã ovarianã,
cervicite cronice etc.).
3.Õ BãiþadesubCodru.
BÃIÞA DE SUB CODRU, com. în jud.
Maramureº, alcãtuitã din 2 sate, situatã
în zona Dealurilor Asuajului, la poalele
de SE ale Culmii Codrului; 1 817 loc.
(1 ian. 2011): 904 de sex masc. ºi 913 fem.
Renumit centru de ceramicã nesmãlþuitã
ºi de confecþionare a lãzilor de zestre,
ornamentate cu motive sculpturale
specific maramureºene (Soare, brâu,
pomul vieþii etc.). Pânã la 17 febr. 1968
satul ºi com. Bãiþa de sub Codru s-au
numit Bãiþa. Satul Bãiþa de sub Codru
este menþionat documentar, prima oarã,
în 1475. Pânã la 24 oct. 1997 com B.de
subC. a avut în componenþa sa ºi satul
Odeºti care a fost încorporat la acea datã
în com. Bãseºti.
BĂIULEŞTIÕ Băileşti(2).

BÃIUÞ, com. în jud. Maramureº, alcãtuitã din 3 sate, situatã la poalele M-þilor
Þibleº, la 650 m alt., pe cursul superior
al râului Lãpuº; 2 384 loc. (1 ian. 2011):
1 172 de sex masc. ºi 1 212 fem. Expl. de
min. complexe ºi de argilã refractarã.
Panificaþie. Satul Bãiuþ este menþionat
documentar, prima oarã, în 1315. Bisericã
din piatrã, cu hramul „Sfinþii Arhangheli
Mihail ºi Gavriil” (1818), în satul Bãiuþ
ºi bisericã din lemn, cu hramul „Sfinþii
Apostoli Petru ºi Pavel” (1830), în satul
Poiana Botizii. Rezervaþiile naturale
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„Peºtera cu oase” (0,5 ha) şi mlaştina Tăul
Negru (1 ha).

BÃLA, com. în jud. Mureº, alcãtuitã din
2 sate, situatã în zona Colinelor Mãdãraºului; 768 loc. (1 ian. 2011): 388 de sex
masc. ºi 380 fem. Satul Bãla apare menþionat documentar, prima oarã, în 1327.
Bisericã din sec. 15, cu tavan casetat ºi
pictat în 1772, în satul Ercea.

BÃLAN1. Oraº în jud. Harghita, situat
la poalele M-þilor Hãºmaº, la 950–1 000
m alt. pe cursul superior al Oltului, la c.
10 km aval de izvorul acestuia; 7 285 loc.
(1 ian. 2011): 3 564 de sex masc. ºi 3 721
fem. Supr.: 94,7 km2, din care 1,3 km2 în
intravilan; densitatea: 5 604 loc./km2.
Balastierã. Zăcăminte de piritã cupriferã
cu blendã ºi galenã. Prelucr. primarã a
lemnului. Producţie de tricotaje şi de
alcool. Pomiculturã (pruni); creºterea
ovinelor. În Evul Mediu era un mic cãtun,
care, la începutul sec. 19, a devenit cel
mai important centru de extracþie a
cuprului din Transilvania, menþionat ca
atare în 1850. În 1825, localit B., care fãcea
parte din com. Sândominic, s-a despãrþit
de aceasta, devenind o colonie minierã
de sine stãtãtoare, iar în 1894 a fost
reînglobatã în com. Sândominic, rãmânând
în aceastã situaþie pânã la 4 aug. 1967
când s-a separat ºi a fost declaratã oraº.
În perimetrul oraşului B. se află rezervaţia naturală Grădina Zmeilor de la Gâlgău
Almaşului (3 ha). Monumente: biserica
romano-catolicã (1864–1869); biserica
ortodoxã cu dublu hram – „Sfinþii Ierarhi
Ilie Iorest ºi Sava Brancović” ºi „Intrarea
în Bisericã a Maicii Domnului” (1976–
1978) cu picturi murale în frescã executate în 1981–1985 de Mihail Fordea ºi
soþia sa. Punct de acces spre cabana
Piatra Singuraticã din M-þii Hãºmaº.
2. Com. în jud. Sãlaj, alcãtuitã din 5
sate, situatã în Depr. Almaº-Agrij, pe râul
Almaº; 3 828 loc. (1 ian. 2011): 1 932 de
sex masc. ºi 1 896 fem. În satul Bãlan,
menþionat documentar, prima oarã, în
1399, se aflã bisericile din lemn cu hramurile „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil” (1695, cu picturi murale interioare
de la sfârºitul sec. 18), declaratã monument istoric, ºi „Adormirea Maicii
Domnului” (1762).

BÃLÃBÃNEªTI, com. în jud. Galaþi,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în Pod.
Covurlui; 2 163 loc. (1 ian. 2011): 1 115
de sex masc. ºi 1 048 fem. Morãrit ºi pani-

ficaþie. Apiculturã. Până la 1 mart. 2004,
com. B. a avut în componenţă satele
Cruceanu şi Rădeşti, care la acea dată au
format com. Rădeşti, jud. Galaţi.

BĂLĂCEANA, com. în jud. Suceava,
formată dintr-un sat, situatã în Pod.
Sucevei, la 26 km SV de municipiul
Suceava; 1 659 loc. (1 ian. 2011): 843 de
sex masc. ºi 816 fem. Com. B. a fost
înfiinþatã la 7 apr. 2004 prin desprinderea
satului Bãlãceana din com. Iliºeºti (fostã
Ciprian Porumbescu), jud. Suceava.
BÃLÃCEANU, com. în jud. Buzãu,
formată dintr-un sat, situatã în Câmpia
Râmnicului; 1 740 loc. (1 ian. 2011): 828
de sex masc. ºi 912 fem. Întemeiatã în
1864.

BÃLÃCIÞA 1. Piemontul Bãlãciþei,
unitate de relief în SV României, alcãtuitã
din întinse platouri piemontane, cu
interfluvii largi ºi netede, fapt ce-i conferã
aspect tipic de platformã, parte componentã a Piem. Motru. Constituit dintr-o
cuverturã groasã de pietriºuri, nisipuri
ºi luturi roºii. Alt.: 250–300 m. Fragmentat de cursurile superioare ale râurilor
Blahniþa, Drincea, Huºniþa º.a. Acoperit
cu pãduri de cer ºi gârniþã ºi, parþial, cu
plantaþii de viþã de vie. Cunoscut în
literatura de specialitate ºi cu denumirile
de Platforma Strehaiei sau Câmpia înaltã a
Bãlãciþei.
2. Com. în jud. Mehedinþi, alcãtuitã
din 3 sate, situatã în piemontul omonim;
2 988 loc. (1 ian. 2011): 1 525 de sex masc.
ºi 1 463 fem. Preparate din lapte. Morãrit
ºi panificaþie. Creºterea ovinelor. Bisericile cu hramurile „Sfântul Nicolae”
(1804), „Sfinþii Împãraþi Constantin ºi
Elena” (1898) ºi „Sfântul Nicolae” (1872),
în satele Gvardiniþa, Bãlãciþa ºi Dobra.

BÃLÃNEªTI, com. în jud. Gorj, alcãtuitã
din 7 sate, situatã în Subcarpaþii Olteniei
(Dealurile Sãcelului), pe râul Amaradia;
2 178 loc. (1 ian. 2011): 1 100 de sex masc.
ºi 1 078 fem. Reºed. com. este satul
Voiteºtii din Vale. În satul Voiteºtii din
Deal se aflã casa memorialã „Ion
Popescu-Voiteºti”, cu exponate care
evocã viaþa ºi activitatea cunoscutului
geolog, ºi douã biserici din lemn cu hramurile „Sfinþii Voievozi” (1795) ºi
„Sfântul Dumitru” (1818); în satul
Voiteºtii din Vale se gãseºte biserica din
lemn cu hramul „Sfinþii Voievozi” (1832),
în satul Bãlãneºti se află bisericile din
lemn cu hramurile „Sfinþii Voievozi”
(1680) ºi „Sfântul Gheorghe” (1857), iar
în satul Glodeni există bisericile din lemn

cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului” (1772) ºi „Cuvioasa Parascheva”
(1728, refãcutã în 1791–1792).
BÃLÃªEªTI, com. în jud. Galaþi, alcãtuitã din 4 sate, situatã în Pod. Covurlui;
2 467 loc. (1 ian. 2011): 1 257 de sex masc.
ºi 1 210 fem.

BÃLÃTÃU, lac de baraj natural, situat în
apropiere de oraºul Dãrmãneºti (jud.
Bacãu), pe râul Izvoru Negru (afl. al
Uzului). Lacul s-a format prin surparea
ºi alunecarea (1883) versantului drept al
vãii. Supr.: 6 ha; ad. max.: 3,7 m; vol.:
150 000 m3.

BÃLÃUªERI, com. în jud. Mureº, alcãtuitã
din 6 sate, situatã în Pod. Târnavelor, pe
râul Târnava Micã; 4 971 loc. (1 ian. 2011):
2 433 de sex masc. ºi 2 538 fem. Haltã de
c.f. Nod rutier. Expl. de gaze naturale (în
satul Filitelnic). Culturi de cereale
(porumb, grâu, ovãz), sfeclã de zahãr,
legume º.a. Centru viticol. Centru de
confecþionare a obiectelor din pãnuºi de
porumb (pãlãrii, genþi, coºuri, covoraºe
etc.), în satul Chendu. Pe terit. satului
Senereuº a fost descoperit (1878) un tezaur
dacic de argint (sec. 1 î.Hr.–1 d.Hr.) alcãtuit
dintr-o brãþarã spiralicã, un colan, trei
inele, un lanþ, o fibulã, zece denari romani
republicani º.a. Satul Bãlãuºeri apare
menþionat documentar ca târg, prima oarã,
în 1325, cu numele Balavásar (Târgul lui
Bala). În satul Agriºteu se aflã o bisericã
romanicã (sec. 14), cu o clopotniþã din lemn
din 1760. Aici, în 1788, Gheorghe ªincai a
înfiinþat o ºcoalã cu predare în limba
românã. În satul Senereuº se aflã o bisericã
din sec. 15, azi bisericã evanghelicã, ruinele
unei cetãþi þãrãneºti (1641), din care se mai
pãstreazã turnul de poartã ºi fragmente
de zid; în satul Filitelnic existã o cetate
þãrãneascã (sec. 17), cu bisericã evanghelicã
(sec. 16–18) ºi clopotniþã (1848), iar în satul
Dumitreni, o bisericã romano-catolicã (sec.
17–18). Castel (sec. 19), în satul Chendu.
Han turistic.
BÃLCÃTACIUÕ Ilfov(1).

BÃLCÃUÞI, com. în jud. Suceava,
alcãtuitã din 3 sate, situatã în Pod.
Dragomirnei, pe cursul superior al râului
Horaiþ; 3 244 loc. (1 ian. 2011): 1 580 de
sex masc. ºi 1 664 fem. Satul Bălcăuţi
apare menţionat documentar în 1471,
satul Negostina în 1747, iar satul Gropeni
figura în 1780 cu numele Slobozia Grapina,
iar în sec. 17, Rudeşti.
BÃLCEªTI, oraº în jud. Vâlcea, situat în
Piem. Olteþului, în zona de confl. a

râurilor Peºteana ºi Cerna cu Olteþ; 5 523
loc. (1 ian. 2011): 2 737 de sex masc. ºi
2 786 fem. Supr.: 98 km2, din care 12,6
km2 în intravilan; densitatea: 438
loc./km2. Producţie de mobilã (din 30
oct. 1980), de alcool ºi prefabricate din
beton. Produse textile (prelucr. lânii) ºi
alim. Creºterea bovinelor ºi ovinelor.
Com. B. a fost trecutã în categoria
oraºelor la 18 iun. 2002, având în subordine ad-tivã localit. componente Beneºti,
Cârlogani, Chirculeºti, Goruneºti, Irimeºti,
Oteteliºu, Preoteºti ºi Satu Poieni. În
localit. componentã Beneºti se aflã curtea
fam. de boieri „Oteteleºanu” (sec. 18), cu
o casã din 1713 (cu adãugiri din anul
1900) ºi biserica „Sfinþii Voievozi” (1746,
reparatã ºi zugrãvitã în 1868). Bisericile
cu hramurile „Sfinþii Voievozi” (1774),
„Intrarea în Bisericã a Maicii Domnului”
(1795, cu fresce originare) ºi „Sfântul
Nicolae” (1884), în localit. componente
Oteteliºu, Goruneºti ºi Irimeºti. În localit.
componentã Beneºti a fost înfiinþatã, în
1750, o ºcoalã, transformatã în 1838 în
ºcoalã preparandie pentru pregãtirea de
învãþãtori pentru ºcolile rurale. Muzeul
memorial „Petrache Poenaru”, în Beneşti.
Prima menţiune documentară a B.
datează din 1574.

BÃLENI 1. Com. în jud. Dâmboviþa,
alcãtuitã din 2 sate, situatã în Câmpia
Târgoviºtei, pe râul Ialomiþa; 8 692 loc.
(1 ian. 2011): 4 348 de sex masc. ºi 4 344
fem. Moarã (1902). Legumiculturã. Ruinele
curþii boiereºti a familiei Bãleanu (sec.
17); han (sec. 18); biserica „Sfântul Ioan
Botezãtorul” (sec. 19), cu picturi murale
executate, în 1858, de Gheorghe Tattarescu.
Împletituri de rãchitã. Reºed. com. este
satul Bãleni-Români.
2. Com. în jud. Galaþi, formată
dintr-un sat, situatã în zona de contact a
Pod. Covurlui cu Câmpia Covurlui, pe
râul Suhu; 2 498 loc. (1 ian. 2011): 1 267
de sex masc. ºi 1 231 fem. Culturi de
cereale (grâu, porumb), floarea-soarelui ş.a.
Producţie de băuturi alcoolice; produse
de panificaţie. În satul Băleni, atestat
documentar la 15 iul. 1448, se află biserica
„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”
construită în anii 1945–1950 pe locul
uneia ce data din anul 1870 care a fost
distrusă de cutremurul din noaptea de
9 spre 10 nov. 1940.

BÃLEªTI1. Com. în jud. Gorj, alcãtuitã
din 9 sate, situatã în Depr. Târgu Jiu, la
8 km SV de municipiul Târgu Jiu; 7 657
loc. (1 ian. 2011): 3 794 de sex masc. ºi

3 863 fem. Bisericile din lemn cu hramurile „Sfântul Ioan Botezãtorul” (1832, cu
picturi din 1872), „Sfinþii Arhangheli
Mihail ºi Gavriil” (1672, cu picturi
interioare din 1679 ºi din 1736), „Sfântul
Dumitru” – fostã „Adormirea Maicii
Domnului” (sec. 18, refãcutã în 1846),
„Adormirea Maicii Domnului” (1834) ºi
„Sfinþii Voievozi” ºi „Adormirea Maicii
Domnului” (1818), în satele Bãleºti,
Ceauru, Corneºti, Rasova ºi Stolojani.
2. Com. în jud. Vrancea, formată
dintr-un sat, situatã în Câmpia Râmnicului;
2 054 loc. (1 ian. 2011): 1 059 de sex masc.
ºi 995 fem. Culturi de cereale, floareasoarelui ş.a. Presă de ulei comestibil.
BÃLGRAD (BÃLGÃRAD), vechea
denumire popularã a municipiului Alba
Iulia.

BÃLILEªTI, com. în jud. Argeº, alcãtuitã
din 7 sate, situatã în Piem. Cândeºti, pe
râul Bratia; 4 212 loc. (1 ian. 2011): 2 071
de sex masc. ºi 2 141 fem. Centru de olãrit
(în satul Poieniþa). În satul Bãjeºti se aflã
curtea fortificatã a banului Mareº Bãjescu
(sec. 17), cu biserica „Adormirea Maicii
Domnului” (1666–1667), care pãstreazã
picturi murale din 1669, declarată monument istoric. Biserica a fost supusă unor
lucrări de restaurare în anii 1994–2003; în
satul Bãlileºti există biserica „Adormirea
Maicii Domnului”- Româneºti (1824) ºi casa
Agripina Constantinescu (sec. 19).
BÃLINEªTIÕ Grãmeºti.

BÃLTENI 1. Com. în jud. Olt, formată
dintr-un sat, situatã în zona de contact a
Câmpiei Boian cu Piem. Cotmeana; 2 060
loc. (1 ian. 2011): 1 044 de sex masc. ºi
1 016 fem. Com. B. a fost înfiinþatã la 19
mart. 2004 prin desprinderea satului
Bãlteni din com. Perieþi, jud. Olt. Satul
Bãlteni este atestat documentar la 20 iun.
1489.
2. Com. în jud. Vaslui, alcãtuitã din
3 sate, situatã în Pod. Central Moldovenesc, pe râul Buda; 1 560 loc. (1 ian. 2011):
780 de sex masc. ºi 780 fem. Staþie de c.f.
(inauguratã la 1 mai 1892). Morãrit. Pe
terit. com. se aflã o pãdure de luncã (649
ha), în care predominã stejarul pufos
(Quercus pubescens), alãturi de care se
dezvoltã frasinul ºi ulmul, la parterul
cãreia se întâlnesc o serie de plante rare,
printre care voniceriu pitic (Euonymus
nana) – declarat monument al naturii –,
laleaua pestriþã (Fritillaria meleagris),
plantã ocrotitã, laleaua galbenã (Tulipa
biebersteiniana) º.a. Întreaga pãdure este
declaratã rezervaþie forestierã.

Bălţeşti

BÃLÞAÞI1. Com. în jud. Iaºi, alcãtuitã
de 7 sate, situatã în Câmpia Jijiei Inferioare, pe râul Bahlueþ; 5 247 loc. (1 ian.
2011): 2 640 de sex masc. ºi 2 607 fem.
Producţie de pânze pentru ferãstraie
mecanice (gatere); prelucr. lemnului
(parchet, mobilier de bucãtãrie). Pomiculturã; legumiculturã. Satul Bãlþaþi este
atestat documentar, prima oarã, în 1473.
Bisericã din lemn cu hramul „Sfântul
Grigore Teologul” (sec. 19), în satul Mãdârjeºti.
2.Õ Stejaru(1).
BÃLÞAÞIIVECHIÕ ValeaRâmnicului.

BÃLÞÃTEªTI, com. în jud. Neamþ,
alcãtuitã din 3 sate, situatã în zona de
contact a Subcarpaþilor Neamþului cu
M-þii Stâniºoara, la 475 m alt., într-o reg.
colinarã acoperitã cu livezi ºi pãduri, la
32 km N de municipiul Piatra-Neamþ;
4 316 loc. (1 ian. 2011): 2 191 de sex masc.
ºi 2 125 fem. Reparaþii de utilaje agricole;
produse de panificaþie. Cazinou (sec. 19)
în satul Bãlþãteºti. Staþiune balneoclimatericã de interes general, cu funcþionare permanentã, cu izv. de ape minerale
cloruro-sodice concentrate, sulfatate,
unele magneziene, iodurate ºi bromurate, cunoscute din anul 1810, dar valorificate intens de la sf. sec. 19. Primele
analize chimice ale apelor minerale de
aici au fost fãcute în 1839 de medicii I.
Cihac ºi Franz Humpel. Apele minerale
de la B., medaliate cu aur la Expoziþiile
de la Paris (1900) ºi Bucureºti (1906), sunt
foarte eficiente în tratarea afecþiunilor
reumatismale, a celor posttraumatice
(stãri dupã operaþii pe articulaþii ºi
muºchi, dupã entorse, luxaþii ºi fracturi),
neurologice periferice (pareze, sechele
dupã poliomielitã ºi polineuropatii),
endocrine (sterilitate ovarianã), dermatologice etc. Sarea de B., extrasã din apa
mineralã, este comercializatã în scopul
folosirii acesteia pentru bãi la domiciliu.
Dupã dec. 1989, din cauza lipsei de
fonduri, Baza de tratament a fost temporar dezafectatã. Până la 22 oct. 2003,
com. B. a avut în componenţă satul
Ghindăoani, care la acea dată a devenit
comună de sine stătătoare.
BÃLÞEªTI, com. în jud. Prahova, alcãtuitã din 3 sate, situatã în Subcarpaþii
Prahovei; 3 721 loc. (1 ian. 2011): 1 841
de sex masc. ºi 1 880 fem. Expl. de petrol
(în satul Podenii Vechi). Prelucr. lemnului. Pomiculturã.
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Băluşeni

BÃLUªENI, com. în jud. Botoºani,
alcãtuitã din 6 sate, situatã în Câmpia
Jijiei Superioare, la confluenþa râului
Drãcºani cu Moriºca; 4 957 loc. (1 ian.
2011): 2 532 de sex masc. ºi 2 425 fem. Pe
terit. com. se aflã o parte a iazului Drãcºani,
folosit pentru pisciculturã. În satul
Bãluºeni, atestat documentar la 20 dec.
1635, se aflã o bisericã din lemn cu
hramul „Sfinþii Voievozi” (1740–1745) ºi
biserica de lemn cu hramul „Adormirea
Maicii Domnului” (a fostului schit
Zosin), ctitorie din anul 1779 a lui
Tudorache Baºutã, cu pridvor adãugat
în sec. 19 ºi reparaþii din 1944 (refãcut
acoperiºul º.a.). Ca urmare a secularizãrii
averilor mănãstireºti, în 1864 schitul
Zosin a fost desfiinþat, bisericuþa de lemn
supravieþuind pânã în 1991 când s-a
reînfiinþat mănãstirea Zosin (de cãlugãri).
În anii 1991–1992 s-a construit o bisericã
de zid care a păstrat acelaºi hram –
„Adormirea Maicii Domnului” (sfinþitã
la 26 sept. 1992), dar din cauza unor
alunecãri de teren ulterioare, aceastã
bisericã ºi chiliile sunt pe cale sã se
prãbuºeascã, fapt pentru care cãlugãrii
au început construirea unei noi biserici
pe un teren mai stabil, mai sus faþã de
cea ziditã anterior. În satul Zãiceºti se
aflã biserica din lemn cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” (1816, cu transformãri din 1884). În sec. 19, satul
Bãluºeni a purtat concomitent, pe o
anumitã perioadã, ºi denumirea de Zosin.

BÃNEASA1. Lac de baraj antropic, pe
valea Colentinei, în N municipiului
Bucureºti. Supr.: 40 ha. Loc de agrement
pentru locuitorii Capitalei ºi bazã de
sporturi nautice. ªtrand.
2. Pãdure situatã în N municipiului
Bucureºti, la 10,5 km de Piaþa Sfântul
Gheorghe (consideratã kilometrul zero
al oraşului), alcãtuitã din stejar (Quercus
robur), carpen (Carpinus betulus), tei (Tilia
tomentosa), arþar (Acer tataricum), salcâm
(Robinia pseudacacia) º.a. Subarboretul este
format din corn (Cornus mas), porumbar
(Prunus spinosa), mãceº (Rosa canina),
pãducel (Crataegus monogyna) etc., iar
covorul vegetal cuprinde ghiocei, viorele,
toporaºi, brebenei etc. Pãdurea B., extinsã
pe o supr. de c. 50 ha, reprezintã un rest
al renumiþilor codrii ai Vlãsiei. În sec. 19,
aceastã pãdure a fost proprietatea
domnului Gheorghe Bibescu. În 1921,
primãria Capitalei a hotãrât crearea aici
a unui parc de agrement, realizându-se

cãi de acces, alei, un restaurant în stil
românesc (în 1930), dupã planurile
arhitectului Octav Doicescu etc. Ulterior,
s-a mai construit un restaurant ºi s-au
amenajat o Grãdinã zoologicã ºi un
camping. În partea de NE a Pãdurii B.
se aflã poligonul Tunari, în care au loc
mari competiþii naþionale ºi internaþionale de tir.
3. Oraº în jud. Constanþa, situat în Pod.
Oltinei, în apropiere de graniþa cu Bulgaria;
5 546 loc. (1 ian. 2011): 2 762 de sex masc.
ºi 2 784 fem. Supr.: 78,6 km2, din care 2 km2
în intravilan; densitatea: 2 773 loc./km2.
Nod rutier. Produse alim. (brânzeturi,
panificaþie). Siloz de cereale. Atestat
documentar ca sat în 1750, cu numele
Parachioi (Satul cu bani), a trecut în categoria
comunelor rurale în 1850 ºi declarat oraº
la 7 apr. 2004. Oraºul B. are în subordine
ad-tivã localitãþile componente Fãurei
(menþionatã documentar în anul 1800 cu
numele Calaicea), Negureni (atestatã în 1780
cu denumirea Caranlâc) ºi Tudor Vladimirescu (atestatã în 1800 cu numele Regep
Cuius). Rezervaþia Canaraua Fetii (168 ha).
4. Com. în jud. Galaþi, alcãtuitã din 2
sate, situatã în zona de contact a Pod.
Covurlui cu Câmpia Covurlui, pe râul
Slivna; 2 149 loc. (1 ian. 2011): 1 117 de
sex masc. ºi 1 032 fem. Bisericã cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului” (începutul sec. 19), în satul Roºcani. Rezervaþia forestierã Breana-Roºcani, cu poieni
de bujori (78,3 ha).
5. Com. în jud. Giurgiu, alcãtuitã din
4 sate, situatã în Câmpia Burnasului;
5 170 loc. (1 ian. 2011): 2 567 de sex masc.
ºi 2 603 fem. Staþie de c.f. (inauguratã la
1 nov. 1869). Viticulturã. Între 17 febr.
1968 ºi 23 ian. 1981 a fãcut parte din jud.
Ilfov. Bisericile cu hramurile „Adormirea
Maicii Domnului” (1908–1910), „Sfântul
Nicolae” (1858) ºi „Adormirea Maicii
Domnului” (1865), în satele Bãneasa,
Frasinu ºi Pietrele. Staþie meteorologicã.
6. Cartier în partea de N a municipiului Bucureºti.

BÃNEªTI,com. în jud. Prahova, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în Subcarpaþii Prahovei,
pe stg. râului Doftana, la confl. cu
Prahova; 5 644 loc. (1 ian. 2011): 2 743 de
sex masc. ºi 2 901 fem. Confecþii textile.
Pomiculturã (cireºi). Monument închinat
lui Aurel Vlaicu, ridicat pe locul unde
acesta s-a prãbuºit cu avionul (construit
de el), la 13 sept. 1913, în timpul unei
încercãri de trecere peste Carpaþi. Bisericã
din lemn, cu hramul „Sfinþii Voievozi”
(1760), în satul Urleta.

BÃNIA 1. Com. în jud. Caraº-Severin,
alcãtuitã din 2 sate, situatã în Depr.
Almãj, la poalele M-þilor Almãj; 1 985 loc.
(1 ian. 2011): 982 de sex masc. ºi 1 003
fem. Prelucr. primarã a lemnului. Creºterea ovinelor ºi a bovinelor. Pomiculturã. În satul Bãnia, menþionat documentar,
prima oarã, în 1484, se aflã un muzeu
sãtesc (cu exponate de arheologie ºi
istorie, numismaticã, etnografie) ºi
biserica având hramul „Naºterea Maicii
Domnului” (1779, cu refaceri din 1840 ºi
1881 ºi picturi din 1897).
2.Õ OcnadeFier.
BÃNIªOR, com. în jud. Sãlaj, alcãtuitã
din 3 sate, situatã la poalele M-þilor
Plopiº, pe Valea Banului; 2 223 loc. (1 ian.
2011): 1 094 de sex masc. ºi 1 129 fem.
Satul Bãniºor este menþionat documentar,
prima oarã, în 1213.

BÃNIÞA1.Õ Meriºor.
2. Com. în jud. Hunedoara, alcãtuitã
din 3 sate, situatã în SE Depr. Haþeg-Pui,
pe cumpãna de ape dintre râurile Strei
ºi Jiu de Vest, în pasul Meriºor (sau
Bãniþa); 1 325 loc. (1 ian. 2011): 684 de
sex masc. ºi 641 fem. Staþie de c.f. Expl.
de calcar. Pe terit. com. a fost descoperitã
o cetate geto-dacicã (sec. 1 î.Hr.-106
d.Hr.) datând din timpul lui Burebista,
refãcutã sub regele Decebal ºi distrusã
în timpul Rãzboaielor daco-romane.
Vestigiile cetãþii geto-dacice au fost
incluse, în 1999, pe lista patrimoniului
cultural mondial UNESCO. Satul Bãniþa
este menþionat documentar, prima oarã,
în 1839. Turn medieval de apãrare (sec.
15), în satul Crivadia. Rezervaþiile
naturale Dealu cu Peºtera Bolii ºi Cheile
Crivadiei (10 ha).

BÃRÃGAN, mare unitate de ºes în SE
României, aparþinând Câmpiei Române,
cuprinsã între vãile Mostiºtei la V,
Dunãrii la S ºi E, Buzãului ºi Siretului
inferior la N. Acoperitã cu un strat gros
de loess (10–40 m) ºi presãratã cu crovuri,
dune, lacuri sãrate, limane fluviatile ºi
vãi de tip „mostiºte”. Caracteristica pr.
este datã de interfluviile largi, de mare
netezime, cu scurgere semiendoreicã ºi
pânza freaticã aflatã la mare adâncime
(15–25 m). Strãbãtutã în partea centralã,
de la V la E, de râul Ialomiþa, pe care îl
putem supranumi „Nilul Bãrãganului”.
Climã de stepã ºi soluri predominant
cernoziomice, cu fertilitate mare, propice
culturilor cerealiere, de floarea-soarelui,
sfeclã de zahãr, tutun etc. Este foarte
roditoare în condiþii normale de umi-

ditate naturalã sau de irigaþie. Denumirea
de Bãrãgan derivã, dupã unele opinii, de
la un termen turco-cuman, care înseamnã
teren arid, sterp (în sensul de necultivat,
nelucrat). Considerat grânarul României.
Cuprinde douã mari subunitãþi: Bãrãganul Mostiºtei, la S de valea Ialomiþei, ºi
Bãrãganul Ialomiþei, la N de aceasta.

BÃRÃGANU, com. în jud. Constanþa,
alcãtuitã din 2 sate, situatã în E Pod.
Cobadin, la 40 km SV de municipiul
Constanþa; 1 866 loc. (1 ian. 2011): 948 de
sex masc. ºi 918 fem. Morãrit ºi panificaþie; fabricã de cãrãmidã. Apiculturã.
Culturi de cereale, cartofi, legume, plante
oleaginoase º.a. Potenþial energetic eolian
ridicat. Com. B. a fost înfiinþatã la 1 febr.
2003 prin desprinderea satelor Bãrãganu
ºi Lanurile din com. Mereni, jud. Constanţa.
Satul Bãrãganu este atestat în 1877 cu
numele Osmanfaca, iar satul Lanurile în
1915 cu denumirea Ghiaur Suiciuk ºi apoi
cu cea de Ebikioi, iar din 1926 apar cu
toponimele actuale. Bisericile cu hramurile „Sfinþii Împãraþi Constantin ºi Elena”
ºi „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”.

BÃRÃGANUL, com. în jud. Brãila,
formată dintr-un sat, situatã în Câmpia
Bãrãganului (Bãrãganul Ialomiþei); 3 276
loc. (1 ian. 2011): 1 659 de sex masc. ºi
1 617 fem. Staþie de c.f. (inauguratã la
21 nov. 1886). Expl. de petrol. Culturi de
cereale, plante tehnice, legume º.a.
Pomiculturã; viticulturã. Satul Bãrãganul
este atestat documentar în 1643, iar satul
Cioara-Doiceºti (azi înglobat în satul
Bãrãganul) a luat fiinþã în anii 1830–1836
cu numele Cioara Micã (ulterior numit
Cioara-Doiceºti). Pânã la 1 ian. 1965 satul
ºi com. B. s-au numit Cioara-Doiceºti.
Biserica „Sfânta Treime” (1852–1858).
BÃRÃGANULDENORDÕ Brãila(1).

BÃRÃGANUL IALOMIÞEI, subunitate
de relief a Câmpiei Bãrãganului, de mare
netezime, situatã în E-NE Câmpiei
Române (a cãrei parte componentã este),
între vãile Cãlmãþui la N, Dunãrea la E,
Ialomiþa la S ºi Sãrata la V. Alt. descresc
de la V (60–70 m) la E (20 m). Este
acoperitã cu depozite loessoide, de
diferite grosimi, pe care s-au dezvoltat
soluri de tip cernoziomic, foarte fertile
în condiþii normale de umiditate. Apa
freaticã se aflã la adâncime mai mare de
5 m. Este formatã din mai multe câmpuri
(Urziceni, Mohreanu, Roºiori, Griviþa
etc.) presãrate cu movile, dune, crovuri,
lacuri (Fundata, Perieþi, Amara, Strachina

º.a.). Culturi de cereale, plante tehnice ºi
de nutreþ, floarea-soarelui etc.

BÃRÃGANUL MOSTIªTEI, subunitate
de relief a Câmpiei Bãrãganului, de mare
netezime, situatã în E Câmpiei Române
(a cãrei parte componentã este), între
vãile Ialomiþa la N, braþul Borcea la E,
Dunãrea la S ºi Mostiºtea la V. Alt.
variazã între 70–90 m (Câmpul Hagieni)
ºi 25 m în E. Este acoperitã cu nisipuri ºi
depozite loessoide, de diferite grosimi,
pe care s-au dezvoltat soluri de tip cernoziomic, foarte fertile în condiþii normale
de umiditate. Apa freaticã se aflã la foarte
mare adâncime (18 m pe Câmpul
Fãcãeni, 50–70 m pe Câmpul Hagieni
etc.). Este formatã din mai multe câmpuri, cu puternic caracter semiendoreic
(Hagieni, Lehliu, Mãrculeºti, Ciulniþa
º.a.). În SE B.M. au fost create mari
sisteme de irigaþie (Independenþa–
Dragoº Vodã–Dragalina; Ciulniþa–ªtefan
Vodã–Cuza Vodã; Jegãlia–Periºoru;
Movila–ªtefan cel Mare–Borcea etc.)
pentru a compensa lipsa de umiditate
din sol în perioadele secetoase. Culturi
de cereale, plante tehnice ºi de nutreþ,
floarea-soarelui etc.

BÃRÃªTI, com. în jud. Olt, alcãtuitã din
8 sate, situatã în Piem. Cotmeana; 1 649
loc. (1 ian. 2011): 783 de sex masc. ºi 866
fem. Reºed. com. este satul Bãrãºtii de
Vede. Expl. de þiþei. Pomiculturã. Creºterea bovinelor ºi porcinelor. Bisericile
cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului” (1820) ºi „Sfântul Nicolae” (1900),
în satele Bãrãºtii de Cepturi ºi Bãrãºtii
de Vede; biserica din lemn ºi cãrãmidã,
cu dublu hram, „Sfântul Nicolae” ºi
„Cuvioasa Parascheva” (1820), în satul
Boroeºti.
BÃRBÃTENIIDEJOSÕ Aninoasa(1).

BÃRBÃTEªTI 1. Com. în jud. Gorj,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în zona de E
a Dealurilor Jiului, pe râul Gilort; 1 761
loc. (1 ian. 2011): 890 de sex masc. ºi 871
fem. Staþie de c.f. (inauguratã la 16 ian.
1888). Expl. de balast. Produse alim.
Muzeu etnografic (în satul Bãrbãteºti).
Vestigii din Epoca bronzului (în satul
Socu). Satul Bãrbãteºti este menþionat
documentar, prima oarã, în 1438 (apoi la
4 sept. 1520, 18 nov. 1619, 13 mart. 1662
etc.), satul Musculeºti este atestat
documentar la 17 iul. 1707 (pânã în sec.
19 s-a numit Sãrãcineºti), satul Petreºti
apare consemnat la 15 ian. 1504, iar satul
Socu la 3 mart. 1746. Casa „Costicã

Produc\ie de confec\ii.

Bărbuleţu

Bãrbãtescu” (1848–1850) ºi casa „Sburlea”
(1891), în satul Bãrbãteºti.
2. Com. în jud. Vâlcea, alcãtuitã din
4 sate, situatã în Subcarpaþii Olteniei; 3
663 loc. (1 ian. 2011): 1 833 de sex masc.
ºi 1 830 fem. Muzeu etnografic. Reºed.
com. este satul Bodeºti. Expl. lemnului.
Apiculturã. În satul Bãrbãteºti se aflã
schitul „Pãtrunsa” (de cãlugãri), la poalele muntelui Buila, înfiinþat în 1740 de
cãtre episcopul Climent al Râmnicului;
ulterior a fost distrus de prãbuºirea unei
stânci ºi apoi refãcut în a doua jumãtate
a sec. 18 de cãtre postelnicii Dumitru ºi
Ion Bãrbãtescu. Pãrãsit în 1895, schitul a
fost reînfiinþat în 1934–1935 de cãtre
ieromonahul Veniamin Grigorescu ºi
resfinþit la 23 aug. 1936. Biserica schitului,
cu hramul „Cuvioasa Parascheva”,
pãstreazã picturi murale din 1812, a fost
supusã unor restaurãri în 1963 ºi 1977 (a
fost închis pridvorul ºi biserica acoperitã
cu tablã) şi declaratã monument istoric;
biserica de zid cu hramul „Sfântul
Nicolae” (1712–1715, pictatã în 1774) are
un pridvor adãugat în 1774; bisericã
fortificatã cu hramul „Intrarea în Bisericã
a Maicii Domnului” (1776, cu picturi
originare ºi zid de incintã ridicat în sec.
18); în satul Bãrbãteºti se aflã bisericile
din lemn cu hramurile „Sfântul Nicolae”
(1790, pictatã în 1800 ºi 1862) ºi „Buna
Vestire” (1795, pictatã în 1823 ºi 1890 ºi
tencuitã în 1887–1890), aceasta din urmã
adusã din satul Bãbeni-Bistriþa. În satul
Bodeºti existã bisericile cu hramurile
„Sfânta Treime” (1732, cu fresce originare
ºi zid de incintã din 1732 ºi cu pridvor
adãugat în 1870) a fostului schit Bodeºti,
ºi „Intrarea în Bisericã a Maicii
Domnului” (1749, cu picturi originare).
BÃRBULEªTI, com. în jud. Ialomiþa,
formată dintr-un sat, situatã în Câmpia
Bãrãganului; 6 051 loc. (1 ian. 2011): 3 019
de sex masc. ºi 3 032 fem. Haltã de c.f.
Culturi de cereale, plante tehnice ºi de
nutreþ, leguminoase pentru boabe º.a.
Com. B. a fost înfiinþatã la 27 iun. 2006
prin desprinderea satului Bãrbuleºti din
com. Armãºeºti. Între 17 febr. 1968 ºi 23
ian. 1981 satul Bãrbuleºti a fãcut parte
din jud. Ilfov. Biserica „Sfântul Nicolae”
(1754, cu refaceri din 1873).
BÃRBULEÞU, com. în jud. Dâmboviþa,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în zona de
contact a Subcarpaþilor Ialomiþei cu
prelungirile M-þilor Leaota, pe Râul Alb
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atestat
documentar
la 25 mai
1532.

Bărcăneşti

(afl. al Dâmboviþei); 1 673 loc. (1 ian. 2011):
816 de sex masc. ºi 857 fem. Pomiculturã
(pruni, meri). Centru pentru colectarea
laptelui ºi pentru fabricarea produselor
lactate (Bãrbuleþu). Producþie de þuicã.
Agroturism. Biserica „Adormirea Maicii
Domnului” (1672–1680). Reºed. com. este
satul Gura Bãrbuleþului. Până la 6 dec. 2004,
com. B. a avut în componenţă satele Aluniş,
Pietrari, Şipot şi Valea, care la acea dată au
format com. Pietrari, jud. Dâmboviţa. Tot
până la 6 dec. 2004, com. B. a mai avut în
componenţă satele Râu Alb de Jos şi Râu
Alb de Sus, care la acea dată au format com.
Râu Alb, jud. Dâmboviţa.

BÃRCÃNEªTI1. Com. în jud. Ialomiþa,
alcãtuitã din 2 sate, situatã în Câmpia
Bãrãganului, în lunca largã de pe dr.
râului Ialomiþa; 3 636 loc. (1 ian. 2011):
1 735 de sex masc. ºi 1 901 fem. Complex
de creºtere a porcilor. Culturi de cereale,
de floarea-soarelui, plante de nutreþ,
legume, tutun etc. Viticulturã. Bisericã
având hramul „Adormirea Maicii Domnului” (1812), în satul Bãrcãneºti. În satul
Eliza-Stoeneºti, înfiinþat în 1780 de cãtre
refugiaþii ardeleni ºi numit alternativ
Stoeneºti ºi Pisica (până în 1925, după care,
până la 1 ian. 1965 a purtat numele
Eliza-Stoeneºti, iar între 1 ian. 1965 ºi 17
febr. 1968 s-a numit Pelinul, datã la care a
fost desfiinþat ºi unificat cu satul Condeeºti)
se află conacul „Nicu Chiroiu” (1926, azi
în ruină) şi biserica „Sfântul Nicolae”
datând din 1851 ºi pictatã la interior în anii
1886–1889 de Serafim ºi Z. G. Niculescu,
reparatã în 1959–1960 când a fost repictatã
în tempera de I. Dogãnescu ºi C. Blendea;
conacul lui Marius Ionescu (1909), în ruină.
Între 17 febr. 1968 ºi 23 ian. 1981, com. B.
a fãcut parte din jud. Ilfov.
2. Com. în jud. Prahova, alcãtuitã din
5 sate, situatã în Câmpia Ploieºtiului, la
6 km SE de municipiul Ploieºti; 9 661 loc.
(1 ian. 2011): 4 695 de sex masc. ºi 4 966
fem. Nod rutier. Sere legumicole (130
ha), în satul Tãtãrani. Satul Bãrcãneºti
este consemnat documentar, prima oarã,
la 4 iul. 1476. În satul Ghighiu, atestat
documentar la 25 ian. 1471, se aflã
mănãstirea (de maici) cu acelaºi nume,
întemeiatã în anul 1601 de logofãtul
Coresi în mijlocul unei pãduri care făcea
parte din Codrii Vlãsiei; în anul 1817,
ieromonahul Arsenie de la mănãstirea
Cernica a construit o bisericã din lemn,
cu ajutorul familiei Rucãreanu, pe un loc
cedat în 1814 de cãtre Uþa CantacuzinoCorneanu. Pânã în 1952, aici a funcþionat

o mănãstire de cãlugãri. Biserica actualã,
cu hramul „Izvorul Tãmãduirii”, a fost
ziditã în anii 1858–1865 (sfinþitã la 31
mart. 1866), pe locul vechii biserici din
lemn, prin strãdania arhimandriþilor
Eftimie ºi Antonie ºi pictatã la interior,
în 1865–1866, de cãtre Gheorghe Tattarescu.
Complexul monahal a fost supus unor
ample lucrãri de restaurare în anii 1954–
1958, perioadã în care s-au construit chilii
în stil brâncovenesc, ateliere de lucru ºi
a fost recondiþionatã pictura muralã.
Biserica a fost consolidatã, reparatã ºi i
s-au restaurat picturile murale dupã
stricãciunile provocate de cutremurele
din 10 nov. 1940, 4 mart. 1977 ºi 30 mai
1990 (resfinþitã în aug. 1990). Mănãstirea
Ghighiu posedã un muzeu cu colecþii de
artã veche religioasã. În satul Tãtãrani
existã conacul „Brâncoveanu-Mavrocordat” (sec. 18). În arealul satului
Ghighiu se aflã un pâlc de stejari seculari
(ocrotiþi de lege).
BÃSEªTI 1. Com. în jud. Maramureº,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în zona
Dealurilor Asuajului, la poalele de SE ale
Culmii Codrului, la 200 m alt.; 1 541 loc.
(1 ian. 2011): 764 de sex masc. ºi 777 fem.
Muzeu etnografic. În satul Bãseºti, menþionat documentar, prima oarã, în 1391,
s-a nãscut Gheorghe Pop de Bãseºti
(1835–1919), preºedinte al Marii Adunãri
Naþionale de la Alba Iulia, care a proclamat unirea Transilvaniei cu România la
1 Dec. 1918. În casa acestuia, construitã
în 1878, s-a amenajat un muzeu memorial. Casã din lemn (1860). În satul
Odeºti, atestat documentar în 1424 ºi
transferat, la 24 oct. 1997, din com. Bãiþa
de sub Codru în com. Bãseºti, se aflã
biserica „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi
Gavriil” (1832).
2. Õ Cãlmãþuiu.
3.Õ Viiºoara(7).

BÃTARCI, com. în jud. Satu Mare,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în zona de
contact a Câmpiei Someºului cu M-þii
Oaº, în apropiere de graniþa cu Ucraina;
3 731 loc. (1 ian. 2011): 1 878 de sex masc.
ºi 1 853 fem. Expl. forestiere. Producþie
de þuicã. Pomiculturã; culturi de cãpºuni.
Agroturism. Satul Bãtarci este menþionat
documentar, prima oarã, în 1378.
BÃTRÂNA, com. în jud. Hunedoara,
alcãtuitã din 4 sate, situatã la poalele
M-þilor Poiana Ruscãi, pe râul Dobra; 155
loc. (1 ian. 2011): 76 de sex masc. ºi 79
fem. Expl. forestiere. Culturi de cartofi.
Satul Bãtrâna este menþionat documentar,
prima oarã, în 1750. Codrii seculari de pe

văile Dobrişoarei şi Prisloapei (139,3 ha),
declaraţi rezervaţie forestieră.

BÃTRÂNI, com. în jud. Prahova, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în Depr. Drajna-Chiojd,
la poalele muntelui Zmeurãt; 2 109 loc.
(1 ian. 2011): 1 071 de sex masc. ºi 1 038
fem. Producţie de brânzeturi ºi de sãpun.
Pomiculturã (meri, pruni, peri, nuci).
Apiculturã. Creºterea animalelor. Com.
B. a fost înfiinþatã la 30 dec. 2005 prin
desprinderea satelor Bãtrâni ºi Poiana
Mare din com. Starchiojd, jud. Prahova.
BÃÞANI, com. în jud. Covasna, alcãtuitã
din 5 sate, situatã în Depr. Baraolt, pe râul
Baraolt; 4 528 loc. (1 ian. 2011): 2 318 de
sex masc. ºi 2 210 fem. Expl. de balast.
Confecþionarea covoarelor (în satul
Herculian), pãlãriilor ºi a coºurilor
împletite din nuiele (în satul Bãþanii Mici).
Topitoria de fier „Bodvaly” (1831). Fabricã
de cãrãmidã ºi þiglã. Expl. ºi prelucr.
primarã a lemnului. Reºed. com. este satul
Bãþanii Mari, atestat documentar, prima
oarã, în 1332. În 1843, com. B. a fost
devastatã de un incendiu pustiitor, dupã
care a fost reconstruitã în întregime. Izv.
cu ape minerale carbogazoase ºi feruginoase, în satul Ozunca-Bãi. Bisericã în
stil gotic târziu (sec. 15) cu transformãri
renascentiste (sec. 16) ºi apoi baroce (1776).
Douã clopote vechi (1575 ºi 1615). Cetate
sãteascã (sec. 15) ºi casa memorialã
„Benedek Elek” (mobilã, obiecte personale,
documente, fotocopii aparþinând scriitorului ºi publicistului), în satul Bãþanii Mici.
În satul Herculian se află ruinele unei
biserici ortodoxe (sfinţită în 1937),
vandalizată de armata horthystă în 1940
(ruinile au fost conservate în 1998). În satul
Aita Seacã existã o rezervaþie paleontologicã (punct fosilifer), cu cochilii de
moluºte din Pliocen, declaratã monument
al naturii (supr.: 2 ha).

BÃUÞAR, com. în jud. Caraº-Severin,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în culoarul
depresionar Bistra, pe cursul superior al
râului Bistra; 2 639 loc. (1 ian. 2011): 1 315
de sex masc. ºi 1 324 fem. Staþie de c.f.
Expl. de min. de fier ºi de micã (satul
Bucova). Expl. ºi prelucr. marmurei
(cariera Bucova) ºi a lemnului. Colectarea
ºi prelucrarea fructelor de pãdure ºi a
ciupercilor. Pomiculturã (meri, pruni).
Ansamblul folcloric ºi de dansuri
„Ciobãnaºul”. Satul Bãuþar este menþionat documentar, prima oarã, în 1750.
BÂCLEª, com. în jud. Mehedinþi, alcãtuitã din 7 sate, situatã în Piem. Bãlãciþei;
2 104 loc. (1 ian. 2011): 1 028 de sex masc.
ºi 1 076 fem. Creºterea bovinelor.

Bârghiş

Lacul Bâlea

BÂLDANA,Mănăstirea~Õ Tărtăşeşti.

BÂLEA, lac glaciar în M-þii Fãgãraº, la
2 034 m alt. Supr.: 0,46 km2; ad. max.:
11 m; vol.: 0,2 mil. m3. Din el izv. râul
cu acelaºi nume (22,5 km). Punct turistic.
Cabanã distrusã de un incendiu în 1995
ºi refãcutã ulterior. Pe aici trece drumul
naþional transfãgãrãºan (inaugurat în
1974); linie de telecabinã (804 m diferenþã
de nivel) între Bâlea-lac ºi Bâlea-cascadã
(inauguratã în 1975). În jurul lacului se află
rezervaþia naturalã complexã omonimã
(120,40 ha), cu vegetaþie variatã, constituitã
din tufãriºuri de smirdar (Rhododendron
kotschyi) ºi meriºor (Vaccinium vitis-idaea) ºi
numeroase alte plante, printre care rogozuri
(Carex pyrenaica, Carex dacica), garofiþa cu
flori roºii (Dianthus compactus), floarea-de-colþi (Leontopodium alpinum), planta
endemicã miliþea (Silene dinarica) º.a.

ºi din perioada bronzului ºi un depozit
din Epoca fierului (sec. 7 î.Hr.), în care s-au
gãsit douã securi din fier, 12 coliere din
bronz, 10 brãþãri din bronz º.a. În arealul
com. B. se aflã pãdurea Borovăţ (30 ha),
alcătuită din pin negru de Banat (ocrotitã
de lege), declarată rezervaţie forestieră.

BÂRCA, com. în jud. Dolj, formată
dintr-un sat, situatã în Câmpia Desnãþui,
pe stg. râului Desnãþui; 3 989 loc. (1 ian.
2011): 1 911 de sex masc. ºi 2 078 fem.
Expl. de balast. Produse alim. Morãrit ºi
panificaþie. Muzeu de istorie ºi etnografie. Bisericã având hram dublu –
„Sfântul Dumitru” ºi „Sfântul Gheorghe”
(1801–1803, refãcutã în 1912–1914).

BÂLTENI,com. în jud. Gorj, alcãtuitã din
5 sate, situatã pe stg. Jiului, la poalele de
SV ale Dealului Bran; 7 738 loc. (1 ian.
2011): 3 782 de sex masc. ºi 3 956 fem.
Expl. de petrol. Hidrocentralã (11 MW)
datã în folosinþã la 8 iul. 1992. Constr. ºi
reparaþii de utilaj minier. Mat. de constr.
Creºterea bovinelor. Bisericã având dublu
hram – „Sfântul Vasile” ºi „Sfinþii Împãraþi
Constantin ºi Elena” (1826, cu unele
modificãri din 1894), în satul Bâlteni.

BÂLVÃNEªTI, com. în jud. Mehedinþi,
alcãtuitã din 5 sate, situatã în Pod.
Mehedinþi, pe râul Coºuºtea Micã; 1 029
loc. (1 ian. 2011): 512 de sex masc. ºi 517
fem. Muzeu etnografic. Pomiculturã;
apiculturã. Sãpãturile arheologice au scos
la ivealã urme ale unor aºezãri neolitice

Munţii Bârgăului

BÂRGÃU 1. Munþii Bârgãului, munþi
scunzi, situaþi în N Carpaþilor Orientali,
delimitaþi de cursul superior al râului
Someºu Mare (la V ºi NV), de râul Coºna
(la NE) ºi Valea Bistriþei ardelene (la S)
ºi strãjuiþi de M-þii Rodna (la NV),
Suhard (la NE) ºi Cãliman (la S). Sunt
alcãtuiþi din depozite sedimentare,
strãpunse de roci eruptive care au
generat mai multe vârfuri vulcanice, în
majoritate neck-uri (vf. Miroslava, 1 625
m, care constituie alt. max. a acestor
munţi; Heniu Mare, 1 611 m; Cucureasa,
1 392 m; Bârgãu, 1 362 m; Pãltineasa, 1
227 m º.a.). M-þii B. prezintã culmi
prelungi, netede, separate de vãile Ilva,
Leºu ºi Bârgãu, care formeazã impresionante defilee la traversarea mãgurilor
eruptive. În partea de E se aflã platoul
structural Zâmbroia. Expl. de min.
complexe. Acoperiþi cu pãduri, pãºuni ºi
fâneþe. Pe pantele lor sunt risipite aºezãri
omeneºti de altitudine (ªanþ, Rodna,
Lunca Ilvei º.a.).
2.Pasul~ Õ Tihuþa.

BÂRGÃUANI, com. în jud. Neamþ,
alcãtuitã din 13 sate, situatã în Subcarpaþii Neamþului; 3 976 loc. (1 ian. 2011):
2 007 de sex masc. ºi 1 969 fem. Biserica
având hramul „Adormirea Maicii Domnului” (1763–1783), în satul Bãlãneºti.
Han (sec. 18).
BÂRGHIª, com. în jud. Sibiu, alcãtuitã
din 6 sate, situatã în Pod. Hârtibaciului;
2 209 loc. (1 ian. 2011): 1 121 de sex masc.
ºi 1 088 fem. În satul Bârghiº, menþionat
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documentar, prima oarã, în 1357, se aflã
un castel medieval. Biserici în satele Apoº
(sec. 15–18, cu turn-clopotniþã din 1799),
Peliºor (sec. 14, fortificatã în sec. 16–18) ºi
Zlagna (sec. 15–16).

BÂRLA,com. în jud. Argeº, alcãtuitã din
12 sate, situatã în Câmpia Gãvanu-Burdea,
pe râul Cotmeana; 5 304 loc. (1 ian. 2011):
2 595 de sex masc. ºi 2 709 fem. Expl. de
petrol. Morãrit ºi panificaþie. Creºterea
bovinelor ºi ovinelor. Aviculturã. Staþiune balneoclimatericã, în satul Bãdeºti
(Õ). În satul Urlueni au fost identificate
urmele unui castru roman, situat pe
fortificaþia romanã Valul lui Traian (Õ).
Bisericile cu hramurile „Adormirea
Maicii Domnului”-Lereni (1787, cu
picturi originare) ºi „Sfântul Nicolae”
(1812, cu picturi originare), în satele
Urlueni ºi Podiºoru.

BÂRLAD1. Râu, afl. stg. al Siretului, la
4 km aval de com. Lieºti (jud. Galaþi);
207 km; supr. bazinului: 7 220 km2. Izv.
din Dealul Bour (Pod. Central Moldovenesc), de la 370 m alt., din amonte de
com. Valea Ursului (jud. Neamþ). Are o
pantã medie de scurgere de 1,4 m/km
ºi un debit mediu multianual ce variazã
între 0,20 m3/s în cursul superior ºi 7
m3/s în zona de vãrsare. Este un râu cu
scurgere redusã, meandrare puternicã ºi
variaþii mari de nivel ºi debit. Produce
frecvente inundaþii în cursul inf. Prezintã,
în cursul superior, o asimetrie accentuatã
spre stg., din cauza Colinelor Tutovei de
pe partea dr., cãpãtând aspectul unui
semn de întrebare, traverseazã podiºul
cu acelaºi nume ºi trece prin oraºele
Negreºti, Vaslui, Bârlad ºi Tecuci. Afl.
pr.: Rebricea, Vaslui, Crasna (pe stg.),
Buda, Racova, Tutova (pe dr.).
2.PodiºulBârladului, parte componentã a Pod. Moldovei, cuprinsã între

Bârlad (3). Muzeul „Vasile Pârvan”

Câmpia Moldovei (la N), Prut (la E),
Câmpia Românã (la S) ºi Siret (la V),
strãbãtutã, în zona centralã, de râul
Bârlad. Este format din numeroase culmi
deluroase (cu alt. medii de 250–350 m)
constituite din gresii, calcare, marne argiloase, separate de vãi largi, în majoritate
cu orientare N-S sau NNV-SSE. Alcãtuirea petrograficã ºi structura monoclinalã
(înclinarea generalã a stratelor spre SE)
au determinat dezvoltarea unor puternice fronturi de cueste (Coasta Iaºilor,
Coasta Racovei, Coasta Schitu-Hadâmbu
etc.), a unor supr. structurale, cu lãþimi
de 4–5 km (Scheia, Tansa, Repedea,
Ipatele º.a.), a vãilor consecvente (afl.
Bârladului), obsecvente (afl. Bahluiului)
ºi subsecvente (afl. dr. ai Jijiei ºi Prutului).
Înãlþimile cele mai mari se gãsesc în
Colinele Tutovei (Dealul Mângãralei, 485
m, Dealul Rãzeºti, 461 m º.a.) ºi în Pod.
Central Moldovenesc (Dealul Cetatea,
467 m, Dealul Cheia Domniþei, 458 m
º.a.). Alt. max.: 561 m (Dealul Doroºanu
din Colinele Tutovei). Diviziuni: Pod.
Central Moldovenesc, la N de râul Racova,
Colinele Tutovei, în concavitatea râului
Bârlad, la S de râul Racova, ºi Colinele
sau Dealurile Fãlciului, la E de râul Bârlad.
Viticulturã. Pomiculturã.
3. Municipiu în jud. Vaslui, situat pe
râul Bârlad, între prelungirile de SE ale
Colinelor Tutovei ºi cele de SV ale
Colinelor Fãlciului, la 70–172 m alt.;
68 826 loc. (1 ian. 2011): 33 021 de sex
masc. ºi 35 805 fem. Supr.: 15 km2, din
care 10,2 km2 în intravilan; densitatea:
6 747 loc./km2. Staþie de c.f. (inauguratã
la 13 sept. 1872). Nod rutier. Expl. de
nisip metalurgic. Termocentralã. Producţie de rulmenþi (din 1953), de
elemente pneumatice pentru automatizare ºi aparate de mãsurã, de produse
abrazive, angrenaje ºi organe mecanice
de transmisie, textile (conf., filaturã ºi
þesãtorie de vigonie), de cãrãmidã ºi alim.
(conserve de legume ºi fructe, uleiuri

Bârlad (3). Centrul municipiului

vegetale, produse de panificaþie etc.). Sere
legumicole (12 ha). Teatrul „Victor Ion
Popa” (f. 20 mart. 1955); Muzeul „Vasile
Pârvan” (înfiinþat în 1914), cu secþii de
istorie, arheologie, etnografie, artã ºi
ºtiinþele naturii, Muzeul colecþiilor de
artã (deschis în 1993 în casa „Sturdza”,
care dateazã din sec. 19). Colegiul
universitar de institutori, înfiinþat în oct.
1999, afiliat Facultãþii de Psihologie ºi
ªtiinþe ale Educaþiei a Universitãþii „A.I.
Cuza” din Iaºi; Biblioteca municipalã
„Stroe S. Belloescu” cu un fond valoros
de cãrþi vechi, printre care Carte româneascã de învãþãturã, Iaºi, 1643, Psaltirea în
versuri a lui Dosoftei, Iaºi, 1673, Gramatica
limbii române de Timotei Cipariu,
Bucureºti, 1839 º.a. Parc zoologic. Istoric.
Veche aºezare cu vestigii materiale din
sec. 9 î.Hr., din sec. 4 (ceramicã de tip
Sântana de Mureº, coarne de cerb, diferit
prelucrate) ºi din sec. 9–12. Menþionat
documentar, pentru prima oarã, în 1174,
într-o cronicã ruseascã, apoi la 28 iun.
1401, iar ca târg în 1408 ºi ca punct de
vamã, într-un hrisov emis de domnul
Alexandru cel Bun, în anul 1422 ºi din
nou ca târg în 1495. Incendiat ºi prãdat
de hoardele tãtare în nov. 1439, în 1440,
1444 ºi 1683. În Evul Mediu a fost pr.
centru meºteºugãresc ºi comercial al Þãrii
de Jos a Moldovei ºi reºedinþa unui mare
vornic (sec. 15). De B. se leagã existenþa
unei presupuse formaþiuni politice a
bârladnicilor. În 1758, oraºul a fost jefuit
ºi incendiat de marea invazie a tãtarilor,
la 14 oct. 1802 a fost distrus în mare parte
de puternicul cutremur de pãmânt, la 10
nov. 1940 un alt cutremur a dãrâmat
aproape jumãtate din clãdirile oraºului,
iar cutremurul din 4 mart. 1977 (cu o
magnitudine de 7,2 grade pe scara
Richter) a provocat imense pagube materiale ºi mai multe victime. În 1822 a fost
incendiat ºi jefuit de turci, iar în 1826
mistuit de un mare incendiu. Acþiuni
greviste în oct. 1920. Declarat municipiu

Bârlad (3). Gara feroviară

masc. ºi 729 fem. Expl. forestiere. Agroturism. Satul Bârna este menþionat documentar, prima oarã, în perioada 1514–1516.

BÂRNARU, masiv muntos în partea centralã a M-þilor Bistriþei (Carpaþii Orientali), constituit din roci cristaline, limitat
de valea Bistriþei la E ºi râurile Bârnãrel
la N ºi Bârnaru, la S. Alt. max.: 1 699 m
(vf. Bârnaru).

Bârlad (3). Teatrul „Victor Ion Popa”

la 17 febr. 1968. Monumente: urmele
unei cetãþi de pãmânt, construitã de
ªtefan cel Mare în 1476; biserica „Sfântul
Gheorghe”, ctitorie din 1496 a domnului
ªtefan cel Mare, reconstruitã de Vasile
Lupu în anii 1634–1636; biserica „Sfântul
Dumitru” (1636); biserica „Sfântul
Gheorghe” a breslei abagiilor, construitã
în 1818 ºi refãcutã în 1925, cu turn-clopotniþã din 1857; biserica ridicatã prin strãdania filantropului Stroe Belloescu, în
1808; bisericile având dublu hram –
„Sfântul Spiridon” ºi „Buna Vestire”
(1825) ºi „Vovidenia” ºi „Sfânta Parascheva-Duculeasa” (1826, construitã pe
locul uneia din 1768, cu anumite transformãri (din 1849); biserica „Sfântul Dumitru” (1835); biserica „Sfinþii Voievozi”
(1840), cu turn-clopotniþã din 1858;
biserica „Sfântul Ilie” a breslei blãnarilor
(1865); casele Iamandi (1830), Suþu (1840,
în stil neoclasic), Alexandru Tuduri (1840,
cu transformãri din sec. 20), Miclescu
(1850), Deciu (1896–1901), azi ªcoala de
muzicã ºi artã plasticã; clãdirea fostului
spital „Elena Beldiman” (1866); Liceul
„Gheorghe Roºca-Codreanu” (1886); clãdirea vechii Prefecturi (ante 1890), azi
Muzeul „Vasile Pârvan”; clãdirea
teatrului „Victor Ion Popa” (ante 1890,
cu unele transformãri din sec. 20),
distrusã parþial de un incendiu la 8 apr.
1992 ºi refãcutã ulterior; statuia doctorului Constantin Codrescu, operã din
1903 (sau 1880) a sculptorului Fr. Storck,
statuia caporalului Constantin Muºat,
realizatã în 1923 de sculptorul Ion C.
Dimitriu-Bârlad; busturile scriitorilor
Costache Negri (1945, sculptor Ginette
Sontha), Victor Ion Popa (1945, sculptor
Florica Hociung) ºi Al. Vlahuþã (sculptor
Ion C. Dimitriu-Bârlad, 1921).

BÂRNA, com. în jud. Timiº, alcãtuitã din
7 sate, situatã în zona de contact a
Dealurilor Lugojului cu prelungirile de
NV ale M-þilor Poiana Ruscãi, pe râul
Sãraz; 1 543 loc. (1 ian. 2011): 814 de sex

BÂRNOVA, com. în jud. Iaºi, alcãtuitã
din 6 sate, situatã în Pod. Central Moldovenesc; 5 374 loc. (1 ian. 2011): 2 729 de
sex masc. ºi 2 645 fem. Staþie de c.f.
(inauguratã la 1 mai 1892). Expl. de calcar
ºi gresii calcaroase. Centru viticol. Sanatoriu T.B.C. (sf. sec. 19). În satul Bârnova,
menþionat documentar în sec. 17, se aflã
mănãstirea cu acelaºi nume (de cãlugãri),
cu biserica având dublu hram – „Sfântul
Gheorghe” ºi „Tãierea Capului Sfântului
Ioan Botezãtorul”, ctitorie din 1626–1629
a domnului Miron Barnovschi, terminatã
definitiv în anii 1664–1666 de cãtre
domnul Eustratie Dabija. Biserica nu este
pictată. Turn-clopotniþã din 1667, chilii
din 1728 (refãcute în 1975) ºi zid de
incintã din 1728. Mănãstirea a fost
desfiinþatã de către autorităţile comuniste
la 28 oct. 1959 ºi reînfiinþatã dupã 1989,
respectiv în iul. 1991. În satul Bârnova
se aflã conacul lui Ion Inculeþ (1920), în
curtea cãruia existã biserica „Sfântul Ioan
Botezãtorul” construitã în 1942–1947 de
Ion I. Inculeþ ºi Georgel Inculeþ, fiii lui
Ion Inculeþ. În satul Pietrãria existã
schitul „Tãrâþa” sau „Piatra Sfântă”, cu
biserica „Adormirea Maicii Domnului”
(1755, cu adãugiri de la sf. sec. 18 ºi
reparaþii din 1836). Bisericile „Învierea
Domnului” (sec. 19) ºi „Sfinþii Apostoli
Petru ºi Pavel” (1812), în satele Viºan ºi
Pãun. Punct fosilifer, pe Dealul Repedea.

Bârnova. Biserica „Sfântul Gheorghe”

Bârsana

BÂRSA1. Râu pe terit. jud. Braºov, afl.
stg. al Oltului la Feldioara; 66 km; supr.
bazinului: 530 km2. Izv. din partea de E
a M-þilor Fãgãraº, de sub vf. Comisul
(1 883 m), de la 1 600 m alt. În cursul
superior prezintã o vale prãpãstioasã,
adâncitã în ºisturi cristaline, cu pante
abrupte de 40–50 m/km.
2.MunþiiBârsei,denumire generică
atribuitã munþilor din S Depr. Bârsei
(Piatra Mare, Postãvaru, Mãgura Codlei),
formaþi din fliº. Alt. max.: 1 843 m (vf.
Piatra Mare). Obiective turistice.
3.DepresiuneaBârsei,depresiune
de origine tectonicã, în partea de V a
Depr. Braºovului, cuprinsã în zona de
curburã internã a Carpaþilor Orientali.
Din punct de vedere morfologic este o
câmpie netedã, aluvio-proluvialã, slab
fragmentatã, cu alt. medie de 510 m, în
cadrul cãreia se detaºeazã ºi o zonã piemontanã ºi de mãguri. Climã rãcoroasã,
cu inversii de temperaturã. Drenatã la E
de Olt, care adunã, între Bod ºi Feldioara,
un mãnunchi de afl. Soluri fertile,
cultivate cu cereale, cartofi, sfeclã de
zahãr, in pentru fuior. Cunoscutã ºi sub
denumirea de Þara Bârsei. Prima menþiune documentarã despre Þara Bârsei
dateazã după 7 mai 1211, când în aceastã
zonã au fost colonizaþi cavalerii teutoni
cu scopul de a apãra graniþa de SE a
Transilvaniei ºi care, în perioada instalãrii
lor (1211–1225) au construit cetãþile
Feldioara ºi Codlea. În diplomele acordate cavalerilor teutoni se fac referiri la
Terra Blachorum (sau Þara Românilor),
identificatã cu Þara Fãgãraºului.
4.Com. în jud. Arad, alcãtuitã din 4
sate, situatã în Depr. Zarand, pe stg.
canalului Morilor; 1 887 loc. (1 ian. 2011):
932 de sex masc. ºi 955 fem. Haltã de c.f.
Mat. de constr. Prelucr. lemnului. Muzeu
de ceramicã popularã. Centru de olãrit.
Satul Bârsa este menþionat documentar,
prima oarã, în 1489.

BÂRSANA, com. în jud. Maramureº,
alcãtuitã din 2 sate, situatã în Depr.
Maramureº, pe râul Iza; 4 767 loc. (1 ian.
2011): 2 401 de sex masc. ºi 2 366 fem.
Expl. de pãmânturi colorate. Prelucr.
lemnului ºi a laptelui; produse de panificaþie. Pomiculturã. Creºterea bovinelor
şi ovinelor. În satul Bârsana, menþionat
documentar, prima oarã, la 26 sept. 1326,
se aflã biserica din lemn, cu hramul
„Intrarea în Bisericã a Maicii Domnului”
(1720), cu acoperiº dublu-poalã pe corpul
navei ºi turn-clopotniþã pe pronaos, cu
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foiºor ºi coif prelung. Pãstreazã picturi
interioare din 1806, executate de Hodor
Toader. În dec. 1999, aceastã bisericã a fost
inclusã pe lista de patrimoniu cultural
mondial UNESCO, iar în anul 2000,
declaratã monument istoric. Mănãstire (de
maici) înfiinþatã la 30 iun. 1994, cu bisericã
din lemn, cu hramul „Sfinþii Apostoli Petru
ºi Pavel”, construitã în 1992–1993. Până la
7 apr. 2004, com. B. a avut în componenţă
satul Onceşti, care la acea dată a devenit
comună de sine stătătoare.

BÂRSÃNEªTI,com. în jud. Bacãu, alcãtuitã din 4 sate, situatã în Depr. Tazlãu,
la poalele de SE ale Culmii Berzunþi;
5 034 loc. (1 ian. 2011): 2 545 de sex masc.
ºi 2 489 fem. Bisericile cu hramurile
„Sfântul Gheorghe” (1971), „Sfântul Ilie”
(1998) ºi „Sfinþii Împãraþi Constantin ºi
Elena” (2000), în satul Bârsãneºti. În satul
Brãteºti existã biserica „Adormirea Maicii
Domnului” (1937–1939), iar în satul
Caraclãu, biserica „Sfânta Treime” (1912).
BÂRSÃU, com. în jud. Satu Mare, alcãtuitã din 2 sate, situatã la poalele de NE
ale Culmii Codrului; 2 324 loc. (1 ian. 2011):
1 157 de sex masc. ºi 1 167 fem. Expl. de
nisip cuarþos. Prelucr. lemnului. Mat. de
constr. Reºed. com. este satul Bârsãu de Sus,
menþionat documentar, prima oarã, în
1470, în care se aflã biserica având hramul
„Naºterea Maicii Domnului” (1828).

BÂRSEªTI, com. în jud. Vrancea, alcãtuitã din 2 sate, situatã în Depr. Vrancea,
pe râul Putna; 1 514 loc. (1 ian. 2011): 759
de sex masc. ºi 755 fem. Prelucr. artisticã
a lemnului. Apiculturã. Muzeu sãtesc.
Aºezare geticã datând din prima Epocã
a fierului (sec. 7–6 î.Hr.) în cadrul cãreia
s-au descoperit o necropolã tumularã de
incineraþie ºi diferite vase (strãchini,
ceºti), fibule din bronz, vârfuri de sãgeþi
din fier º.a. Până la 22 mai 2003, com. B.
a avut în componenţă satul Negrileşti,
care la acea dată a devenit comună de
sine stătătoare.
BÂRZA,com. în jud. Olt, alcãtuitã din 2
sate, situatã pe stg. râului Olteþ; 2 675
loc. (1 ian. 2011): 1 350 de sex masc. ºi
1 325 fem. Biserica „Sfântul Nicolae”
(1856), în satul Bârza.

BÂRZAVA1. Râu, afl. stg. al Timiºului,
cu care confl. pe terit. Serbiei; 127 km (pe
terit. României); supr. bazinului: 1 020
km2. Izv. din M-þii Semenic, trece prin
Reºiþa (alimenteazã cu apã industrialã
combinatul siderurgic) ºi Bocºa.

Amenajãri hidrotehnice: lacul de acumulare Gozna (10,2 mil. m3), care constituie sursa de alimentare cu apã a
hidrocentralei Crãinicel (22,5 MW),
intratã în funcþiune în 1954, ºi cu apã
potabilã a municipiului Reºiþa; lacul
Vãliug (1,2 mil. m3, barajul construit în
anii 1907–1909) alimenteazã hidrocentralele Grebla (5 MW) ºi Brazova (0,4 MW);
lacul Secu (15,1 mil. m3, barajul construit
în 1963) alimenteazã cu apã potabilã ºi
industrialã municipiul Reºiþa. Pentru
suplimentarea rezervelor de apã din B.
s-au construit mai multe canale de
aducþiune (Semenic, Zãnoaga, Crainic,
Gropos, Gozna º.a.). Pe cursul sãu
inferior (în parte canalizat) sunt orezãrii.
2.CâmpiaBârzavei, câmpie înaltã,
situatã în extremitatea sudicã a Câmpiei
de Vest, limitatã de Câmpia Timiºului la
V, Câmpia Lugojului la N, Dealurile
Dognecei ºi Pogãniºului la E ºi NE ºi
graniþa cu Serbia la S. Alt.: 140–170 m.
Cuprinde douã subunitãþi: Câmpia
Tormacului (NE) ºi Câmpia Gãtaiei (SE).
3.Com. în jud. Arad, alcãtuitã din 8
sate, situatã la poalele M-þilor Zarand, în
lunca Mureºului ºi pe râul Bârzava (afl.
dr. al Mureºului); 2 790 loc. (1 ian. 2011):
1 344 de sex masc. ºi 1 446 fem. Staþie de
c.f. Expl. de diorit. Expl. ºi prelucr.
lemnului. Satul Bârzava este menþionat
documentar, prima oarã, în 1471. Bisericã
din lemn (sec. 18), în satul Groºii Noi.
Rezervaþie forestierã (pãdurea Runcu-Groºi,
261,8 ha) cu arbori seculari de gorun ºi fag,
în partea centralã a M-þilor Zarand, cu
pãturã ierbacee abundentã, cu unele specii
relativ termofile ºi cu arbori de gârniþã ºi
tei argintiu.

BÂSCA, râu, afl. stg. al Buzãului, la 3
km amonte de oraºul Nehoiu; 71,4 km;
supr. bazinului: 776 km2. Ia naºtere prin
douã pâraie pr. (Bâsca Mare, 55,2 km ºi
Bâsca Micã, 44, 3 km) care izv. din M-þii
Vrancei, de sub vf. Goru, de la 1 520 m
alt. (respectiv 1 680 m, Bâsca Micã) ºi
care, dupã ce ocolesc M-þii Penteleu
(Bâsca Mare prin V ºi Bâsca Micã prin
E), se unesc în aval de satul Varlaam
(com. Gura Teghii, jud. Buzãu) formând
un singur curs cu numele B.
BÂTCADOAMNEIÕ Piatra-Neamþ.

BEBAVECHE, com. în jud. Timiº, alcãtuitã din 3 sate, situatã în Câmpia
Mureºului (Câmpia de Vest), la 81 km
NV de municipiul Timiºoara, la graniþa
cu Ungaria ºi Serbia; 1 582 loc. (1 ian.
2011): 823 de sex masc. ºi 759 fem. Expl.
de petrol. Com. B. V. este marcatã de

meridianul 20°15'44" longitudine E,
reprezentând punctul cel mai vestic al
României. În 1781, aici s-au stabilit mai
multe familii de germani (ºvabi). În satul
Beba Veche, menþionat documentar,
prima oarã, în 1247, se aflã biserica având
hramul „Sfânta Nãscãtoare de Dumnezeu”
(1779), declaratã monument istoric.

BECENI, com. în jud. Buzãu, alcãtuitã
din 9 sate, situatã în Subcarpaþii Buzãului,
pe râul Slãnic; 4 685 loc. (1 ian. 2011):
2 309 de sex masc. ºi 2 376 fem. Expl. de
petrol (în satul Arbãnaºi) ºi de balast.
Þesãturi de lânã. Pomiculturã (meri, peri,
pruni, nuci). Satul Beceni este atestat
documentar în 1526.
BECHECI, masiv deluros în SE Dealurilor Mureºului (E Pod. Transilvaniei),
între râurile Niraj, la N, ºi Târnava Micã,
la S, alcãtuit din argile marnoase, nisipuri
ºi pietriºuri, acoperit cu pãduri de fag.
Alt. max.: 1 080 m. Din el izv. râul Niraju
Mic. Cunoscut ºi sub numele de Bicheº.

BECHET,oraº în jud. Dolj, situat în lunca
largã de pe stg. Dunãrii, la graniþa cu
Bulgaria; 3 845 loc. (1 ian. 2011): 1 878 de
sex masc. ºi 1 967 fem. Supr.: 25,3 km2,
din care 3,6 km2 în intravilan; densitatea:
1 068 loc./km2. Nod rutier. Port fluvial
ºi punct de vamã (trecere cu bacul peste
Dunãre), modernizat în 1994, la graniþa
cu Bulgaria (localit. Oreahovo). Produse
textile (conf., tricotaje, covoare) ºi alim.
(caºcaval). Prelucr. fructelor ºi legumelor.
Muzeu cu colecþii de artã plasticã, de
istorie ºi etnografie. În arealul oraºului
B. au fost descoperite vestigiile unei
aºezãri rurale romane (sec. 2–3). La 21
mart./2 apr. 1877, localit B. a fost atacatã
ºi jefuitã de un detaºament otoman,
marcând începutul unor acte de ostilitate
din partea armatelor turceºti, iar la 26
apr./8 mai 1877 din cauza unor
bombardamente efectuate de artileria
turcã s-a instituit starea de rãzboi ºi pe
terit. jud. Dolj, ca de altfel în mai multe
judeþe dunãrene. Com. B. a fost trecutã
în categoria oraºelor la 7 apr. 2004.
Biserica având hramul „Sfântul Gheorghe” construitã în 1861–1870, pe locul
bisericii din lemn cu hramul „Sfânta
Treime”, care data din 1808.
BECHET–DÃBULENIÕ Dãbuleni–Bechet.

BECICHERECUMIC, com. în jud. Timiº,
formată dintr-un sat, situatã în Câmpia
Timiºului; 2 769 loc. (1 ian. 2011): 1 389
de sex masc. ºi 1 380 fem. Mat. de constr.;
produse alim. Satul Becicherecu Mic este

atestat documentar, prima oarã, în 1232,
într-un registru de dijme papale, iar apoi
în 1332. În perioada ocupaþiei otomane
a Banatului (1552–1717), localit. a purtat
numele de Crucea, iar o datã cu instaurarea
stãpânirii habsburgice asupra Banatului,
denumirea a fost schimbatã din Crucea în
Peschered (sau Pescãreþ) ca urmare a
prezenþei în aceastã zonã a unor bãlþi cu
peºte. În 1723 aºezarea apare consemnatã
cu toponimul actual pe o hartã a
generalului Claudius Florimund Mercy
(guvernatorul militar ºi civil al Banatului
în anii 1718–1734), în perioada 1920–1925
s-a numit Þichindeal, dupã care a revenit
la denumirea actualã. Biserica sârbeascã
„Mutarea moaºtelor Sfântului Nicolae”
(1828–1844), pictatã de Nicolae Aleksić,
declaratã monument istoric. Pânã la 7 mai
2004, com. Becicherecu Mic a avut în
componenþă satul Dudeºtii Noi, care la acea
dată a devenit comună de sine stătătoare.
BECIU, com. în jud. Teleorman, alcãtuitã
din 3 sate, situatã în Câmpia Boian; 1 891
loc. (1 ian. 2011): 968 de sex masc. ºi 923
fem. Culturi de cereale. Com. B. a fost
înfiinþatã la 7 mai 2004 prin desprinderea
satelor Beciu, Bârseºtii de Jos ºi Smârdan
din com. Plopii Slãviteºti, jud. Teleorman.

BECLEAN1. Oraº în jud. Bistriþa-Nãsãud,
situat pe Valea Someºului Mare, la confl.
cu ªieu, în N Pod. Transilvaniei (între
Dealurile Ciceului ºi Lechinþei), la 252 m
alt., la 31 km NV de municipiul Bistriþa;
11 675 loc. (1 ian. 2011): 5 639 de sex
masc. ºi 6 036 fem. Supr.: 45 km2, din care
9,6 km2 în intravilan; densitatea: 1 216
loc./km2. Staþie de c.f. Nod rutier. Expl.
de balast. Ind. metalurgicã (oþel moale,
laminate subþiri – sârmã, cuie, caiele,
plase din sârmã), de prelucr. a lemnului
(cherestea, mobilã), mat. de constr.
(prefabricate din beton, cãrãmidã, þiglã),
textilã (þesãtorie de in ºi cânepã, covoare,
mochete) ºi alim. (semipreparate din
legume ºi fructe, preparate din carne,
produse de panificaþie etc.). Topitorie de

Beclean (1). Castelul „Bethlen”

in ºi cânepã. Fabricã de nutreþuri combinate. Centru pomicol. Herghelie,
înfiinţată în 1955, în cadrul căreia se cresc
cai din rasa lipiţan, cu precădere cai de
culoare neagră (lucru rar întâlnit). Istoric.Vestigii din Epoca bronzului (sec. 13
î.Hr.). Menþionat documentar, prima
oarã, ca aºezare ruralã, în 1235, apoi, în
1305, cu toponimul Villa Bethlend, iar în
sec. 17–18 este amintit ca posesiune
nobiliarã a familiei Bethlen (Villa Bethlen).
Declarat oraº la 17 febr. 1968 prin unirea
satelor Beclean, Beclenuþ ºi Valea Viilor.
Oraºul B.are în subordine ad-tivã 3 sate:
Coldãu, Figa, Rusu de Jos. Monumente:
bisericã din sec. 15, azi aparþinând
cultului reformat-calvin, în care se aflã
mormintele unor membri ai familiilor
Bethlen ºi Bánffi; castelul „Bethlen”, cu
elemente de arhitecturã barocã, construit
în 1768, renovat în 1794 şi 1840, declarat
monument istoric, azi sediul Primăriei;
fosta casã de vânãtoare „Bethlen” (sec.
18), azi muzeu de vânătoare.
2. Com. în jud. Braºov, alcãtuitã din 5
sate, situatã în Depr. Fãgãraº, pe râul
Sãvãstreni, în apropiere de confl. acestuia
cu Oltul; 1 639 loc. (1 ian. 2011): 796 de sex
masc. ºi 843 fem. Morãrit ºi panificaþie.
Pãstrãvãrie. Culturi de cartofi. În satul
Calbor se aflã biserica „Sfântul Nicolae”
(1802) ºi o cetate sãteascã (sec. 13–16) cu
biserica „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi
Gavriil”, aflatã în incinta acesteia, iar în
satul Beclean, menþionat documentar,
prima oarã, în 1473, se aflã biserica
„Adormirea Maicii Domnului” (1800).

BEGA, râu, afl. stg. al Tisei pe terit.
Serbiei; 255 km; supr. bazinului: 2 362
km2. Izv. din N M-þilor Poiana Ruscãi,
de sub vf. Padeº, de la 1 150 m alt., traverseazã masivele calcaroase cristaline de
la Luncani (unde a sãpat chei), apoi câmpiile Lugojului ºi Timiºoarei ºi trece prin
Timiºoara (de aici, în aval este amenajat
pentru navigaþie). Între anii 1727 ºi 1760,
în aval de Fãget, s-a construit canalul
Bega pentru combaterea inundaþiilor ºi
pentru navigaþie. Printr-un sistem de
ecluze, canalul este legat cu Timiºul în
zona com. Topolovãþu Mare ºi Belinþ
pentru reglarea nivelului apelor. În trecut
Bega s-a numit Timiºel.

BEGAVECHE, râu în SV României, afl.
dr. al Begãi pe terit. Serbiei; 88 km; supr.
bazinului: 2 048 km2. Reprezintã, de fapt,
cursul inferior al vechiului traseu al
râului Bega, care s-a individualizat ca
râu aparte la începutul sec. 19, în urma
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lucrãrilor de canalizare ºi regularizare a
râului Bega. În prezent, B.V. este o
continuare a râului Beregsãu, care îºi are
obârºia în Pod. Lipovei, în apropiere de
satul Sintar al com. Bogda (jud. Timiº). Este
canalizat în aval de confl. cu Apa Mare.

BEICA DE JOS, com. în jud. Mureº,
alcãtuitã din 6 sate, situatã în zona
Dealurilor Mureºului (E Pod. Transilvaniei), pe râul Beica; 2 209 loc. (1 ian.
2011): 1 074 de sex masc. ºi 1 135 fem.
Expl. ºi prelucr. lemnului. Creºterea
bovinelor ºi ovinelor. Satul Beica de Jos
este menþionat documentar, prima oarã,
în 1453. Bisericile din lemn cu hramurile
„Sfântul Nicolae” (1717) ºi „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil” (1810), în
satele Nãdaºa ºi Beica de Jos. Rezervaþia
forestierã Mociar, cu arbori seculari.
BEIDAUD, com. în jud. Tulcea, alcãtuitã
din 3 sate, situatã în NE Pod. Casimcea;
1 599 loc. (1 ian. 2011): 834 de sex masc. ºi
765 fem. Creºterea bovinelor ºi ovinelor.
Pe terit. com. B. s-a descoperit o cetate
fortificatã, datând din prima Epocã a
fierului (sec. 9–7 î.Hr.). Biserica „Sfântul
Nicolae” (mijlocul sec. 19), în satul Beidaud.
BEIUÕ Isvoarele.

BEIUª 1. Depresiune tectonicã, de tip
golf, în V M-þilor Apuseni, limitatã de
M-þii Pãdurea Craiului, la N, de M-þii
Vlãdeasa ºi Bihor, la E ºi SE ºi de M-þii
Codru-Moma, la SV, cu largã comunicaþie spre NV (mai întâi cu Dealurile
Vestice ºi apoi cu Câmpia de Vest). Spre
S-SE, Depr. B. înainteazã pânã în zona
oraºului Vaºcãu. Supr.: 825 km2 (55 km

Beiuş (2).
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lungime; 8–25 km lãþime). Drenatã în
partea centralã de Criºu Negru cu
numeroºii lui afl. (Criºu Pietros, Tãrcãiþa,
Finiº, Beiuºele, Valea Roºie º.a.). Relieful
este format dintr-o treaptã mai înaltã (250–
600 m alt.) a dealurilor piemontane, cu
aspect rotunjit (numite local „doaburi”),
intens fragmentate de afl. Criºului Negru,
ºi o treaptã mai joasã (120–250 m alt.) a
luncilor ºi teraselor. Climã blândã, de
adãpost (media termicã anualã 9–10°C),
cu precipitaþii bogate (800 mm/anual).
Vegetaþia naturalã este constituitã din
pâlcuri de pãduri de fag ºi stejar, pãºuni
ºi fâneþe. Expl. forestiere, de marmurã
(Vaºcãu, Chiºcãu) ºi calcar (Vaºcãu, Borz,
Cãrpinet). Aici se gãsesc municipiul Beiuº
şi oraşele ªtei, Vaºcãu ºi Nucet.
2.Municipiu în jud. Bihor, în depresiunea cu acelaºi nume, la 191 m alt., pe
râul Criºu Negru, la 66 km SE de
municipiul Oradea; 11 061 loc. (1 ian.
2011): 5 336 de sex masc. ºi 5 725 fem.
Supr.: 24,5 km2, din care 5 km2 în
intravilan; densitatea: 2 212 loc./km2. Staþie
de c.f. Expl. de argile refractare ºi de balast.
Constr. de maºini-unelte ºi piese de
schimb. Producţie de mobilã, conf., mat.
de constr. ºi produse alim. Ateliere de
reparaþii. Centru pomicol. Muzeu de
istorie ºi etnografie (costume populare,
þesãturi, obiecte de uz casnic, mobilier,
unelte, ceramicã, icoane etc.). Istoric.
Menþionat documentar, prima oarã, în
1263, apoi în 1309 ºi 1363, iar ca oraº în
1441 (liberta civitas Belynes) ºi 1451
(oppidum). Devastat de turci în 1618 ºi 1660,
în 1661 intrã sub stãpânire turceascã pânã
în 1686 când au fost alungaþi de armata
austriacã, instaurând, astfel, ocupaþia
habsburgicã. În 1713, oraºul a fost teatrul
de luptã al rãscoalei curuþilor. La 5 iul.
1787, împãratul Iosif al II-lea a acordat
oraºului B. dreptul de a þine 4 târguri pe
an. La 26 dec. 1918, la B. a avut loc o mare
adunare popularã pentru a sãrbãtori
Marea Unire de la 1 dec. 1918. În perioada
ocupãrii temporare (30 aug. 1940–12 oct.
1944) a pãrþii de NV a Transilvaniei
(inclusiv a oraºului Oradea) de cãtre
Ungaria, oraºul B. a fost centrul
politico-ad-tiv al jud. Bihor. Oraºul B. a
fost declarat municipiu la 6 oct. 2003,
având în subordine ad-tivã localit. componentã Delani. Monumente: ruinele unei
cetãþi din sec. 13; biserica romano-catolicã
„Sfânta Treime” (1752); biserica reformatã
(1780); biserica ortodoxã cu hramul „Sfinţii

Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1784–1790);
Monumentul ostaºilor români; conac
(1755). În 1828, Samuil Vulcan a înfiinþat
un gimnaziu greco-catolic superior pentru români, reorganizat în 1853, devenit
în 1998 Colegiul Naþional „Samuil
Vulcan”. Centru turistic ºi punct de plecare
spre obiectivele din M-þii Apuseni (staþiunea Stâna de Vale, Peºtera Meziad etc.).
Local, municipiul este cunoscut ºi sub
numele de Binº.
BELCEªTI, com. în jud. Iaºi, alcãtuitã
din 6 sate, situatã în Câmpia Jijiei
Inferioare, pe stg. râului Bahlui; 11 207
loc. (1 ian. 2011): 5 741 de sex masc. ºi
5 466 fem. Staþie de c.f. Creºterea
bovinelor. Pisciculturã în iazuri. În satul
Belceºti, atestat documentar, în 1420,
existã biserica „Sfinþii Arhangheli Mihail
ºi Gavriil” (1860–1862, pictată în 1996–
1997); bisericile cu hramurile „Sfânta
Ecaterina” (1810–1815), „Sfinþii Împãraþi
Constantin ºi Elena” (1920–1929) ºi
„Adormirea Maicii Domnului” (1926–
1931), în satele Ulmi, Liteni ºi Tansa.

BELCI, lac de acumulare, dat în folosinþã
în 1963, creat pe cursul inf. al râului
Tazlãu, pentru alimentarea cu apã a
municipiului Oneºti. Vol.: 12,5 mil. m3.
Înãlþimea barajului: 16 m. Dezafectat în
1991 ca urmare a colmatãrii.

BELCIUGATELE, com. în jud. Cãlãraºi,
alcãtuitã din 5 sate, situatã în Câmpia
Vlãsiei, pe râul Belciugatele, la 24 km E
de Bucureºti; 1 972 loc. (1 ian. 2011): 981
de sex masc. ºi 991 fem. Culturi de
cereale, de floarea-soarelui, plante de
nutreþ etc. Staþiune didacticã pentru
creºterea animalelor. Între 17 febr. 1968
ºi 23 ian. 1981, com. B. a fãcut parte din
jud. Ilfov. Bisericile cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului” (sec. 18), „Sfinþii
Împãraþi Constantin ºi Elena” (ante 1810)
ºi „Sfântul Gheorghe” (1865), în satele
Cojeºti, Mataraua ºi Mãriuþa.
BELCIUGATULÕ Seaca(1).

BELEÞI-NEGREªTI, com. în jud. Argeº,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în Piem.
Cândeºti; 1 835 loc. (1 ian. 2011): 938 de
sex masc. ºi 897 fem. Prelucr. tradiþionalã
a lemnului (dulgherit, rotãrit, confecþionarea uneltelor din lemn). Reºed. com.
este satul Zgripceºti.

BELIN, com. în jud. Covasna, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în S Depr. Aita, la
poalele M-þilor Baraolt, pe dr. Oltului;
2 814 loc. (1 ian. 2011): 1 428 de sex masc.
ºi 1 386 fem. Satul Belin este atestat docu-

mentar, prima oarã, în 1332. Cetatea, care
înconjurã biserica unitarianã, construitã
în stilul goticului târziu, în sec. 16, cu
modificãri baroce din 1614 ºi 1720, are
ziduri groase de 2 m ºi patru turnuri de
apãrare. Biserica ortodoxă cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului”, construitã în 1774–1776 şi restaurată în 1998,
are un clopot din 1782; biserica ortodoxă
cu hramul „Înălţarea Sfintei Cruci”
(sfinţită în 1948); bisericã reformatã
(1770), cu turn din 1911.

BELINÞ, com. în jud. Timiº, alcãtuitã din
4 sate, situatã în Câmpia Lugojului, pe
un mic canal ce leagã râul Timiº de Bega;
2 715 loc (1 ian. 2011): 1 293 de sex masc.
ºi 1 422 fem. Staþie de c.f., inauguratã în
1878. Morãrit ºi panificaþie. Producţie de
sucuri naturale. Prelucr. lemnului. Staþie
de sortare a balastului. În satul Belinþ,
atestat documentar, prima oarã, în 1285,
se aflã biserica având hramul „Învierea
Domnului” (1797), iar în satul Chizãtãu
existã biserica „Naºterea Maicii Domnului” (1821).

BELIª,com. în jud. Cluj, alcãtuitã din 6
sate, extinsã pe pantele de NV ale M-þilor
Gilãu ºi cele de S-SE ale Mãgurii Cãlãþele
(M-þii Apuseni), pe malurile lacului
antropic Fântânele de pe cursul superior
al Someºului Cald; 1 257 loc. (1 ian. 2011):
663 de sex masc. ºi 594 fem. Expl. ºi
prelucr. lemnului (cherestea). Satul
Giurcuþa de Jos a fost dezafectat în 1972,
pe locul lui fiind construit barajul lacului
de acumulare Fântânele. Satul Beliº este
consemnat documentar în 1737. Rezervaþiile Izvoarele Someºului Cald ºi
Tinovu Mare de la Izbuc (8 ha). Biserică
din lemn (1764).
BELITORIÕ Troianul.

BELIU, com. în jud. Arad, alcãtuitã din 6
sate, situatã în zona de contact a Câmpiei
Cermei cu Dealurile Codru-Moma, pe
râul Beliu; 3 131 loc. (1 ian. 2011): 1 528
de sex masc. ºi 1 603 fem. Glãjãrie
(sticlãrie) datând din 1611. Prelucr.
lemnului; Producţie de confecþii şi se
cahle de teracotã. Creºterea bovinelor.
Colecþia muzealã „Emil Lãzureanu”, cu
secþii de etnografie (ceramicã, textile,
obiecte din lemn, costume populare, vase
de semicristal), arheologie ºi istorie
(documente,
obiecte
aparþinând
manufacturii locale de sticlã, realizate în
sec. 18–19) ºi de ºtiinþele naturii (pãsãri,
roci, minerale). Satul Beliu este menþionat
documentar, prima oarã, în 1332. Bisericã

din lemn (1725), cu colecþie de icoane pe
sticlã, în satul Secaci.

BELTIUG, com. în jud. Satu Mare,
alcãtuitã din 6 sate, situatã în zona de
contact a Câmpiei Someºului cu Dealurile
Codrului; 3 248 loc. (1 ian. 2011): 1 564
de sex masc. ºi 1 684 fem. Conf. ºi
tricotaje. Centru pomicol ºi viticol. Izv.
cu ape minerale termale, oligominerale,
indicate pentru tratarea afecþiunilor
reumatismale ºi ginecologice. Satul
Beltiug este menþionat documentar,
prima oarã, în 1216. Biserici romano-catolice în satele Beltiug (1482) ºi ªandra
(1783); bisericã din lemn, cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului” (sf. sec.
18), în satul Bolda, strãmutatã din satul
Socond.
BENEDFALWAÕ Benesat.

BENESAT, com. în jud. Sãlaj, alcãtuitã
din 3 sate, situatã în zona Dealurilor
Sãlajului, pe stg. râului Someº; 1 577 loc.
(1 ian. 2011): 760 de sex masc. ºi 817 fem.
Staþie de c.f. Expl. de calcar ºi balast.
Producţie de cãrãmidã ºi þiglã. În satul
Benesat, menþionat documentar, prima
oarã, în 1475 cu numele Benedfalwa, se
află biserica având hramul „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil” (sec. 17).

BENGEªTI-CIOCADIA, com. în jud.
Gorj, alcãtuitã din 4 sate, situatã în zona
Dealurilor Sãcelului, pe râul Ciocadia;
3 258 loc. (1 ian. 2011): 1 611 de sex masc.
ºi 1 647 fem. Pomiculturã. Centru viticol
şi de vinificaþie. În satul Bengeºti se aflã
biserica fortificatã cu hramul „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil”, ctitorie din
1729 a boierului Stoica Bengescu
(consilier imperial în timpul ocupaþiei
austriece a Olteniei, 1718–1739), cu un
bogat decor sculptat în piatrã la coloane
ºi ancadramente, declaratã monument
de artã postbrâncoveneascã. Picturi
murale interioare (din 1732) cu un tablou
votiv al ctitorului. Ruinele casei familiei
Bengescu; în satul Bãlceºti se aflã biserica
având hramul „Sfântul Ilie” (1732, cu
fresce originare), biserica din lemn cu
hramul „Intrarea în Bisericã a Maicii
Domnului” (1790) ºi casa memorialã
„Maria Lãtãreþu”, inaugurată la 30 sept.
2006, iar în satul Ciocadia există o bisericã
din zid cu hramul „Sfântul Ioan
Botezãtorul” (1808, cu picturi originare,
pridvor modificat ulterior ºi zid de
incintã din 1906) ºi una din lemn cu
dublu hram – „Pogorârea Duhului Sfânt”
ºi „Sfântul Nicolae” (1763). Reºed. com.
este satul Bengeºti.

BERBECEªTIÕ Stãnileºti.

BERBEªTI,oraº în jud. Vâlcea, situat în
Piem. Olteþului, pe râul Târâia; 5 582 loc.
(1 ian. 2011): 2 817 de sex masc. ºi 2 765
fem. Supr.: 54,3 km2, din care 5,6 km2 în
intravilan; densitatea: 997 loc./km2. Staþie
de c.f. Expl. de lignit (prin decopertare,
din 1970), în satul Târgu Gânguleºti, ºi de
petrol. Pomiculturã (meri, peri, pruni).
Creºterea bovinelor. Apiculturã. Com. B.
a fost declaratã oraº la 22 oct. 2003 având
în subordine ad-tivă localitãþile componente Dãmþeni, Dealu Aluniº, Roºioara,
Târgu Gânguleºti, Valea Mare. La 10–11
febr. 2008 şi 28 dec. 2009 au avut loc
puternice alunecãri de teren care au distrus
mai multe gospodãrii. În localit. componentã Târgu Gânguleºti se aflã biserica
„Sfântul Ioan Botezãtorul” (1792–1797, cu
fresce din 1801), iar în Roºioara ºi Valea
Mare, câte o bisericã din lemn, prima cu
hramul „Sfântul Dimitrie” (1819), iar a
doua, „Sfântul Nicolae” (1853).

BERCA, com. în jud. Buzãu, alcãtuitã
din 13 sate, situatã în Subcarpaþii
Buzãului, pe stg. râului Buzãu; 8 988 loc.
(1 ian. 2011): 4 330 de sex masc. ºi 4 658
fem. Staþie de c.f. Expl. de petrol, de gaze
naturale, de balast, argilã ºi nisip. Producþie de sticlãrie pentru menaj (pahare,
vaze pentru flori etc.), de cãrãmidã ºi
þiglã. Produse de panificaþie. Pomiculturã. Satul Berca este menþionat
documentar, prima oarã, în 1552. Ruinele
unei vechi cetãþi. În satul Rãteºti se aflã
mănăstirea cu acelaşi nume (de maici),

Berca. Vulcanii noroioşi de la Pâclele
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iniţial cu o biserică din lemn, cu hramul
„Sfânta Treime”, construită la sf. sec.16
de către căpitanul Dragomir, pe moşia
sa, pentru schitul de călugări. Schitul
Răteşti apare menţionat documentar
pentru prima oară la 6 mai 1634 într-un
act de danie a monahului Sofronie. În
1752 sfântul lăcaş a fost părăsit de
călugări, iar în 1760 a fost reînfiinţat ca
mănăstire de maici ca urmare a donaţiilor făcute de boierii Scarlat şi
Alexandru Hrisoscoleu. În 1784 a mai
fost construită o biserică din lemn cu
hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie,
Izvorâtorul de Mir”. Biserica actuală, cu
dublu hram – „Sfânta Treime” şi „Sfântul
Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de
Mir” –, a fost zidită în anii 1842–1844 pe
locul celei din lemn care data din 1784.
Tot în acea perioadă a mai fost zidită, în
cimitir, biserica având hramul „Învierea
lui Lazăr”, cu o singură turlă, pictată în
1874. Un inventar din 1875 consemna că
în afara bisericilor existente atunci,
mănăstirea Răteşti mai dispunea de o
clopotniţă, un arhondaric, o şcoală, o
clădire cu 12 camere, o casă mai mică,
bucătărie, sală de mese şi alte construcţii
anexe pentru animale şi păsări. Biserica
cea mare, cu dublu hram – „Sfânta
Treime” şi „Sfântul Mare Mucenic
Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” –, este un
edificiu monumental, de mari dimensiuni (30 m lungime, 15 m lăţime şi ziduri
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înalte de 10 m), cu trei turle construite
din scândură şi acoperite cu tablă, una
mare pe naos, de formă octogonală şi 12
m înălţime, şi două turle mai mici pe
pronaos, pentagonale, toate prevăzute
cu ferestre dreptunghiulare. Picturile
murale interioare au fost executate în
1844 de pictorul Nicolae Teodorescu,
şeful şcolii de zugravi de la Episcopia
Buzăului, ajutat de nepotul său,
Gheorghe Tattarescu, elev al acelei şcoli.
În 1879, picturile murale au fost restaurate de Dimitrie Teodorescu, în 1930
biserica a fost repictată, în ulei, de
Nicolae Şolescu, în 1973–1974 aceste
picturi au fost reabilitate de Octavian
Teodorescu, iar după cutremurul din 4
martie 1977, respectiv în anii 1978–1979,
atât biserica, precum şi picturile
interioare au fost restaurate. Biserica a
mai fost supusă unor consolidări şi
reparaţii după cutremurele din 1940,
1977, 1986, 1990. În anul 1861, la această
mănăstire a fost înfiinţată, de către P.S.
Dionisie Romano, o şcoală pentru maici
şi pentru fetele sărace din localităţile
apropiate, iar în 1996 a fost inaugurat un
seminar liceal monahal. Mănăstirea
Răteşti are un muzeu cu colecţii de artă
veche bisericească, inaugurat în 1975 în
clădirea fostei trapeze (broderii în fir de
aur şi argint, candele, sfeşnice, cruci,
cădelniţe, icoane pe lemn şi sticlă, cărţi
vechi bisericeşti, obiecte de cult etc.). În
satul Berca se aflã biserica având hramul
„Sfinþii Voievozi”, a fostei mănãstiri
Berca, ctitorie din 1694 a marelui stolnic
Mihalcea Cândescu ºi a Alexandrei
Cantacuzino, construitã în stilul artei
brâncoveneºti, cu picturi murale interioare atribuite lui Pârvu Mutu ºi cu
frumoase decoraþiuni sculptate (coloane,
ancadramente, uºa de intrare în pronaos
etc.). Biserica a fost restaurată în anii
1976–1980. În satul Pâclele existã
numeroºi „vulcani” noroioºi, extinºi pe
o supr. de 10,2 ha, numiþi popular „fierbãtori”, fenomen datorat emanaþiilor de
gaze naturale care se infiltreazã prin
crãpãturile scoarþei terestre, antrenând
cãtre suprafaþã apa freaticã în amestec
cu argilã dizolvatã în apã, ºi creând la
suprafaþa scoarþei terestre mici „conuri
vulcanice”, în care bolboroseºte ºi din
care se revarsã, din când în când, „lava”
de noroi. Vegetaþia din jurul vulcanilor
noroioºi este slab dezvoltatã, fiind reprezentatã prin exemplare rare de gãrdurariþã (Nitraria schöberi), cu aspect de

tufã ramificatã, înaltã de 1–2 m, cu
ramuri þepoase care susþin smocuri de
frunze cãrnoase. Aceastã specie de plantã
se dezvoltã doar în Europa de Est, în
Siberia ºi Australia, zona com. B. fiind
unicul loc de apariþie a ei în România ºi
punctul cel mai vestic al arealului sãu.
Declaratã monument al naturii. În
împrejurimi se întind pajiºti de colilie ºi
negarã (Stipa joannis, ssp. capillata) cu
ruscuþã de primãvarã (Adonis vernalis) ºi
alte plante de uscãciune. Întreaga zonã
a vulcanilor noroioºi este declaratã rezervaþie geologicã, floristicã ºi monument
al naturii.
BERCENI1. Com. în jud. Ilfov, formată
dintr-un sat, situatã în Câmpia Românã,
la 15 km SE de Bucureºti; 4 123 loc. (1 ian.
2011): 1 983 de sex masc. ºi 2 140 fem.
Sere legumicole. Între 23 ian. 1981 ºi 19
iun. 1986 a fãcut parte din jud. Giurgiu,
iar între 1986 ºi 10 apr. 1997, din Sectorul
Agricol Ilfov. Vechiul nume: Berceni-Dobreni. Bisericã având hramul „Sfântul
Nicolae” (sec. 18, refãcutã în 1882), în satul Berceni.
2. Com. în jud. Prahova, alcãtuitã din
5 sate, situatã în Câmpia Ploieºtiului, pe
râul Teleajen; 6 245 loc. (1 ian. 2011):
3 147 de sex masc. ºi 3 098 fem. Producţie de gips, carton asfaltat ºi mat.
izolatoare. Bisericã având dublu hram –
„Sfântul Nicolae” ºi „Sfântul Eustatie”
(1792), în satul Corlãteºti.
3. Cartier în partea de SE a municipiului Bucureºti.
BERCENI-DOBRENIÕ Berceni(1).

BERCHIªEªTI, com. în jud. Suceava,
alcãtuitã din 2 sate, situatã în Pod.
Sucevei, pe malul stg. al râului Moldova;
2 875 loc. (1 ian. 2011): 1 434 de sex masc.
ºi 1 441 fem. Expl. ºi prelucr. primarã a
lemnului. Morãrit. Com. B. a fost înfiinþatã la 25 mart. 2005 prin desprinderea
satelor Berchiºeºti ºi Corlata din com.
Drãgoieºti, jud. Suceava.

BERENI, com. în jud. Mureº, alcãtuitã
din 7 sate, situatã în zona Dealurilor
Mureºului, pe cursul superior al râului
Niraju Mic; 1 233 loc. (1 ian. 2011): 608
de sex masc. ºi 625 fem. Pãºuni ºi livezi.
Pe terit. satului Bereni, atestat
documentar în 1569, a fost descoperit un
tezaur alcãtuit dintr-un inel, o brãþarã
din bronz ºi 57 de monede romane din
bronz datând de la sf. sec. 1 î.Hr. ºi prima
jumãtate a sec. 1 d.Hr. În satul Bâra se
aflã o bisericã din sec. 14 (cu unele
refaceri din sec. 18), în satul Eremieni

existã o bisericã din sec. 15, iar în satul
Cându una din 1828. Com. B. a fost
înfiinþatã la 3 mai 2004 prin desprinderea
satelor Bâra, Bereni, Cându, Drojdii,
Eremieni, Maia ºi Mãrculeni din com.
Mãgherani, jud. Mureº.

BEREªTI 1. Lacul de acumulare ~ Õ
Sascut.
2. Oraº în jud. Galaþi, situat în Pod.
Covurlui, la 140 m alt., pe râul Chineja,
la 80 km N de municipiul Galaþi; 3 208
loc. (1 ian. 2011): 1 609 de sex masc. ºi 1
599 fem. Supr.: 47 km2, din care 2,4 km2
în intravilan; densitatea: 1 336 loc./km2.
Staþie de c.f. Centru viticol. Produse alim.
(panificaþie, preparate din carne, vinuri
ºi bãuturi alcoolice). Istoric. Vestigii
paleolitice. Localit. este menþionatã documentar, ca sat, în 1484 ºi recunoscutã ca
târg, în 1838, prin hrisov domnesc.
Declaratã oraº la 17 febr. 1968 prin contopirea localit. Bereºti-Târg cu Bereºti-Sat.
Bisericã având hramul „Sfinþii Voievozi”
(ante 1799). Punct fosilifer.
3.Õ Bereºti-Meria.

BEREªTI-BISTRIÞA, com. în jud. Bacãu,
alcãtuitã din 4 sate, situatã la poalele de
SE ale Dealului Bahna (507 m alt.) din
Subcarpaþii Neamþului, pe terasele înalte
din dr. Siretului; 2 129 loc. (1 ian. 2011):
1 047 de sex masc. ºi 1 082 fem. Până la
14 iul. 2005, com. B-B a avut în componenţă satele Ciumaşi, Dumbrava, Făgeţel
şi Iteşti, care la acea dată au format com.
Iteşti, jud. Bacău.
BEREªTI-MERIA, com. în jud. Galaþi,
alcãtuitã din 10 sate, situatã în Pod.
Covurlui; 3 983 loc. (1 ian. 2011): 2 007
de sex masc. ºi 1 976 fem. Muzeu de artã
medievalã. Bisericã având hramul
„Sfântul Nicolae” (sec. 14–15), în satul
Bereºti-Meria. Pânã la 17 febr. 1968, s-a
numit Bereºti.

BEREªTI-TAZLÃU, com. în jud. Bacãu,
alcãtuitã din 7 sate, situatã în Depr.
Tazlãu, pe dr. râului Tazlãu; 5 716 loc.
(1 ian. 2011): 2 940 de sex masc. ºi 2 776
fem. Expl. de petrol (satul Tescani).
Prelucr. primarã a lemnului. Bisericile
din lemn cu hramurile „Sfântul Nicolae”
(1819), cu pridvor de piatrã (adãugat în
1842), în satul Bereºti-Tazlãu ºi „Sfântul
Ilie” (sec. 19) strãmutatã în satul Prisaca
(1883) din satul Gârlenii de Sus; biserica
având hramul „Sfântul Gheorghe” (1769,
ruinatã în 1936 ºi refãcutã în 1986), în
satul Tescani. În casa „Rosetti-Tescanu”
(1894) din satul Tescani, în care a locuit
un timp George Enescu, îºi desfãºoarã

activitatea un centru cultural cu secþii de
muzicã, teatru, picturã.

BEREVOEªTI, com. în jud. Argeº, alcãtuitã din 4 sate, situatã în zona Muscelelor Argeºului, pe râul Bratia; 3 942 loc.
(1 ian. 2011): 1 733 de sex masc. ºi 1 759
fem. Expl. de lignit (pânã în 1996).
Prelucr. lemnului. Pomiculturã (meri,
peri, pruni). Centru de þesãturi populare.
Colecþie de artã plasticã aparþinând cãlãtorului Mihai Tican-Rumano, cuprinzând
lucrãri semnate de Nicolae Grigorescu,
ªtefan Luchian, Henri Catargi, Ilie
Burghelea, Dan Bãjenaru. În satul
Berevoeºti, atestat documentar în 1506
cu numele de Berivoeºti, se aflã biserica
având hramul „Adormirea Maicii
Domnului” (1784). Satul Gãmãceºti este
menþionat documentar în 1720, Bratia în
1754, iar Oþelu în 1819.
BEREVOIEªTIÕ VãleniideMunte.

BEREZENI, com. în jud. Vaslui, alcãtuitã
din 5 sate, situatã în lunca largã a
Prutului; 5 186 loc. (1 ian. 2011): 2 621 de
sex masc. ºi 2 565 fem. Morãrit ºi panificaþie; confecþii; centru viticol ºi de
vinificaþie. Complexul dendrologic
„Anastase Fãtu” (în satul Berezeni).

BERGHIN, com. în jud. Alba, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în Pod. Secaºelor, pe
râul Gârbãu; 2 112 loc. (1 ian. 2011): 1 044
de sex masc. ºi 1 068 fem. În arealul
satului Berghin a fost descoperitã o
necropolã de incineraþie cu c. 600 de complexe funerare, din care 52 de morminte
dateazã din epoca romanã (sec. 2–3) ºi
aparþin populaþiei dace. Aici s-au gãsit
catarame, cuie, lame de cuþit etc. În satul
Berghin, menþionat documentar, prima
oarã, în 1332, se aflã biserica din lemn
cu hramul „Sfântul Petru” (1707),
strãmutatã aici în anul 1900 din satul
Gârbova de Sus, de lângã municipiul
Aiud, iar în satul Ghirbom, biserica din
lemn cu hramul „Sfântul Nicolae” (1688,
pictatã la sf. sec. 18). Pârtie de schi (în
satul Straja).

BERHECI, râu, afl. dr. al Bârladului, la
c. 10 km S de com. Ghidigeni; 89,3 km;
supr. bazinului: 1 044 km2. Izv. din
Colinele Tutovei, din amonte de com.
Izvoru Berheciului, de la 410 m alt. Afl.
pr.: Zeletin, Gãiceana, Rãchitoasa.
BERISLÃVEªTI, com. în jud. Vâlcea,
alcãtuitã din 7 sate, situatã la poalele de
SE ale Masivului Cozia, pe râul
Sãlãtrucel; 2 932 loc. (1 ian. 2011): 1 503
de sex masc. ºi 1 429 fem. Reºed. com. este

satul Stoeneºti. Abator. Creºterea bovinelor
ºi a ovinelor. Pomiculturã. În arealul
satului Rãdãcineºti au fost descoperite
(1892–1894, 1971 ºi ulterior) urmele unui
castru roman din piatrã (70 x 70 m),
datând din anul 138, ºi ale unui edificiu
termal. Aici au fost gãsite obiecte din
metal ºi ceramicã, monede º.a. În satul
Berislãveºti se aflã o mănãstire cu o
bisericã având dublu hram – „Sfinþii Trei
Ierarhi” ºi „Sfântul Gheorghe”, ctitorie
din 1753 a lui Sandu Bucºãnescu (terminatã în 1762 de egumenul Nicodim). Zidul
de incintã al mănãstirii dateazã din 1762,
iar turnul-clopotniþã, din 1754. Biserica a
fost restauratã în anii 1996–1998. În satul
Scãueni se aflã o bisericã având dublu
hram – „Buna Vestire” ºi „Sfântul
Nicolae” (1796–1802, cu picturi murale
originare la interior) – a fostului schit
Scãueni, iar în satul Dângeºti, biserica
„Buna Vestire” (1820, cu fresce originare).

BERIU, com. în jud. Hunedoara, alcãtuitã
din 8 sate, situatã la poalele de N ale
M-þilor ªureanu, în zona de contact cu
culoarul Orãºtiei, pe râul Orãºtie; 3 193
loc. (1 ian. 2011): 1 600 de sex masc. ºi 1
593 fem. Expl. forestiere. Ind. textilã ºi a
pielãriei. Fermă avicolã. În arealul satului
Orãºtioara de Jos au fost descoperite
(1944) vestigiile unei aºezãri rurale
romane, în care s-au gãsit obiecte din
ceramicã, þigle ºi cãrãmizi, un coronament de stelã funerarã º.a. Satul Beriu
apare menþionat documentar, prima
oarã, în 1332.
BERIVOEªTIÕ Berevoeºti.

BERIVOI,Mănăstirea~Õ Recea(2).

BERIVOIU MARE, vârf piramidal în E
M-þilor Fãgãraº, la limita jud. Argeº cu
jud. Braºov, constituit din roci cristaline.
Alt.: 2 300 m.

BERLEªTI, com. în jud. Gorj, alcãtuitã
din 7 sate, situatã în zona Dealurilor
Amaradiei; 2 253 loc. (1 ian. 2011): 1 116
de sex masc. ºi 1 137 fem. Apiculturã.
Bisericã din lemn cu hramul „Sfinþii
Voievozi” (1778), în satul Pârâu Viu.

BERLIªTE, com. în jud. Caraº-Severin,
alcãtuitã din 5 sate, situatã în zona de
contact a Câmpiei Caraºului cu Dealurile Oraviþei, pe râul Vicinic, la graniþa
cu Serbia; 1 132 loc. (1 ian. 2011): 554 de
sex masc. ºi 578 fem. Haltã de c.f. (în satul
Iam), situatã pe linia de c.f. construită în
1846–1854 între Oraviţa şi Iam. Satul
Berliºte este menþionat documentar în
1611.

Berzovia
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BEROEÕ Ostrov(2).

BERTEA, com. în jud. Prahova, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în Subcarpaþii
Prahovei, la poalele de S ale M-þilor Grohotiº, pe râul Vãrbilãu; 3 343 loc. (1 ian.
2011): 1 717 de sex masc. ºi 1 626 fem.
Distilerie de alcool (þuicã); prelucr.
lemnului; cojocãrit. Apiculturã. Centru
pomicol. Bisericã având hramul „Sfânta
Treime” (mijlocul sec. 19), în satul Bertea.

BERTEªTIIDEJOS, com. în jud. Brãila,
alcãtuitã din 6 sate, situatã în Câmpia
Bãrãganului, pe râul Cãlmãþui; 3 108 loc.
(1 ian. 2011): 1 629 de sex masc. ºi 1 479
fem. Culturi cerealiere ºi de plante
tehnice. Satul Berteºtii de Jos a fost
întemeiat în anul 1828. Pe terit. comunei
se aflã o mare parte a pãdurii Viiºoara
(1 315 ha din totalul de 4 800 ha),
alcãtuitã din stejar brumãriu (Quercus
pedunculiflora), cu unele exemplare
seculare, în amestec cu arbori de frasin
(Fraxinus excelsior), arþar tãtãresc (Acer
tataricus), stejar (Quercus robur º.a.),
pãdure declaratã rezervaþie forestierã la
24 sept. 1979.
BERTHELOTÕ GeneralBerthelot.

BERVENI, com. în jud. Satu Mare,
alcãtuitã din 2 sate, situatã în Câmpia
Carei, pe râul Crasna, la graniþa cu
Ungaria; 3 512 loc. (1 ian. 2011): 1 701 de
sex masc. ºi 1 811 fem. Staþie de c.f.
Topitorie de in ºi cânepã. Produse textile.
Creºterea bovinelor ºi porcinelor. Satul
Berveni este menþionat documentar,
prima oarã, în 1216.
BERZASCA,com. în jud. Caraº-Severin,
alcãtuitã din 5 sate, situatã pe stg.
Dunãrii, în zona de vãrsare a râului
Berzasca în Dunãre; 2 860 loc. (1 ian.
2011): 1 362 de sex masc. ºi 1 498 fem.
Port fluvial ºi staþie hidrologicã în satul
Drencova. Expl. de huilã (în satele Bigãr
ºi Cozla). Cherestea. În satul Berzasca,
menþionat documentar, prima oarã, în
1692, se aflã biserica „Sfinþii Arhangheli
Mihail ºi Gavriil” (1836).
BERZOBIS Õ Berzovia.

BERZOVIA, com. în jud. Caraº-Severin,
alcãtuitã din 3 sate, situatã în zona de
contact a Câmpiei Bârzavei cu Dealurile
Dognecei, pe râul Bârzava; 3 986 loc.
(1 ian. 2011): 1 947 de sex masc. ºi 2 039
fem. Staþie de c.f. Producţie de nutreþuri
combinate. Prelucr. cãrnii ºi a laptelui.
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Berzunţi

Creºterea bovinelor (rasele Bãlþata
româneascã ºi Pinzgau). Aici a existat
castrul roman Berzobis, de mari dimensiuni (490 x 410 m), construit de Legiunea
a IV-a Flavia Felix în timpul campaniilor
împãratului Traian de cucerire a Daciei
în anii 101–102 ºi 105–106. Prima atestare
documentarã a satului Berzovia dateazã
din perioada 1690–1700.

BERZUNÞI1.Munþii~,culme muntoasã
cu orientare NV-SE, situatã în E
Carpaþilor Orientali, între râurile Trotuº,
la V, ºi Tazlãu, la E, alcãtuitã din fliº. Alt.
max.: 984 m (vf. Mãgura).
2.Com. în jud. Bacãu, alcãtuitã din 3
sate, situatã la poalele culmii Berzunþi;
5 362 loc. (1 ian. 2011): 2 745 de sex masc.
ºi 2 617 fem. Expl. de petrol şi gaze.
Biserica „Adormirea Maicii Domnului”
a fost construitã în 1774, pe locul uneia
din lemn, care data din 1562, cu picturi
murale din 1836, executate de Macarie
Levantos. Clopot din 1570. La marginea
de V a satului Buda se află mănăstirea
Sfântul Sava (sau Savu), lăcaş de
rugăciune întemeiat ca schit în sec. 17 de
sihastrul Sava, rectitorit în 1809, de
ieromonahul Vasile Vârnav pe locul
numit Runcu Mare de pe muntele
Savului. Din cauza deselor jafuri întreprinse de tâlhari, în anul 1828, Vasile
Vârnav a fost nevoit să coboare de pe
vârful muntelui la poalele acestuia, în
apropierea satului Buda, unde, până în
1835 a pus bazele unui nou lăcaş de
rugăciune întemeind o chinovie (o comunitate de călugăriţe) care a funcţionat
până în 1883 când schitul a fost desfiinţat.
În 1896, Gherasim Serafim, episcop de
Roman, a reactivat sfântul lăcaş ca schit
de călugări, care din 1948 şi până la 28
oct. 1959 (când a fost desfiinţat de autorităţile comuniste) a avut statutul de schit
pentru măicuţe. În 1990 a fost reactivat
ca mănăstire de călugări cu biserica
„Schimbarea la Faţă”, refăcută şi mărită
în perioada 1997–2000, pictată în 20002002 de Ioan Zărnescu, cu chilii, bucătărie, sală de mese şi două corpuri de
clădiri destinate găzduirii pelerinilor şi
o clopotniţă, toate construite în anii 2002–
2007.
BESDÕ Liebling.

BESSENOVOÕ DudeºtiiNoi.

BEªENOVANOUÃÕ DudeºtiiNoi.

BEªENOVAVECHEÕ DudeºtiiVechi.

BEªTELOAIAÕ Sãlcioara(1).

BEªTEPE 1. Culme deluroasã în N
Dobrogei, la E de Dealurile Tulcei, pe dr.
braþului Sfântu Gheorghe, la 25 km E de
municipiul Tulcea. Constituitã din
dolomite ºi cuarþite. Alt. max.: 242 m.
2. Com. în jud. Tulcea, alcãtuitã din
3 sate, situatã la poalele culmii Beºtepe,
pe dr. braþului Sfântu Gheorghe al
Dunãrii; 1 908 loc. (1 ian. 2011): 947 de
sex masc. ºi 961 fem. Pe terit. satului
Beºtepe, pe un promontoriu de pe malul
dr. al braþului Sfântu Gheorghe al
Dunãrii, au fost descoperite urmele unei
cetãþi getice, fortificatã cu douã ºanþuri
ºi cu val de pãmânt între ele, extinsã pe
o supr. de 25 ha, datând din sec. 4–3 î.Hr.,
cunoscutã în perioada stãpânirii romane
sub numele de Salsovia. Com B. a fost
înfiinþatã la 22 mart. 2004 prin
desprinderea satelor Beºtepe, Bãltenii de
Jos ºi Bãltenii de Sus din com.
Mahmudia, jud. Tulcea.
BETFIAÕ Sânmartin(2).

BETHAUSEN, com. în jud. Timiº, alcãtuitã din 6 sate, situatã în zona de contact
a Câmpiei Lugojului cu Pod. Lipovei, pe
cursul superior al râului Bega, la confl.
cu Cladova; 2 758 loc. (1 ian. 2011): 1 363
de sex masc. ºi 1 395 fem. Expl. de granit
(în satul Cladova). Satul Bethausen este
menþionat documentar, prima oarã, în
1883. În satul Cladova a fost descoperit
(aug. 1995), printre altele, un inel cu
sigiliu care a aparþinut voievodului
Pousa (1227).

BEUCA, com. în jud. Teleorman, alcãtuitã din 2 sate, situatã în Câmpia
Gãvanu-Burdea, pe râurile Burdea ºi
Zâmbreasca; 1 464 loc. (1 ian. 2011): 709
de sex masc. ºi 755 fem. Staþie de c.f. (în
satul Beuca), inauguratã la 1 ian. 1887.
În satul Beuca se aflã o moarã de grâu ºi
una de porumb, douã prese de ulei comestibil ºi douã centre de colectare a
laptelui. Culturi de cereale, de floarea-soarelui de plante medicinale (coriandru, muºtar), de plante de nutreþ º.a.
Viticulturã; legumiculturã; apiculturã.
Creºterea bovinelor, ovinelor ºi a
pãsãrilor. Iazuri pentru pisciculturã.
Stejar multisecular. Satul Beuca este
menþionat documentar în 1654. Com. B.
a fost înfiinþatã la 7 mai 2004 prin desprinderea satelor Beuca ºi Plopi din com.
Drãcºenei, jud. Teleorman.
BEZDEAD, com. în jud. Dâmboviþa,
alcãtuitã din 6 sate, situatã în Subcarpaþii

Ialomiþei, pe râul Bizdidel; 4 662 loc.
(1 ian. 2011): 2 348 de sex masc. ºi 2 314
fem. Expl. lemnului. Creºterea ovinelor,
bovinelor, porcinelor ºi a pãsãrilor.
Pomiculturã (meri, pruni.) Punct muzeal
cu colecþii de istorie ºi etnografie (în satul
Bezdead). În satul Bezdead, menþionat
documentar la 22 oct. 1572, în condica
unei mănãstiri locale, se aflã biserica
având dublu hram – „Sfântul Ierarh
Nicolae” ºi „Toþi Sfinþii” (1757, cu transformãri din 1872). Numele comunei, se
pare, cã provine de la cuvintele slavone
bez (fãrã) ºi deadea (bãtrân), ceea ce
înseamnã fãrã bãtrâni. Se crede cã satul
a fost întemeiat de mai multe familii
tinere în cãutare de teren agricol.
BEZDIN,Mănãstirea~Õ Secusigiu.

BIBORÞENI, staþiune balneoclimatericã
sezonierã, de interes local, situatã în
partea central-esticã a României (jud.
Covasna), în raza oraºului Baraolt, în
Depr. Baraolt, la 490 m alt., la 45 km NV
de municipiul Sfântu Gheorghe. Climat
de dealuri, sedativ. Numeroase izvoare
cu ape minerale carbogazoase, bicarbonatate, feruginoase, sodice, calcice,
magneziene, hipotone, cunoscute ºi
exploatate din 1892, indicate atât ca ape
de masã, cât ºi pentru tratarea afecþiunilor tubului digestiv (gastrite cu
aciditate crescutã, gastro-duodenite cronice, diabet), ale rinichilor ºi cãilor
urinare (curã de diurezã dupã infecþii
urinare tratate ºi vindecate, fãrã sechele,
prezenþa bacteriureei), ale celor hepato-biliare (dischinezie biliarã, litiazã
biliarã), endocrine, cardiovasculare º.a.
Instalaþii pentru bãi calde ºi reci; buvete
pentru curã internã. Staþie de îmbuteliere
a apelor minerale. Bisericã din sec. 15,
azi biserică reformată, cu fragmente de
frescã originare, descoperite în 1972,
pictate în stilul Renaºterii italiene
(restaurãri în 1973).
BIC,Mănăstirea~Õ ŞimleuSilvaniei.

BICAZ1.Râu, afl. dr. al Bistriþei în zona
oraºului Bicaz; 42 km; supr. bazinului:
562 km2. Izv. din masivul Hãºmaº ºi, în
aval de staþiunea climatericã Lacu Roºu,
ºi-a modelat, în calcarele triasic-jurasice,
chei impunãtoare de un pitoresc
inegalabil. Afl. pr.: Bicãjel, Dãmuc.
Importantã zonã turisticã.
2.Õ IzvoruMuntelui.
3.CheileBicazului, chei formate de
râul Bicaz în cursul sãu superior,
modelate în calcarele triasic-jurasice ale
versantului central-estic al masivului

Hãºmaº (Carpaþii Orientali), între
staþiunea climatericã Lacu Roºu, în
amonte, ºi com. Bicaz-Chei, în aval (8 km
lungime). Sunt strãbãtute de o ºosea
modernizatã, care, prin pasul Bicaz, face
legãtura între Moldova ºi Transilvania.
Valea Bicazului, în sectorul cheilor, este
strãjuitã de mai multe înãlþimi izolate,
cu pereþi abrupþi (200–400 m), numite
local „Pietre”: Piatra Altarului (1 121 m
alt.), cu pereþi abrupþi, de 200 m înãlþime,
are numele legat, conform legendei, de
ceremoniile de cult de pe vremea dacilor
liberi; Piatra Arºiþei, aminteºte de un
cumplit incendiu de acum câteva secole;
Piatra Glodului º.a. În zona centralã a
cheilor, în amonte de confl. râului Bicaz
cu Bicãjel, se aflã „Gâtul iadului”, partea
cea mai impresionantã, cu pereþi foarte
abrupþi ºi foarte apropiaþi unul de altul,
cu aspect de canion, încât razele Soarelui
nu ajung niciodatã pânã la oglinda apei
râului. Reg. C.B. face parte din Parcul
Naþional Cheile Bicazului-Hãºmaº ºi este
declaratã rezervaþie complexã, geologicã,
floristicã ºi faunisticã (11 600 ha), cele
mai interesante plante fiind vulturica de
Pojorâta (Hieracium pojoritense), o firuþã
endemicã (Poa rehmanni) etc. Din fauna
localã se remarcã douã specii rare: un
melc (Alopia glauca var. unipalatalis) ºi un
fluture (Parnassius Apollo var. transilvanicus). Frecventatã zonã turisticã ºi pr.
loc de practicare a alpinismului.
4.Pas de înãlþime în partea centralã a
M-þilor Hãºmaº (Carpaþii Orientali), pe
valea superioarã a râului Bicaz, în apropiere
de izv. acestuia, la 1 257 m alt. Asigurã atât
legãturile comerciale tradiþionale dintre
Moldova ºi Transilvania, cât ºi tranzitarea
unui mare numãr de turiºti atraºi de
frumuseþea Cheilor Bicazului ºi de
renumele staþiunii climaterice Lacu Roºu.
5. Oraº în jud. Neamþ, situat la
poalele M-þilor Ceahlãu, la 432 m alt., la
confl. râului Bicaz cu Bistriþa, la 28 km
V de municipiul Piatra-Neamþ; 8 423 loc.

Bicaz (3). Cheile Bicazului dominate de Piatra
Altarului

(1 ian. 2011): 4 135 de sex masc. ºi 4 288
fem. Supr.: 149 km2, din care 8,9 km2 în
intravilan; densitatea: 946 loc./km2. Staþie
finală de c.f. Nod rutier. Aici se aflã
barajul lacului de acumulare Izvoru
Muntelui ºi hidrocentrala „Stejaru” (210
MW), intratã în funcþiune în 1960. Expl.
de calcar ºi de marne. Expl. ºi prelucr.
lemnului. Producţie de ciment (din 1952),
de azbociment (1956), var (1961), de conf.,
de fire tip mohair (1993) ºi de produse
cosmetice (parfumuri, 1993). Produse de
panificaþie. Reparaþii de utilaje energetice.
În clãdirea fostului Teatru, construitã în
1909 dupã planurile arhitectului Carol
Zane, se aflã Muzeul de Istorie ºi
Arheologie (inaugurat în 1958), cu
exponate care ilustreazã locuirea vãii
Bistriþei din Paleolitic ºi pânã în zilele
noastre. Din 1992, Muzeul cuprinde ºi o
secþie de etnografie. Istoric. Veche
aºezare ruralã (menþionatã într-un act
emis de voievodul Radu Mihnea la 10
ian. 1625), localit. apare consemnatã ca
târg într-un hrisov domnesc din 8 mai
1855, iar la 26 aug. 1960 este declaratã
oraº. În prezent, oraºul B. are în subordine ad-tivã 3 localit. componente (Capºa,
Dodeni, Izvoru Muntelui) ºi 3 sate (Izvoru
Alb, Potoci, Secu). Centru turistic.
6. Com. în jud. Maramureº, alcãtuitã
din 3 sate, situatã la poalele de S-SE ale
Culmii Codrului; 1 093 loc. (1 ian. 2011):
553 de sex masc. ºi 540 fem. Centru de
prelucr. artisticã a lemnului. În satul Bicaz,
menþionat documentar, prima oarã, în
1424, se aflã biserica din lemn „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil” (1723).

BICAZ-CHEI, com. în jud. Neamþ,
alcãtuitã din 4 sate, situatã pe râul Bicaz,
la ieºirea acestuia din chei; 4 738 loc.
(1 ian. 2011): 2 411 de sex masc. ºi 2 327
fem. Expl. de calcar. Conf. din piele.
Turism. Satul Bicaz-Chei apare consemnat,
prima oarã, în 1954. Rezervaþiile Cheile
ªugãului ºi peºtera Munticelu.

Bicaz (5). Barajul lacului de acumulare

Biertan
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BICAZUARDELEAN, com. în jud. Neamþ,
alcãtuitã din 3 sate, situatã la poalele de
SE ale M-þilor Giurgeu, la confl. râului
Bistra cu Jidanul; 3 992 loc. (1 ian. 2011):
2 064 de sex masc. ºi 1 928 fem. Expl. de
calcar ºi marne. Expl. ºi prelucr. primarã
a lemnului. Producţie de var. Turism.
Bisericile din lemn cu hramurile „Sfântul
Dumitru” (1829, cu picturi interioare
originare, executate în tempera pe lemn)
ºi „Înãlþarea Sfintei Cruci” (1880), în satele
Bicazu Ardelean (menþionat documentar,
prima oarã, în 1808) ºi Telec. Peºtera
Toºorog (ocrotitã de lege).
BICHEªÕ Becheci.

BICHIª, com. în jud. Mureº, alcãtuitã din
4 sate, situatã în Pod. Târnavelor, pe râul
Aþintiº; 938 loc. (1 ian. 2011): 449 de sex
masc. ºi 489 fem. Satul Bichiº este
menþionat documentar, prima oarã, în
1296. În satul Ozd, menţionat documentar, prima oară, în 1332, se află un
castel construit în 1682 de Lorincz Pekri
(luptător antihabsburgic), incendiat de
trupele austriece în mart. 1709 şi refăcut
în 1732 de noul proprietar, Rada Ádám.
BIENE, vârf în partea de S a culmii
Pietricica, constituind alt. max. a acesteia
(746 m).

BIERTAN, com. în jud. Sibiu, alcãtuitã
din 3 sate, situatã în Pod. Târnavelor, pe
râul Biertan; 2 882 loc. (1 ian. 2011): 1 478
de sex masc. ºi 1 404 fem. Sãpãturile
arheologice efectuate în arealul com. B.
au scos la ivealã urmele unei aºezãri
rurale romane din Dacia Superior. În
1775, în pãdurea Chimdru de lângã B. a
fost descoperit un donarium (obiect
destinat sã fie dãruit unei divinitãþi) din
bronz, datând din sec. 4, format dintr-o
tabula ansata de formã dreptunghiularã,
cu o inscripþie în limba latinã, din litere
ajurate pe trei rânduri – Ego Zenovivs

Biertan. Biserica cetăţii, în stil gotic
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votum posui (Eu Zenovius am împlinit
fãgãduinþa), de care atârnã un medalion
de formã circularã (un chrismon
discoidal), în interiorul cãruia se aflã
înscrisã crucea monogramaticã a lui Iisus
Hristos. Aceastã descoperire constituie
una dintre primele dovezi ale procesului
de creºtinare în Dacia, dupã retragerea
administraþiei romane în perioada 271–
275. Între 1572 ºi 1867, localit. B. a fost
sediul unui episcopat săsesc. În satul
Biertan, menþionat documentar, prima
oarã, în 1224 ºi apoi în 1283, se aflã una
dintre cele mai puternice cetãþi þãrãneºti
din Transilvania atestatã documentar în
1397, în incinta cãreia existã o bisericã
ziditã între 1492 ºi 1516 în stil gotic târziu,
pe locul unei biserici mai vechi. Uºa de
la intrare, construitã în 1515, are un
sistem de zãvorâre pentru 13 încuietori
acþionate simultan cu ajutorul unei
singure chei. Biserica pãstreazã la interior
un valoros altar poliptic cu sculpturi
policrome executate în lemn (1515–1524),
strane cu intarsii (încrustãri) realizate de
Johannes Reychmuth în 1514 ºi un
amvon din piatrã, decorat cu reliefuri
inspirate din ciclul patimilor lui Iisus
Hristos, atribuit meºterului Ulrich din
Braºov (1523). Întregul ansamblu fortificat, alcãtuit din 3 incinte, întãrite cu 6
turnuri ºi 3 bastioane de apãrare, a fost
construit în perioada 1490–1522, cu unele
transformãri din sec. 17. În 1704, cetatea
a fost luatã prin surprindere de curuþi ºi
devastatã în cãutarea tezaurului, dar
refãcutã ulterior. Cetatea Biertan a fost
inclusã pe lista patrimoniului cultural
mondial UNESCO în 1993. În satul Copºa
Mare, menþionat documentar în 1283, se
aflã o bisericã în stil gotic (sec. 14), cu
modificãri renascentiste ºi fortificaþii din
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1519 ºi cu unele refaceri ºi transformãri
din 1797 ºi 1859. Casa parohialã a bisericii
din Copºa Mare dateazã din 1826. În
acest sat a fost înfiinþatã o ºcoalã
româneascã, în 1780. În satul Richiº se
aflã o bisericã din sec. 14, fortificatã în
sec. 16, cu unele transformãri din sec. 19.

BIHARIA, com. în jud. Bihor, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în Câmpia Barcãului;
4 074 loc. (1 ian. 2011): 2 004 de sex masc.
ºi 2 070 fem. Staþie de c.f. Producţie de
componente electronice. Centru viticol.
Sãpãturile arheologice au scos la ivealã
vestigii de locuire neîntreruptã din
diferite epoci: aºezare neoliticã de
bordeie, cu vetre libere; aºezare din Epoca
bronzului (cultura materială Otomani);
tezaur monetar de denari romani
imperiali; necropole din sec. 4 d.Hr. º.a.
Satul Biharia este atestat documentar,
prima oarã, în anul 1075. Pe terit. com.
se aflã Cetatea Bihariei (sau Biharea, identificatã cu Castrum Byhor – sediul
voievodului Menumorut). Izvoarele
scrise menþioneazã cã voievodul Menumorut a rezistat în aceastã cetate, vreme
de 13 zile, asediului maghiar de la sfârºitul
sec. 10. Cetatea Bihariei, extinsã pe 4,7
ha, este o fortificaþie de formã dreptunghiularã (150 x 115 m), cu valuri de
pãmânt (înalte de 5–7 m) înconjuratã de
ºanþuri cu apã (15–20 m lãþime). În
interiorul cetãþii au fost descoperite
vestigiile unei necropole cu piese de
inventar datând din sec. 11–13. În sec. 11,
aici a fost reºedinþa unui episcopat catolic,
transferat mai târziu la Oradea. Pânã la
28 ian. 2003, com. B. a avut în componenþã satele Niuved, Parhida, Satu
Nou ºi Tãmãºeu, incluse la acea datã în
noua comunã Tãmãºeu, jud. Bihor.

BIHOR1.Munþii~,masiv muntos în V
României, constituind nucleul M-þilor
Apuseni (Carpaþii Occidentali) ºi,
totodatã, treapta montanã cea mai înaltã
a acestora. Alt. max.: 1 849 m (vf.
Curcubãta Mare). Alcãtuiþi din roci
cristaline, eruptive ºi sedimentare
(conglomerate, gresii, calcare, marne),
care au imprimat reliefului un aspect
masiv, cu interfluvii largi ºi povârniºuri
domoale, M-þii B. sunt un adevãrat nod
orohidrografic din care se despletesc
numeroase culmi (Gãina, Muncelu, Piatra Grãitoare etc.) ºi din care izvorãsc
mai multe râuri (Arieºu Mare, Arieºu
Mic, Someºu Cald, Criºu Negru, Criºu
Pietros º.a.). Sunt acoperiþi cu pãduri de
molid ºi fag, în alternanþã cu pajiºti

secundare. Expl. de bauxitã, min. polimetalice, calcare º.a. Numeroase fenomene
carstice: doline, uvale, polii, avenuri, vãi
oarbe, chei, izbucuri ºi peºteri (Cetãþile
Ponorului, Scãriºoara, Focul Viu, Cetatea
Rãdesei º.a.). Important obiectiv turistic,
uºor accesibil.
2. Judeţ situat în extremitatea de VNV a României, la graniţa cu Ungaria,
în bazinele râurilor Crişu Negru, Crişu
Repede şi Barcău, între 46°23'48'' şi
47°35'21'' latitudine N şi 21°26'06'' şi
22°48'39'' longitudine E, între jud. Satu
Mare (N-NE), Sălaj (NE), Cluj (E), Alba
(SE), Arad (S) şi Ungaria (V). Supr.:
7 544 km2 (3,16% din supr. ţării). Populaţia
(1 ian. 2011): 593 041 loc. (2,77% din
populaţia ţării), din care 287 985 de sex
masc. (48,56%) şi 305 056 de sex fem.
(51,44%). Populaţia urbană: 297 240 loc.
(50,12%); rurală: 295 801 loc. (49,88%).
Densitatea: 78,6 loc./km2. Structura
populaţiei pe naţionalităţi (la recensământul
din 20-31 oct. 2011): 63,7% români, 24,0%
maghiari, 6,0% rromi,1,1% slovaci, 0,1%
germani ş.a. Reşed.: municipiul Oradea.
Oraşe: Aleşd, Beiuş (municipiu),
Marghita (municipiu), Nucet, Salonta
(municipiu), Săcuieni, Ştei, Valea lui
Mihai, Vaşcău. Comune: 91. Sate: 432. Sate
care aparţin oraşelor: 5. Localit.
componente ale oraşelor: 13.
Relieful, dispus în trepte descrescânde, de la E la V, sub forma unui
amfiteatru cu deschidere spre NV, este
constituit dintr-o zonă montană, în S-SE
şi E, ce ocupă 24% din supr. jud. B., o
reg. deluroasă combinată cu depresiuni
intracolinare în partea de mijloc (32%),
şi una de câmpie în V (44%). Unităţile
montane sunt reprezentate prin prelungirile vestice ale M-ţilor Bihor (cu vf.
Curcubăta Mare de 1 849 m – alt. max. a
jud. B. şi a M-ţilor Apuseni), şi Vlădeasa
(vf. Buteasa, 1 792 m), din care se desprind trei culmi (Codru-Moma, Pădurea
Craiului şi Plopiş) ce pătrund ca nişte
tentacule în aria colinară, spre V, închizând între ele Depr. Beiuş pe cursul
superior al Crişului Negru şi Depr. VadBorod, pe cel al Crişului Repede. Zona
M-ţilor Bihor şi Pădurea Craiului se
caracterizează prin extinse supr. de
eroziune, cu un grad înalt de netezime
(cum este cazul la Zece Hotare, Podu
Glimeii, Damiş ş.a. din M-ţii Pădurea
Craiului), ce contrastează cu relieful
carstic, bine dezvoltat (doline, uvale,
avene, peşteri, chei, lapiezuri, văi subterane etc.), în reg. Padiş – Cetăţile Pono-

Bihor

Munţii Bihor. Cascada Bulbuci

rului, Meziad, Vârtop, Vadu Crişului etc.
Treapta intermediară de relief, cu alt. de
250–450 m, interpusă între munte şi
câmpie, este reprezentată de Dealurile
piemontane Crişene – parte componentă
a Dealurilor Vestice – alcătuite din culmi
prelungi, separate de văi largi cu lunci
şi terase, în cadrul cărora se individualizează mai multe unităţi deluroase: Dealurile Viişoarei, Dealurile Barcăului,
Dealurile Oradei, Dealurile Pădurii
Craiului (cu subunităţile lor: Dealurile
Vârciorogului, Dealurile Tăşadului,
Dealurile Hidişelului, Dealurile Vălanilor ş.a.), Dealurile Codru-Moma ş.a.
Ansamblul unităţilor de câmpie, ce
ocupă jumătatea de V a jud. B., aparţine
Câmpiei de Vest, fiind rezultatul unui
proces îndelungat de acumulare şi eroziune prin divagarea reţelei hidrografice,
ce coboară din zona montană şi din cea
deluroasă. Prezintă o netezime remarcabilă, cu uşoară înclinare de la E (200
m alt.) spre V (110 m alt.). Subunităţile
Câmpiei de Vest, cu extindere pe terit.
jud. B., sunt: părţile de S ale Câmpiei
Carei şi Câmpiei Ierului, Câmpia
Tăşnadului, Câmpia Barcăului, Câmpia
Miersigului, Câmpia joasă a Crişurilor,
partea de N a Câmpiei Cermei ş.a.
Clima jud. B. este temperat-continentală moderată, cu influenţe ale
circulaţiei maselor de aer vestice care
transportă un aer umed. Valorile parametrilor meteorologici sunt influenţate
şi de creşterea treptată a alt. reliefului de

la V la E. Astfel, temp. medie anuală
descreşte de la 10,5°C în câmpie, la 8–
10°C în zona deluroasă şi a munţilor cu
alt. mici şi la 2–4°C pe culmile montane
înalte din E. În arealul jud. B., temp. max.
absolută (40,2°C) a fost înregistrată la
Vaşcău (15 aug. 1952), iar temp. minimă
absolută (–30,5°C) la Beiuş (24 ian. 1942).
Cantitatea de precipitaţii prezintă variaţii
anuale, anotimpuale şi lunare, în raport
cu etajarea unităţilor de relief, atingând
valori medii anuale de 600 mm în
câmpie, 700–1 000 mm în reg. deluroase
şi peste 1 400 mm pe treptele înalte de
relief. Direcţia predominantă a vânturilor
denotă o frecvenţă accentuată a circulaţiei
aerului dinspre S (28,1%), N (8,6%) şi V
(3,6%), viteza medie anuală a acestora
variind între 7,5 şi 7,7 m/s.
Reţeauahidrografică care drenează
jud. B., de la E la V, prezintă o densitate
accentuată şi aparţine în majoritate celor
trei bazine colectoare pr.: Barcău, Crişu
Repede şi Crişu Negru, la care se mai
adaugă cursul inf. al râului Ier. Regimul
natural de scurgere al râurilor prezintă
variaţii mari de nivel (8–10 m) şi ale
debitului lor lichid, înregistrând o
creştere accentuată de la izvor la vărsare
(ex. Crişu Negru are un debit de 2,16
m3/s în cursul superior şi de 29 m3/s în
cel inf.), fapt ce a impus executarea unor
extinse lucrări de îndiguire şi de
canalizare în scopul combaterii inundaţiilor. Reţeaua de canale este reprezentată
prin: Canalul Crişurilor, ce leagă Crişu
Repede, în N (în arealul satului Tărian,
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com. Girişu de Criş) cu Crişu Negru, în
S (satul Tămaşda, com. Avram Iancu),
lung de 61,18 km, Canalul Culişer (41
km) ş.a. Lacurile naturale sunt puţine,
cel mai reprezentativ fiind lacul Peţea
(4 188,4 m2; ad. max.: 4,5 m), cu apă
termală (30°C), care asigură dezvoltarea
unor forme relicte de floră (Nymphaea
lotus var. thermalis) şi faună (Melanopsis
parreyssi). Există şi o serie de lacuri
artificiale amenajate ca bazine piscicole
(Cefa, 670 ha,Tămaşda, 206 ha, Inand,
164 ha, Homorog, 105 ha, Mădăras, 30
ha ş.a.).
Vegetaţia prezintă o zonalitate
verticală evidentă, grefată pe etajarea
treptelor de relief, dar cu unele particularităţi locale legate de expunerea şi de
gradul de înclinare al versanţilor.
Vegetaţia subalpină, prezentă pe supr.
restrânse pe cele mai înalte culmi, la peste
1 700 m alt., cuprinde pajişti dominate
de ţăpoşică (Nardus stricta), firuţă (Poa
alpina), păruşcă (Festuca supina) ş.a. ce
alternează, pe alocuri, cu tufişuri
târâtoare printre care se remarcă
jneapănul, ienupărul, afinul ş.a. Etajul
coniferelor, extins între 1 000 şi 1 700 m
alt., are ca element dominant molidul
(Picea abies) în amestec cu brad (Abies
alba), iar etajul pădurilor de foioase ocupă
spaţiul cuprins între 300 şi 1 000 m alt.,
fiind alcătuit din păduri de stejar
(Quercus robur) în amestec cu gorun
(Quercurs petraea), carpen (Carpinus
betulus), frasin (Fraxinus excelsior), ulm
(Ulmus campestris) ş.a. Zona pădurilor de
foioase, situată între 70 şi 300 m alt., este
constituită predominant din cer (Quercus
cerris) în amestec cu carpen, gorun,
alternând cu pajişti secundare şi culturi
agricole. Zona de silvostepă este ocupată
de culturi agricole, iar, pe alocuri, cu
vegetaţie de nisipuri şi sărături.
Fauna pădurilor este cea mai
însemnată şi mai bine reprezentată,
cuprinzând numeroase exemplare de
interes cinegetic, printre care se numără
cerbul, muflonul (colonizat), mistreţul,
ursul, râsul, jderul de piatră, jderul de
pădure, cocoşul de munte, ierunca,
fazanul ş.a. Fauna silvostepei este slab
reprezentată, fiind alcătuită din popândăi, hârciogi, orbeţi, iepuri, prepeliţe,
grauri şi câteva specii de reptile. Apele
râurilor şi lacurilor sunt bogate în
păstrăv, lipan, mreană, clean, crap, ştiucă,
biban ş.a.
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Resurse naturale: păduri (197 239
ha, 2008), zăcăminte de petrol (Suplacu
de Barcău, Abrămuţ, Ciumeghiu,
Săcueni), cărbune brun (Borod, Corniţel),
lignit (Borumlaca, Vărzari, Voivozi,
Budoi, Valea Crişului, Corniţel, Cuzap,
Derna, Tătăruş ş.a.), nisipuri bituminoase
(Derna, Budoi), bauxită (Zece Hotare,
Luncasprie, Vârciorog, Remeţi, Bratca,
Roşia – cu staţiunea de prelucr. a bauxitei
de la Dobreşti), galenă, blendă, pirită,
molibden (Băiţa), apoi marmură (exploatată la Vaşcău, cu o varietate mare de
culori şi nuanţe, Budureasa, Chişcău,
Băiţa), calcare compacte (Bratca, Cărpinet,
Remeţi, Borz), argile refractare (Şuncuiuş,
Bălnaca, Aştileu, Beiuş, Ceica, Borodu
Mare), gresii cuarţoase (Borz, Şoimi) ş.a.
O bogăţie aparte a jud. B. o formează
izv. cu ape minerale (Tinca, Răbăgani,
Chişlaz, Tămăşeu, Balc, Săcueni) şi
termale (Băile Felix, Băile 1 Mai) cu efecte
terapeutice de excepţie.
Istoric. Cele mai vechi urme ale
activităţii umane, descoperite pe terit.
jud. B.în câteva peşteri aflate în defileul
Crişului Repede, datează din Paleolitic
(50 000 – 35 000 î.Hr.), iar aşezările
neolitice identificate în arealul localit.
Oradea, Săcueni, Suplacu de Barcău,
Sântandrei ş.a., în care s-au găsit unelte
de piatră, vase ceramice, figurine
antropomorfe din lut ş.a., atestă existenţa
unor comunităţi sedentare. În această

Munţii Bihor. Intrarea în Peştera Cetatea
Rădesei

zonă, o deosebită înflorire a cunoscut-o
civilizaţia din Epoca bronzului ilustrată
nu numai prin marile aşezări de la
Otomani, Sălacea, Girişu de Criş,
Săcueni, Cheşereu ş.a. (sec. 19–13 î.Hr.),
ci şi prin dezvoltarea remarcabilă a
culturii materiale din aceste aşezări
(ateliere de turnătorie, ustensile, tezaure
de aur etc.). Pentru Epoca fierului (1300–
1200 î.Hr.), vestigiile arheologice atestă
o oarecare dezvoltare economică şi
culturală în zona celor trei Crişuri,
descoperindu-se mai multe tezaure
monetare dacice, mari vase rituale
decorate (la Valea lui Mihai), tezaurul de
podoabe de argint (la Oradea) etc. În sec.
4 î.Hr., în această reg. au pătruns celţii,
care s-au stabilit în zona de câmpie,
alături de populaţia dacă, aşa cum atestă
descoperirile unor cimitire birituale de
la Tărian şi Curtuişeni. În timpul ocupării
Daciei de către romani (106–271/275),
terit. actual al jud. B. rămăsese în afara
graniţelor provinciei romane, el
continuând să fie sub stăpânirea dacilor
liberi, care îşi ridicaseră cetăţi la Oradea,
Tăşad, Suplacu de Barcău ş.a. şi unde
s-au descoperit mai multe tezaure de
podoabe din argint (la Oradea, Drăgeşti,
Tăşad, Cadea, Săcălăsău Nou) şi tezaure
monetare (Sânnicolau Român, Vaida,
Drăgeşti ş.a.). Prezenţa neîntreruptă a
comunităţilor dacice pe aceste meleaguri,
în sec. 4–6, este atestată de numeroasele
aşezări autohtone în care au fost descoperite materiale arheologice (la Biharea,
Girişu de Criş, Tinca, Râpa, Cheşereu
ş.a.) printre care se remarcă ceramica
neagră, fibule, monede etc. În sec. 7–11,
comunităţile româneşti de aici au supravieţuit valurilor migratoare de slavi,
reuşind, totodată, să-şi edifice o
formaţiune statală proprie, cu centrul la
Cetatea Biharea, cunoscută sub numele
de Voievodatul lui Menumorut – unul
dintre voievozii români care a opus o
dârză rezistenţă împotriva cuceririi
maghiare. În ciuda împotrivirii populaţiei româneşti, Bihorul a fost cucerit
de Regatul ungar şi transformat în
comitat, atestat ca atare în 1111. Cu toate
acestea, stăpânirea efectivă s-a realizat
mult mai târziu, Bihorul cunoscând o
intensă activitate economică şi comercială, dezvoltându-se mai multe oraşe şi
târguri, printre care Oradea, Beiuş,
Tileagd, Săcueni ş.a. Năvălirea tătarilor
în 1241 a frânat procesul de feudalizare
în Bihor şi a slăbit, pentru moment,
dominaţia ungară, favorizând consolidarea elementelor autohtone. Astfel,

documentele amintesc de dezvoltarea
voievodatelor lui Maxim şi Tihomir pe
Valea Gepişului, de Ocolul Borodului,
condus de voievodul Ioan Comorzovan,
districtul românesc al Beiuşului ş.a.
Ulterior, aşezările omeneşti cu aspect şi
funcţie de „târguri de câmpie” (Salonta,
Beiuş, Săcueni, Tileagd ş.a.) au capătat o
dezvoltare accentuată, fiind prevăzute
cu cetăţi şi ziduri de apărare. Între
acestea, Oradea, care a căpătat caracter
urban în sec. 11, cu o puternică cetate de
apărare, a constituit în Evul Mediu un
important centru economic, comercial şi
cultural de anvergură europeană, cu
însemnat rol în răspândirea culturii
umaniste în Transilvania. Totodată,
meşteşugarii din Oradea, organizaţi în
bresle, contribuiau cu produsele lor la
întărirea comerţului din Transilvania. La
mijlocul sec. 16, partea de V a Principatului Transilvaniei a fost ameninţată
de pericolul otoman, în 1598 turcii încercând să asedieze, fără succes, Cetatea
Oradei; în schimb, aceasta, împreună cu
întreg ţinutul Bihor au căzut sub
suzeranitatea habsburgică (1598–1606).
Ulterior, supunerea treptată a satelor din
Bihor de către otomani s-a încheiat prin
cucerirea, în anul 1660, a cetăţii Oradei,
şi transformarea ei în sediul unui paşalâc
(până la 5 iun. 1692), după care stăpânirea otomană a fost înlocuită cu cea
habsburgică. Creşterea fiscalităţii şi
măsurile ad-tive represive practicate de
Imperiul Habsburgic au determinat
izbucnirea, în 1703, a Răscoalei antihabsburgice condusă de Francisc Rákóczi al
II-lea, care a durat până în 1711; la această
răscoală, cunoscută şi sub numele de
Răscoala curuţilor, au participat mulţi
români bihoreni, între care s-a remarcat
un detaşament de 300 de oameni conduşi
de colonelul Marcu Haţeganu. În 1784,
părţile sudice ale jud. B. au fost cuprinse
de marea răscoală ţărănească condusă
de Horea, Cloşca şi Crişan. În 1848,
intelectualii orădeni au menţinut contacte permanente cu fruntaşii politici din
Transilvania, întreprinzând numeroase
demersuri pentru obţinerea drepturilor
fireşti ale naţiunii române. În preajma
Primului Război Mondial, mişcarea
culturală şi naţională din această parte a
ţării s-a concentrat cu precădere asupra
obiectivului ei principal – acela al
emancipării de sub dominaţia străină
habsburgică şi realizarea unităţii statale.
La 12 oct. 1918, în casa dr. Aurel Lazăr
din Oradea, a fost redactată Declaraţia de
la Oradea, prin care se proclama dreptul

românilor transilvăneni la autodeterminare; ea a fost citită la 18 oct. acelaşi
an în parlamentul ungar de la Budapesta.
La 3 nov. 1918, la Oradea, s-a constituit
Consiliul Naţional Român din Oradea şi
Bihor, al cărui preşedinte a fost ales dr.
Aurel Lazăr, iar la 18 nov./1 dec. 1918,
Bihorul a trimis la Adunarea Naţională
de la Alba Iulia 109 reprezentanţi pentru
a participa la actul Unirii Transilvaniei
cu România. La 1 sept. 1940, după
pronunţarea Dictatului de la Viena din
30 aug. 1940, la Oradea a avut loc o
puternică manifestaţie de protest împotriva acestei nedreptăţi prin care se ceda
partea de NV a Transilvaniei Ungariei
(aproape 2/3 din supr. jud. B. a fost
răpită, în acest context, de către Ungaria,
centrul politico-ad-tiv al jud. B. devenind
în acel timp oraşul Beiuş). Ocupaţia a
provocat din partea autorităţilor maghiare mari tulburări de ordin economic,
cultural şi social (majoritatea salariaţilor
români au fost concediaţi, mulţi intelectuali au fost arestaţi şi deportaţi, învăţământul românesc a fost mutilat prin
desfiinţarea şcolilor în limba română, sa înăsprit procesul de deznaţionalizare
a românilor). La 12 oct. 1944, trupele germane şi ungare au fost alungate de către
Diviziile 2 Vânători de munte şi 180
Infanterie române în cooperare cu unităţi
ale armatei sovietice, marcând eliberarea
jud. B. de sub ocupaţie străină.
Economia actuală a jud. B. are un
profil complex, industrial-agrar, fiind
capabilă să valorifice în mod adecvat
întreaga gamă a resurselor naturale
variate de care dispune. Pr. produse
industriale realizate în cadrul jud. B.
sunt: energia electrică şi termică (termocentralele de la Oradea, Salonta, Voivozi,
hidrocentrala de la Aştileu), alumină
(Borş), produse petroliere (Suplacu de
Barcău), maşini-unelte, utilaje tehnologice pentru ind. metalurgică şi accesorii
pentru mijloacele de transport (Oradea,
Salonta, Vaşcău, Beiuş), piese de schimb
pentru tractoare şi maşini agricole, utilaj
minier (Ştei, Salonta), diverse produse
metalice (Marghita), lacuri, vopsele,
coloranţi, mase plastice, semipreparate
pentru medicamente (Oradea), ciment,
var, cărămidă, prefabricate din beton,
azbociment, produse refractare etc.
(Oradea, Aleşd, Chiştag, Ceica, Beiuş,
Valea lui Mihai, Aştileu), obiecte din
sticlă (Pădurea Neagră) şi porţelan
(Aleşd), conf. şi tricotaje (Oradea,
Marghita, Ştei, Salonta, Beiuş, Săcueni,
Nucet, Vaşcău, Aleşd ş.a.), îmbrăcăminte

din blană (Oradea), încălţăminte (Oradea,
Marghita), mobilă (Oradea, Salonta,
Marghita, Beiuş, Ştei, Valea lui Mihai),
cherestea (Tileagd, Săcueni, Ioaniş),
produse alim. (preparate din carne şi
lapte, conserve de legume, dulciuri,
băuturi, produse de panificaţie etc.) la
Oradea, Salonta, Beiuş, Vaşcău, Valea lui
Mihai, Tinca, Aleşd, Diosig ş.a. În cadrul
producţiei meşteşugăreşti, cu o îndelungată tradiţie, un loc aparte îl ocupă
producţia de ceramică populară (în
centrele de la Vadu Crişului, Borod,
Cărpinet, Leheceni, Criştioru de Jos ş.a.),
mobilier ţărănesc (Curăţele, Chişcău,
Cresula), lăzi de zestre (Budureasa), cojoace
(Beiuş, Vaşcău, Rieni, Cărpinet) ş.a.
Agricultura, străveche ocupaţie a
locuitorilor acestor meleaguri, variată ca
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structură, ocupă un loc însemnat în
activitatea productivă a jud. B.,
dispunând de un bogat fond agricol
(496 907 ha, la sfârşitul anului 2007). Din
totalul supr. agricole (496 907 ha),
309 327 ha revin terenurilor arabile,
136 201 ha păşunilor, 44 615 ha fâneţelor,
2 057 ha viilor şi pepinierelor viticole,
4 707 ha livezilor şi pepinierelor pomicole ş.a. În anul 2007, cele mai mari supr.
ale terenurilor arabile erau ocupate cu
porumb (101 985 ha), urmate de grâu şi
secară (59 496 ha), plante de nutreţ
(38 991 ha, locul 2 pe ţară, după jud.
Botoşani), plante perene pentru fân
(26 975 ha), plante uleioase (29 333 ha),
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floarea-soarelui (23 034 ha), orz şi
orzoaică (16 872 ha), ovăz (13 361 ha,
locul 2 pe ţară, după jud. Satu Mare),
cartofi, sfeclă de zahăr, legume etc.
Producţii însemnate de legume sunt
obţinute în serele de la Oradea (tomate,
ardei, castraveţi ş.a.). Pomicultura, în
componenţa căreia predomină merii,
prunii, piersicii, perii, dispune de condiţii
favorabile de dezvoltare în Dealurile
Oradei, în Piem. Tăşadului şi Dealurile
Marghitei, formând areale pomicole
compacte în zona localit. Oradea, Sălard,
Lupaşu de Jos, Valea lui Mihai, Ceica,
Căbeşti, Viişoara ş.a. În anul 2007, producţia totală de fructe a fost de 27 336
tone, din care 8 078 tone mere, 9 981 tone
prune, apoi piersici, pere etc. Viticultura
deţine supr. apreciabile în jurul localit.
Valea lui Mihai, Diosig, Marghita, Ineu,
Tileagd ş.a. La începutul anului 2008,
sectorul zootehnic cuprindea 105 800
capete bovine, 242 776 capete porcine,
178 024 capete ovine, 17 042 capete caprine,
21 012 capete cabaline. Avicultură (2 526
309 capete păsări); apicultură (32 966
familii de albine). În majoritatea sectoarelor zootehnice se remarcă un procent
ridicat (peste 99%) al proprietăţii private.
Căile de comunicaţie. Reţeaua căilor de
comunicaţie feroviară şi rutieră de pe
terit. jud. B. asigură realizarea unor
legături lesnicioase ale României cu ţările
Europei Centrale şi Occidentale prin
punctele de frontieră de la Borş, Salonta
şi Valea lui Mihai. Prin intermediul
aeroportului internaţional din Oradea,
jud. B. are legături directe cu mai multe
oraşe ale ţării (inclusiv cu Bucureşti),
precum şi cu unele ţări ale Europei. La
începutul anului 2008, lungimea reţelei

I. Municipii
1.BEIUŞ(1263)

2.MARGHITA (1216)
3.ORADEA (1113)

4.SALONTA (1214)

II. Oraşe

1.ALEŞD (1291–1294)

feroviare însuma 500 km, revenind 66,3
km/1 000 km2 teritoriu, iar cea a drumurilor publice de 2 971 km (ocupând,
din acest punct de vedere, locul 3 pe ţară,
după jud. Hunedoara şi Argeş), din care
679 km modernizate, cu o densitate de
39,4 km/100 km2 teritoriu.
Învăţământ,culturăşiartă. În anul
şcolar 2007–2008, reţeaua unităţilor de
învăţământ de pe terit. jud. B. cuprindea
52 grădiniţe de copii, cu 19 752 copii
înscrişi şi 1 334 cadre didactice, 120 de
şcoli generale (învăţământ primar –
clasele 1–4 şi gimnazial – clasele 5–8), cu
51 892 elevi şi 4 573 cadre didactice, 46
de licee cu 26 296 elevi şi 1 953 profesori,
două şcoli profesionale cu 5 200 elevi şi
156 profesori, o Universitate la Oradea
(înfiinţată în 1990) cu 20 facultăţi, 19 387
studenţi şi 1 309 profesori. O activitate
deosebită de promovare şi difuzare a
culturii, ştiinţei, artei etc. o desfăşoară
cele două teatre dramatice (unul în limba
română şi altul în limba maghiară), două
teatre de păpuşi, o orchestră simfonică,
21 case de cultură, 356 cămine culturale,
două cinematografe, 383 biblioteci cu
4 107 000 vol., 13 muzee (din care Muzeul
Ţării Crişurilor este de interes naţional),
numeroase case memoriale, edituri, ziare
şi reviste, institute de cercetare ştiinţifică
etc. Activitatea sportivă se desfăşoară în
cadrul celor 118 secţii sportive în care
activează 3 417 sportivi, 155 antrenori şi
120 arbitri.
Ocrotirea sănătăţii. La sf. anului
2007, aceasta se realiza prin intermediul
celor 14 spitale cu 4 250 paturi (un pat
de spital pentru 139 locuitori), cinci
dispensare, şapte policlinici, 197 de
farmacii ş.a., iar asistenţa medicală era
asigurată de 1 180 medici (1 medic la 503
locuitori), 435 stomatologi (1 medic

stomatolog la 1 365 locuitori) şi 3 902
personal sanitar cu studii medii.
Turismul. Potenţialul turistic ridicat
al jud. B., condiţionat de marea varietate
a monumentelor istorice şi arhitectonice,
de frumuseţea şi originalitatea peisajului
natural, de bogăţia elementelor folclorice
şi etnografice, de baza materială adecvată
etc. determină desfăşurarea unui intens
trafic turistic de sejur şi de tranzit. Pe
lângă existenţa mai multor monumente
istorice şi de arhitectură şi obiective
social-culturale (Palatul episcopal, în stil
baroc, care adăposteşte Muzeul Ţării
Crişurilor, Catedrala romano-catolică,
Biserica cu Lună şi cetatea medievală din
Oradea, cetăţile Biharea şi Finiş, bisericile
din lemn din Rieni, Sebiş, Brusturi, Păuşa
ş.a., Turnul Cetăţii din Salonta etc.), o
puternică atracţie turistică o constituie
zona carstică Padiş – Cetăţile Ponorului
din M-ţii Bihor, cu fenomene carstice
complexe (peşteri, avene, doline,
izbucuri, sorburi etc.). Un interes turistic
aparte îl au vf. Curcubăta Mare (1 849 m
alt.), valea superioară a râului Galbena,
cu aspect de canion, Cetatea Rădesei
(tunel lung de 300 m cu tavanul spart de
6 avene), Ponorul şi avenul Cuciulata,
Peştera Urşilor din Chişcău, Peştera
Meziad, Peştera Vântului, defileul
Crişului Repede, zona carstică Vaşcău
cu izbucul de la Călugări (fenomen rar
întâlnit) etc. Un permanent flux turistic
se îndreaptă către staţiunile balneoclimaterice Băile Felix, Băile 1 Mai, Tinca
şi către staţiunea montană Stâna de Vale.
La sf. anului 2007, capacitatea de cazare
turistică a jud. B. era de 10 126 locuri,
asigurate de 33 de hoteluri şi moteluri,
cinci cabane, opt campinguri, 20 de vile,
şase pensiuni turistice urbane, cinci
pensiuni turistice rurale şi cinci tabere
pentru elevi. Indicativ auto: BH.

Localităţilejud.Bihor
(între paranteze sunt înscrişi anii primei atestări documentare)

Localit. componente ale
municipiilor
1. Delani (1828)

1. Cheţ (1397)
2. Ghenetea (1332)

Localit. componente ale oraşelor

1. Pădurea Neagră (1954)
2. Peştiş (1302)
3. Tinăud (1219)

2.NUCET (1956)

3.SĂCUENI (1214)

4.ŞTEI (1580)

5.VALEALUIMIHAI (1270)

1. Băiţa (1585)
2. Băiţa-Plai (1956)

Sate care aparţin oraşelor

1. Cadea (c. 1270)
2. Ciocaia (c. 1338)
3. Cubulcut (1291–1294)
4. Olosig (1291–1294)
5. Sânnicolau de Munte (1291–1294)

6.VAŞCĂU (1552)

III. Comune
1.ABRAM

2.ABRĂMUŢ

3.AŞTILEU

4.AUŞEU

5.AVRAMIANCU
6.BALC

7.BATĂR

8.BIHARIA
9.BOIANUMARE

10.BOROD

1. Câmp (1600)
2. Câmp-Moţi (1954)
3. Coleşti (1580)
4. Vărzarii de Jos (1552)
5. Vărzarii de Sus (1552)

Satele componente
(primul sat este reşed. com.)
1. Abram(1291)
2. Cohani (1454)
3. Dijir (1410)
4. Iteu (1321)
5. Iteu Nou (1956)
6. Margine (1406)
7. Satu Barbă
8. Suiug (1374)

1. Abrămuţ(1334)
2. Crestur (1311)
3. Făncica (1278)
4. Petreu (1215)
1. Aştileu (1335)
2. Călăţea (1475)
3. Chistag (1075)
4. Peştere (1692)

1. Auşeu(1406)
2. Cacuciu Vechi (1435)
3. Codrişoru
4. Gheghie (1406)
5. Groşi (1406)
6. Luncşoara (1214)
1. AvramIancu (1828)
2. Ant (1353)
3. Tămaşda (1169)

11.BORŞ

12.BRATCA

13.BRUSTURI

14.BUDUREASA

15.BUDUSLĂU
16.BULZ
17.BUNTEŞTI

1. Balc (1213)
2. Almaşu Mare (1760–1762)
3. Almaşu Mic (1291–1294)
4. Ghida (1386)
5. Săldăbagiu de Barcău (1406)

1.Batăr(1202–1203)
2. Arpăşel (1326)
3. Talpoş (1344)
4. Tăut (1316)
1. Biharia (1075)
2. Cauaceu (1213)

1. BoianuMare (1358)
2. Corboaia (1913)
3. Huta (1954)
4. Păgaia (1474)
5. Rugea (1913)

1. Borod (1291–1294)
2. Borozel (1291)
3. Cetea (1392)
4. Corniţel (1392)
5. Şerani (1913)
6. Valea Mare de Criş (1392)

18.CĂBEŞTI

19.CĂPÂLNA

20.CĂRPINET

*

**
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1. Borş(1215)
2. Santăul Mare (1219)
3. Santăul Mic (1291–1294)
4. Sântion (1215)
1. Bratca (1435)
2. Beznea* (1406)
3. Damiş (1587–1589)
4. Lorău (1406)
5. Ponoară (1909)
6. Valea Crişului (1392)

1. Brusturi (1360)
2. Cuieşd (1283)
3. Loranta (1954)
4. Orvişele (1954)
5. Păuleşti (1413)
6. Picleu (1469)
7. Ţigăneştii de Criş (1588)
8. Varasău (1913)
1. Budureasa(1588)
2. Burda (1588)
3. Saca (1587)
4. Sălişte de Beiuş (1588)
5. Teleac (1580)
1. Buduslău (1552)
2. Albiş (1373)
1. Bulz (1406)
2. Munteni (1954)
3. Remeţi (1851)

1. Bunteşti(1588)
2. Brădet (1587)
3. Dumbrăveni (1588)
4. Ferice (1588)
5. Leleşti (1588)
6. Poienii de Jos (1587)
7. Poienii de Sus (1587)
8. Săud (1588)
9. Stânceşti (1600)
1. Căbeşti (1552)
2. Goila (1828)
3. Gurbeşti (1584)
4. Josani (1956)
5. Sohodol (1552)

1. Căpâlna(1552)
2. Ginta (1213)
3. Rohani (1213)
4. Săldăbagiu Mic (1599)
5. Suplacu de Tinca (1291–1294)

1. Cărpinet (1588)
2. Călugări**
3. Izbuc (1588)
4. Leheceni (1588)

Până la 20 mai 1996 s-a numit Delureni.
Până la 20 mai 1996 s-a numit Ponoarele.
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21.CÂMPANI

22.CEFA
23.CEICA

24.CETARIU

25.CHERECHIU
26.CHIŞLAZ

27.CIUHOI

28.CIUMEGHIU
29.COCIUBAMARE

30.COPĂCEL

31.CRIŞTIORUDEJOS

32.CURĂŢELE

1. Câmpani (1492)
2. Fânaţe (1600)
3. Hârseşti (1588)
4. Sighiştel (1600)
5. Valea de Sus (1600)
1. Cefa (1302)
2. Ateaş (1283)
3. Inand (1369)

1. Ceica (1398)
2. Bucium (1508)
3. Ceişoara (1508)
4. Corbeşti (1828)
5. Cotiglet (1492)
6. Duşeşti (1508)
7. Inceşti (1828)

1. Cetariu (1208)
2. Şişterea (1291–1294)
3. Şuşturogi (1372)
4. Tăutelec (1272)

33.CURTUIŞENI
34.DERNA

35.DIOSIG
36.DOBREŞTI

1. Cherechiu (1220)
2. Cheşereu (1215)
3. Târguşor (1203)

37.DRĂGĂNEŞTI

1. Ciuhoi(1291–1294)
2. Cenaloş (1342)
3. Sâniob (c. 1169)
4. Sfârnaş (1332)

38.DRĂGEŞTI

1. Chişlaz(1213)
2. Chiraleu (1291–1294)
3. Hăuceşti (1909)
4. Mişca (1255)
5. Pocluşa de Barcău (1213)
6. Sărsig (1490)
7. Sânlazăr (1291–1294)

1. Ciumeghiu(1216)
2. Boiu (1232)
3. Ghiorac (1214)

1. CociubaMare(1374)
2. Cărăsău (1371)
3. Cheşa (1374)
4. Petid (1374)
1. Copăcel(1508)
2. Bucuroaia (1508)
3. Chijic (1236)
4. Poiana Tăşad (1954)
5. Sărand (1236)
6. Surduc (1508)

1. CriştiorudeJos(1588)
2. Bâlc (1956)
3. Criştioru de Sus (1588)
4. Poiana (1600)
5. Sălişte de Vaşcău (1588)

1. Curăţele(1692)

39.FINIŞ

40.GEPIU
41.GIRIŞUDECRIŞ
42.HIDIŞELUDESUS

43.HOLOD
*

2. Beiuşele (1588)
3. Cresuia (1588)
4. Nimăieşti (1552)
5. Pociovelişte (1600)
1. Curtuişeni (1342)
2. Văşad (1219)

1. Derna(1406)
2. Dernişoara (1406)
3. Sacalasău (1406)
4. Sacalasău Nou (1954)
5. Tria (1466)
1. Diosig (1278)
2. Ianca (1291–1294)

1. Dobreşti(1508)
2. Cornişeşti (1508)
3. Crânceşti (1508)
4. Hidişel (1508)
5. Luncasprie (1692)
6. Răcaş (1954)
7. Topa de Jos (1326)
8. Topa de Sus (1508)

1. Drăgăneşti (1552)
2. Belejeni (1552)
3. Grădinari (1422)
4. Livada Beiuşului (1956)
5. Mizieş (1580)
6. Păcăleşti*
7. Păntăşeşti (1580)
8. Şebiş (1552)
9. Talpe (1580)
10. Ţigăneştii de Beiuş (1692)
1. Drăgeşti (1508)
2. Dicăneşti (1508)
3. Stracoş (1508)
4. Tăşad (1508)
5. Topeşti (1508)
1. Finiş(1291)
2. Brusturi (1956)
3. Fiziş (1552)
4. Ioaniş (1422)
5. Şuncuiuş (1422)

1. Gepiu (1332)
2. Bicaci (1291–1294)

1. GirişudeCriş (1221)
2. Tărian (1341)

1. HidişeludeSus (1214)
2. Hidişelu de Jos (1435)
3. Mierlău (1214)
4. Sântelec (1435)
5. Şumugiu (1692)
1. Holod(1326)
2. Dumbrava (1825)

Sat reînfiinţat la 20 oct. 2008.

44.HUSASĂUDETINCA

45.INEU
46.LAZURIDEBEIUŞ

47.LĂZĂRENI

48.LUGAŞUDEJOS
49.LUNCA

50.MĂDĂRAŞ

51.MĂGEŞTI

52.NOJORID

53.OLCEA

3. Dumbrăviţa (1374)
4. Forosig (1508)
5. Hodiş (1326)
6. Lupoaia (1508)
7. Valea Mare de Codru (1828)
8. Vintere (1349)
1. HusasăudeTinca (1332)
2. Fonău (1583)
3. Miersig (1337)
4. Oşand (1213)
5. Sititelec (1213)
1. Ineu(1214)
2. Botean (1366)
3. Husasău de Criş (1236)

1. LazurideBeiuş (1588)
2. Băleni (1580)
3. Cusuiuş (1588)
4. Hinchiriş (1588)
1. Lăzăreni(1828)
2. Bicăcel (1508)
3. Calea Mare (1552)
4. Cărăndeni (1493)
5. Cărănzel (1552)
6. Gepiş (1338)
7. Gruilung (1508)
8. Miheleu (1355)

Bihor

54.OŞORHEI

55.PALEU
56.PIETROASA

57.POCOLA

58.POMEZEU

1. LugaşudeJos (1291–1294)
2. Lugaşu de Sus (1291–1294)
3. Urvind (1282)
1. Lunca (1588)
2. Briheni (1588)
3. Hotărel (1527)
4. Sârbeşti (1692)
5. Seghişte (1503)
6. Şuştiu (1588)

1. Mădăraş (1291–1294)
2. Homorog (1202–1203)
3. Ianoşda (1203)
4. Marţihaz (1291)
1. Măgeşti (1508)
2. Butani (1552)
3. Cacuciu Nou (1482)
4. Dobricioneşti (1360)
5. Gălăşeni (1552)
6. Josani (1508)
7. Ortiteag (1335)

1. Nojorid(1229)
2. Apateu (1291–1294)
3. Chişirid (1214)
4. Leş (1291–1294)
5. Livada de Bihor (1954)
6. Păuşa (1291–1294)
7. Şauaieu (1216)
1. Olcea(1552)
2. Călacea (1214)

59.POPEŞTI

60.RĂBĂGANI

61.REMETEA

62.RIENI

3. Hodişel (1580)
4. Ucuriş (1344)

1. Oşorhei(1391)
2. Alparea (1272–1290)
3. Cheriu (1202–1203)
4. Felcheriu (1202–1203)
5. Fughiu (1236)

1. Paleu (1291–1294)
2. Săldăbagiu de Munte (1226)
3. Uileacu de Munte (1210)
1. Pietroasa (1587)
2. Chişcău (1588)
3. Cociuba Mică (1587)
4. Giuleşti (1956)
5. Gurani (1587)
6. Măgura (1690)
7. Moţeşti (1956)

1. Pocola (1422)
2. Feneriş (1580)
3. Petrani (1552)
4. Poietari (1956)
5. Sânmartin de Beiuş (1828)

1. Pomezeu (1492)
2. Câmpani de Pomezeu (1492)
3. Coşdeni (1508)
4. Hidiş (1508)
5. Lacu Sărat (1956)
6. Sitani (1508)
7. Spinuş de Pomezeu (1492)
8. Vălani de Pomezeu (1508)
1. Popeşti (1435)
2. Bistra (1472)
3. Budoi (1828)
4. Cuzap (1406)
5. Varviz (1327)
6. Vărzari (1913)
7. Voivozi (1406)

1. Răbăgani(1552)
2. Albeşti (1508)
3. Brăteşti (1954)
4. Sălişte de Pomezeu (1583)
5. Săucani (1580)
6. Vărăşeni (1508)
1. Remetea (1204)
2. Drăgoteni (1522)
3. Meziad (1552)
4. Petreasa (1851)
5. Şoimuş (1213)

1. Rieni (1588)
2. Cucuceni (1588)
3. Ghighişeni (1588)
4. Petrileni (1588)
5. Sudrigiu (1588)
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63.ROŞIA
64.ROŞIORI
65.SĂCĂDAT
66.SĂLACEA
67.SĂLARD
68.SÂMBĂTA

69.SÂNMARTIN

6. Valea de Jos (1588)
1. Roşia (1445)
2. Lazuri (1552)

1. Roşiori (1291–1294)
2. Mihai Bravu (1954)
3. Vaida (1285)
1. Săcădat (1256)
2. Borşa (1249)
3. Săbolciu (1256)

1. Sălacea (1163–1173)
2. Otomani (1263)
1. Sălard (1291–1294)
2. Hodoş (c. 1169)
3. Sântimreu (1220)
1. Sâmbăta(1508)
2. Copăceni (1692)
3. Ogeşti (1508)
4. Rogoz (1568)
5. Rotăreşti (1508)
6. Zăvoiu (1508)

1. Sânmartin (1291–1294)
2. Betfia (1552)
3. Cihei (1220)
4. Cordău (1273)
5. Haieu (1249)
6. Rontău (1552)

70.SÂNNICOLAUROMÂN 1. SânnicolauRomân (1322)
2. Berechiu (1332)
3. Roit (1291–1294)
71.SÂNTANDREI
72.SÂRBI

73.SPINUŞ

1. Sântandrei(1291–1294)
2. Palota (1214)

1. Sârbi (1291–1294)
2. Almaşu Mic (1291–1294)
3. Burzuc (1421)
4. Chioag (1421)
5. Fegernic (1213)
6. Fegernicu Nou (1954)
7. Sarcău (1800)
1. Spinuş (1523)
2. Ciuleşti (1784)
3. Gurbeşti (1828)
4. Nădar (1400)
5. Sălişte (1490)

74.SUPLACUDEBARCĂU 1. SuplacudeBarcău(1291–
1294)
2. Borumlaca (1327)
3. Dolea (1954)
4. Foglaş (1954)
5. Valea Cerului
6. Vâlcelele (1956)
75.ŞIMIAN

1. Şimian (1332)
2. Şilindru (1281)
3. Voivozi (1291–1294)

76.ŞINTEU

77.ŞOIMI

78.ŞUNCUIUŞ

79.TARCEA
80.TĂMĂŞEU

81.TĂRCAIA

82.TĂUTEU

83.TILEAGD

84.TINCA

85.TOBOLIU
86.TULCA
87.ŢEŢCHEA

88.UILEACUDEBEIUŞ

1. Şinteu(1535)
2. Huta Voivozi (1913)
3. Socet (1954)
4. Valea Târnei (1830)

1. Şoimi(1487)
2. Borz (1587)
3. Codru (1956)
4. Dumbrăviţa de Codru (1692)
5. Pocluşa de Beiuş
6. Sânnicolau de Beiuş (1552)
7. Ursad (1374)
8. Urviş de Beiuş (1487)
1. Şuncuiuş(1256)
2. Bălnaca (1406)
3. Bălnaca-Groşi (1954)
4. Zece Hotare (1913)

1. Tarcea (1163)
2. Adoni (1237)
3. Galoşpetreu (1291–1294)
1. Tămăşeu (1219)
2. Niuved (1200)
3. Parhida (1216)
4. Satu Nou (1828)
1. Tărcaia (1332)
2. Mierag (1588)
3. Tărcăiţa (1588)
4. Totoreni (1580)

1. Tăuteu (1291–1294)
2. Bogei (1406)
3. Chiribiş (1219)
4. Ciutelec (1305)
5. Poiana (1954)

1. Tileagd(1256)
2. Bălaia (1622)
3. Călătani (1954)
4. Poşoloaca (1291–1294)
5. Tilecuş (1552)
6. Uileacu de Criş (1283)
1. Tinca (1338)
2. Belfir (1552)
3. Girişu Negru (c. 1169)
4. Gurbediu (1302)
5. Râpa (1692)
1.Toboliu (1213)
2. Cheresig (1289)
1. Tulca (1215)
2. Căuaşd (1316)

1. Ţeţchea (1256)
2. Hotar (1508)
3. Subpiatră (1552)
4. Telechiu (1291–1294)

1. UileacudeBeiuş (1332)
2. Forău (1552)
3. Prisaca (1580)

89.VADUCRIŞULUI

90.VÂRCIOROG

4. Vălanii de Beiuş (1828)
1. VaduCrişului (1256)
2. Birtin (1213)
3. Tomnatic (1954)
4. Topa de Criş (1406)
1.Vârciorog (1492)
2. Fâşca (1274)

BILBOR 1. Depresiune intramontanã,
de baraj vulcanic, situatã la 950–1 100 m
alt., la contactul zonei eruptive cu
formaþiunile cristalino-mezozoice din
Carpaþii Orientali, între M-þii Cãliman
(la NV), Giurgeu (la V ºi SV) ºi Bistriþei
(la E ºi NE), drenatã de cursul superior
al râului Bistricioara. Relief colinar ºi de
terase. Climã rece (temp. medie anualã
este de c. 4°C). Expl. de turbã. Izvoare
cu ape minerale carbogazoase, bicarbonatate, calcice etc. Pãduri de molid pe
pantele munþilor înconjurãtori. Aici se
aflã staþiunea balnearã cu acelaºi nume
ºi o rezervaþie naturalã floristicã (mlaºtina
cu borviz „Pârâul Dobreanului”), extinsã
pe o supr. de 3,5 ha.
2. Com. în jud. Harghita, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în depresiunea omonimã, la 1 050 m alt., pe râul Bistricioara;
2 719 loc. (1 ian. 2011): 1 444 de sex masc.
ºi 1 275 fem. Expl. ºi prelucr. lemnului.
Staþiune balneoclimatericã sezonierã, de
interes local, cu veri rãcoroase (temp.
medie a lunii iul. este de 14°C) ºi ierni
friguroase ºi lungi (media termicã a lunii
ian. este –6°C). Apele minerale carbogazoase, bicarbonatate, calcice, magneziene, hipotone, cu conþinut bogat în
fluor, sunt folosite în curã internã pentru
tratarea afecþiunilor hepato-biliare
(dischinezie biliarã, colecistitã cronicã
necalculoasã), a bolilor tubului digestiv
(gastrite cronice hipoacide, constipaþii
cronice, colite cronice) etc. În satul Bilbor,
menþionat documentar, prima oarã, în
1751, se aflã o bisericã din lemn cu
hramul „Sfântul Nicolae” (1795), o bisericã romano-catolicã din lemn (începutul
sec. 20) ºi clãdirea Primãriei comunale
(1936–1938).

BILCA, com. în jud. Suceava, formată
dintr-un sat, situatã în Pod. Sucevei, pe
râul Suceava, la graniþa cu Ucraina; 3 681
loc. (1 ian. 2011): 1 798 de sex masc. ºi
1 883 fem. Prelucr. lemnului. Produse
de artizanat (cusãturi, împletituri din
cureluºe º.a.). Satul Bilca este atestat
documentar la 23 mai 1436. Bisericã din

Birda

91.VIIŞOARA

lemn, cu hramul „Adormirea Maicii
Domnului” (1752), adusã în comunã în
1818, ºi piuã pentru bãtut sumane (sec. 20).
Bisericã parohialã (1868–1877), reparatã
în 1965 ºi 1982 ºi restauratã în 1990.

BILCIUREªTI, com. în jud. Dâmboviþa,
alcãtuitã din 2 sate, situatã în Câmpia
Titu, pe râul Ialomiþa; 1 735 loc. (1 ian.
2011): 856 de sex masc. ºi 879 fem. Expl.
de gaze naturale. Complex de creºtere a
porcilor. Bisericã ortodoxã cu hramul
„Cuvioasa Parascheva” (1879), în satul
Bilciureºti.

BILED, com. în jud. Timiº, formată dintr-un sat, situatã în Câmpia Timiºului;
3 654 loc. (1 ian. 2011): 1 809 de sex masc.
ºi 1 845 fem. Staþie de c.f. Nod rutier.
Producţie de cãrãmizi. Topitorie de cânepã. Produse textile ºi alim. Satul Biled
este atestat documentar, prima oarã, în
1462. În 1847, pe terit. satului Biled a fost
descoperit un tezaur alcãtuit din 2 000
de monede din aur, argint ºi bronz,
datând din sec. 1–4. Satul a fost colonizat
de germani în perioada 1765–1775.
Bisericã romano-catolicã (1786). Pânã la
7 mai 2004, com. B. a avut în componenþã
satele ªandra ºi Uihei, care la acea datã
au format com. ªandra.

BILIEªTI, com. în jud. Vrancea, formată
dintr-un sat, situatã în Câmpia Siretului
Inferior, pe malul dr. al Siretului; 2 713
loc. (1 ian. 2011): 1 344 de sex masc. ºi
1 369 fem. Cultura cerealelor; legumiculturã; pomiculturã. Biserica „Sfinþii
Voievozi” (ante 1809). Com B. a fost
înfiinþatã la 7 apr. 2004 prin desprinderea
satului Bilieºti din com. Suraia, jud.
Vrancea.
BINª Õ Beiuº(2).

BIRA, com. în jud. Neamþ, alcãtuitã din
3 sate, situatã în zona de contact a
Dealurilor Birei cu culoarul larg al Vãii
Siretului, pe râul Albuia; 1 918 loc. (1 ian.
2011): 977 de sex masc. ºi 941 fem.
Produse textile. Prelucr. lemnului. Tãbãcãrie; darac. Morãrit ºi panificaþie. Centru

3. Surducel (1954)
4. Şerghiş (1438)
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1. Viişoara (1355)
2. Izvoarele (1850)
3. Pădureni (1956)
4. Reghea (1797)
de dogãrit ºi de olãrit. Apiculturã.
Creºterea ovinelor, bovinelor, cabalinelor, nurcilor ºi iepurilor. Pânã la 12 iul.
2005, com. B. a avut în componenþã
satele Boghicea, Cãuºeni, Nistria ºi Slobozia, care la acea dată au format com.
Boghicea, jud. Neamţ.

BIRCHIª, com. în jud. Arad, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în zona de contact a
culoarului Mureºului cu Pod. Lipovei; 2
030 loc. (1 ian. 2011): 974 de sex masc. ºi
1 056 fem. Expl. forestiere. Centru de
olãrit. Muzeu etnografic. Fanfară (în satul
Cãpãlnaº) În satul Cãpãlnaº, atestat
documentar, prima oarã, în 1369, se aflã
un castel din sec. 19, azi sanatoriu. Satul
Birchiº este menþionat documentar,
prima oarã, în 1596.

BIRDA, com. în jud. Timiº, alcãtuitã din
4 sate, situatã în Câmpia Gãtaiei, pe râul
Bârzava; 2 039 loc. (1 ian. 2011): 994 de
sex masc. ºi 1 045 fem. Ferme de creºterea porcinelor ºi a bovinelor (în satul
Birda). În satul Mânãstire, atestat documentar în 1312, se aflã mănãstirea Sfântul
Gheorghe (de cãlugãri), cu biserica
omonimã, ctitorie din 1485 a familiei
nobiliare sârbe Brancović, rectitoritã în
1623 de despotul Iovan Brancović ºi
reziditã în 1754. Are iconostas pictat în
1803, picturi murale interioare în frescã
ºi icoane pictate în 1748 de Pavlo
Teodorović. Biserica mănãstirii este declaratã monument istoric. Aceasta este
una dintre cele cinci mănãstiri pe care
etnicii sârbi le au în România. La începutul anilor ’50 ai sec. 20, dupã instaurarea comunismului în România,
mănãstirea a fost transformatã în depozite pentru armatã, iar din anii ’60 ºi pânã
la cãderea regimului comunist în dec.
1989 la complexul monahal au funcþionat
birourile Cooperativei Agricole de
Producþie (C.A.P.) ºi câteva depozite de
furaje. Mănãstirea a fost reînfiinþatã în
1990. Satul Birda este atestat documentar
în 1690, Berecuþa în 1458, iar Sângeorge
în 1319. Com B. a fost înfiinþatã la 7 mai
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2004 prin desprinderea satelor Birda,
Berecuþa, Mânãstire ºi Sângeorge din
fosta com. Gãtaia (declaratã oraº la 7 mai
2004).
BISERICANI, Mănãstirea
AlexandrucelBun.

~

Õ

BISOCA1. Masiv deluros în Subcarpaþii
Vrancei, între râurile Râmnicel ºi Jgheab,
la contactul cu M-þii Penteleu. Alt. max.:
970 m.
2.Com. în jud. Buzãu, alcãtuitã din
8 sate, situatã în Subcarpaþii Vrancei, în
Depr. Bisoca-Neculele, la poalele
Dealului Bisoca; 2 729 loc. (1 ian. 2011):
1 419 de sex masc. ºi 1 310 fem. Prelucr.
lemnului; valorificarea fructelor. Creºterea ovinelor. Pomiculturã (meri, peri,
pruni, nuci). Renumit centru etnografic
ºi folcloric (case þãrãneºti cu specific vrâncean, þesãturi populare, port popular,
fluiere, buciume, ceramicã). Satul Bisoca
este atestat documentar, prima oarã, în
1552. Rezervaþie de pin negru, în satul
Lacurile.
BISTHEREÕ OţeluRoşu.

BISTRA1. Râu, afl. dr. al Timiºului la c.
10 km aval de Caransebeº; 57 km; supr.
bazinului: 908 km2. Izv. din M-þii Þarcu,
de sub vf. Pietrii (2 192 m), de la 1 900 m
alt., strãbate culoarul depresionar omonim
ºi trece prin oraºul Oţelu Roşu.
2. Culoar depresionar de origine
tectonicã, cu direcþie E-V, situat între
M-þii Poiana Ruscãi, la N ºi Þarcu, la S,
strãbãtut de râul Bistra. Lungime: 27 km;
lãþime max.: 2 km; supr.: 58 km2.
Comunicã spre E, prin pasul Poarta de
Fier a Transilvaniei, cu Depr. Haþeg.
3.Com. în jud. Alba, alcãtuitã din 35
de sate, situatã în Depr. Câmpeni, în Þara
Moþilor, pe râul Arieº; 4 853 loc. (1 ian.
2011): 2 539 de sex masc. ºi 2 314 fem.
Produse de dulgherie. Trei mori de apã.
Centru de încrustãturi în lemn. Ansamblu coral (1901). Satul Bistra este menþionat documentar, prima oarã, în 1437.
Bustul lui Nicodim Ganea (1874–1949),
operã din 1978 a sculptorului I. Berindei.
Biserica „Naºterea Maicii Domnului”
(sec. 20). Rezervaþia botanicã Molhaºurile
Cãpãþânii, situatã la 1 600 m alt., este
formatã din tinoave în care se dezvoltã
specii rare de plante. Declarată zonă
protejată în 1969.
4.Com. în jud. Maramureº, alcãtuitã
din 3 sate, situatã în N Depr. Maramureº,

pe râul Viºeu, la graniþa cu Ucraina;
4 194 loc. (1 ian. 2011): 2 203 de sex masc.
ºi 1 991 fem. Expl. de calcare compacte
ºi de lemn. Culturi de cartofi. Satul Bistra
este menþionat documentar, prima oarã,
în 1411, iar în 1913 devine comunã de
sine stãtãtoare. Vestigii din Epoca
bronzului descoperite în anii 1985–1989
în punctul numit Uloha din satul Crasna
Viºeului. Bisericã din lemn (1856), în
satul Bistra, renovatã în 1960 ºi distrusã
de un incendiu în 1992. Biserici din lemn
în satele Crasna Viºeului (1882) ºi Valea
Viºeului (1880).

BISTREÞ1. Lac cu apã dulce, situat în
lunca Dunãrii, pe terit. jud. Dolj, alimentat cu apã de râurile Desnãþui ºi Sãrãceaua
ºi, uneori, în timpul inundaþiilor, de
Dunãre. Supr.: 18,67 km2; vol.: 28 mil.
m3. Lungime: 12 km; lãþime max.: 5 km.
Importanþã piscicolã. Cunoscut ºi sub
numele de Cârna (dupã denumirea
satului cu acelaºi nume, jud. Dolj).
2. Com. în jud. Dolj, alcãtuitã din 4
sate, situatã în lunca largã a Dunãrii, pe
malul de NV al lacului Bistreþ; 4 280 loc.
(1 ian. 2011): 2 145 de sex masc. ºi 2 135
fem. Cherhana. Aici au existat douã
aºezãri daco-getice (sec. 9–6 î.Hr.) ºi un
mare castru roman de pãmânt (sec. 2–3).
Biserica „Sfântul Nicolae” (1826–1832, cu
picturi murale interioare din 1837), în
satul Bistreþ.
BISTRICHE,Þinutul~ Õ Bistriþa(8).

BISTRICIOARA1. Râu, afl. dr. al Bistriþei
moldoveneºti, care se varsă în lacul de
acumulare Izvoru Muntelui; 68,5 km;
supr. bazinului: 779 km2. Izv. din SE
M-þilor Cãliman, de la 1 350 m alt., ºi traverseazã Depr. Bilbor.
2. Pas de înãlþime în partea de N a
M-þilor Giurgeu, situat pe cumpãna de
ape dintre Valea Vinului (afl. al
Bistricioarei) ºi Pârâu Sec (afl. al Topliþei),
la 1 105 m alt., care asigurã legãturile
rutiere dintre Topliþa ºi Borsec, iar de
aici, prin com. Tulgheº, cu jud. Neamþ ºi
întreaga Moldovã.

BISTRIÞA1. Râu, afl. dr. al Siretului la
10 km aval de Bacãu; 283 km; supr.
bazinului: 7 039 km2. Izv. de pe versantul de N al M-þilor Rodna prin douã
pâraie (Bistricioara, 5 km lungime ºi
Putreda, 7 km), de la 1 930 m alt.,
strãbate apoi, vijelios, diferite formaþiuni
geologice în care formeazã bazinete mai
largi (ªesuri, Cârlibaba, Ciocãneºti etc.),
în alternanþã cu chei ºi îngustãri pitoreºti
(Zugreni, Toance, Crucea etc.). În cursul

sãu superior, pânã la Vatra Dornei,
poartã numele de Bistriþa Aurie (datoritã
unor sedimente care conþin nisipuri
aurifere,
exploatate
în
trecut),
parcurgând, mai întâi, un culoar depresionar de c. 10 km lãþime, între Obcina
Mestecãniº ºi M-þii Suhard, ce se lãrgeºte
apoi în Depr. Dornelor, unde se
evidenþiazã o adevãratã piaþã a apelor.
În aval de Vatra Dornei, apele râului
înving rocile dure ale M-þilor Bistriþei
(calcare
cristaline,
amfibolite,
paragneisuri etc.), sãpându-ºi cheile de
la Zugreni, iar dupã ce se liniºtesc, pe o
micã porþiune, înfruntã cataractele din
zona numitã Toance, învolburându-se din
nou în defileul de la Crucea, pentru a se
domoli, în cele din urmã, în lacul de
acumulare Izvoru Muntelui. De aici ºi
pânã la confl. cu Siretul, apele B. se
prãvãlesc peste turbinele mai multor
hidrocentrale (Stejaru, Pângãraþi,
Piatra-Neamþ, Roznov, Buhuºi, Gârleni,
Bacãu I ºi II), ce formeazã o adevãratã
salbã, cu o putere instalatã de 454 MW.
Întregul curs al B. mai poartã denumirea
de Bistriþa moldoveneascã, spre a o deosebi
de Bistriþa ardeleanã (2), Bistriþa gorjanã
(3)ºi Bistriþa vâlceanã (4). Pânã în 1969,
când a început amenajarea hidroenergeticã a B., pe valea ei se practica un
intens plutãrit.
2. Râu pe terit. jud. Bistriþa-Nãsãud,
afl. dr. al ªieului (acesta din urmã fiind
afl. stg. al Someºului Mare la Beclean) la
c. 10 km aval de municipiul Bistriþa, prin
care trece; 65,4 km; supr. bazinului: 662
km2. Izv. din N M-þilor Cãliman, de la
1 562 m alt. Numit ºi Bistriþa ardeleanã
spre a-l deosebi de Bistriþa gorjanã (3),
Bistriþa moldoveneascã (1) ºi de Bistriþa
vâlceanã (4).
3. Râu pe terit. jud. Gorj, care se varsă
în lacul antropic Ceauru-Rovinari, în aval
de Teleºti; 40 km; supr. bazinului: 560
km2. Izv. din partea de V a M-þilor
Vâlcan, de sub vf. Oslea (1 946 m), de la
1 780 m alt., strãbate mai întâi pantele
de S-SV ale M-þilor Vâlcan, modelându-ºi
o vale îngustã în ºisturile cristaline ºi în
calcarele jurasice din aceastã zonã, ºi apoi
traverseazã reg. de SV a Depr. Subcarpatice oltene. În cursul superior, pânã
la Peºtiºani, B. are un curs vijelios,
datorat pantei mari (65 m/km) ºi debit
mic (pânã la 3 m3/s), iar în zona de
vãrsare panta de curgere a râului scade
la 1,50 m/km ºi debitul ajunge la c. 10
m3/s. Acest râu mai este numit ºi Bistriþa
gorjanã, pentru a-l deosebi de Bistriþa

ardeleanã (2), Bistriþa moldoveneascã (1) ºi
Bistriþa vâlceanã (4).
4. Râu pe terit. jud. Vâlcea, afl. dr. al
Oltului în aval de com. Bãbeni; 50 km;
supr. bazinului: 416 km2. Izv. din S M-þilor
Cãpãþânii, de la 1 880 m alt. Numit ºi
Bistriþa vâlceanã spre a-l deosebi de Bistriþa
ardeleanã (2), Bistriþa gorjanã (3) ºi Bistriþa
moldoveneascã (1).
5.MunþiiBistriþei, sistem de masive
muntoase în N Carpaþilor Orientali,
limitat de valea superioarã a Moldovei,
în N, valea Bistricioarei, la S, M-þii
Stâniºoarei, la E ºi M-þii Cãliman ºi Depr.
Dornelor, la V, strãpunºi în partea lor
nordicã de nebiruita vale a Bistriþei.
Creasta pr. este fragmentatã în mai multe
masive, bine individualizate: Rarãu
(1 651 m), Giumalãu (1 857 m), Bârnaru
(1 699 m), Grinþieº (1 758 m) ºi Budacu
(1 859 m). Sunt alcãtuiþi în general din
roci cristaline. Alt. max.: 1 859 m (vf.
Budacu). Împãduriþi cu specii rãºinoase
de arbori.
6.DealurileBistriþei, unitate geomorfologicã în E Pod. Transilvaniei, la poalele
de V ale M-þilor Cãliman, între râul Dipºa,
la S, ºi râul Rosua, la N (afl. ai ªieului),
alcãtuitã dintr-o asociaþie de culmi deluroase ºi depresiuni subcarpatice drenate
de râurile ªieu, Budac ºi Bistriþa
ardeleanã. Importantã zonã pomi-viticolã.
7. Depresiunea Bistriþei, micã
depresiune intracolinarã, în zona
Dealurilor Bistriþei, drenatã de Bistriþa
ardeleanã, la 360–500 m. alt. Relief de
terase ºi lunci.
8. Municipiu în N României, reºed.
jud. Bistriþa-Nãsãud, situat în depresiunea ºi pe râul cu acelaºi nume, la 360
m alt.; 85 154 loc. (1 ian. 2011): 41 289 de
sex masc. ºi 43 865 fem. Supr.: 145,5 km2,
din care 25,6 km2 în intravilan; densitatea:
3 326 loc./km2. Staþie de c.f. (inauguratã
în 1886). Nod rutier. Termocentralã.
Constr. de utilaje pentru metalurgie,
instalaþii tehnologice, motoare electrice,
motoare ºi accesorii pentru autovehicule.
Producţie de acumulatori pentru
autoturisme, baterii ºi pile electrice, fire
ºi cabluri electrice ºi optice izolate,
radiatoare de aluminiu, de mobilã,
articole din lemn pentru uz casnic ºi
tehnic, mat. de constr. (prefabricate din
beton, cahle de teracotã), textile, sticlã
(articole pentru menaj) ºi alim. (preparate din lapte ºi carne, produse zaharoase
ºi de panificaþie etc.). Centru pomicol ºi
viticol. Complex de depozitare ºi conservare a fructelor. Institut de învãþãmânt

superior cu două facultăţi şi 1 041
studenţi (în anul universitar 2007–2008).
Colegiul Naþional „Liviu Rebreanu” aflat
într-o clãdire construitã în stil neoclasic
în perioada 21 mai 1908–1910; Colegiul
Naþional „Andrei Mureºanu” situat
într-o clãdire din 1912. ªcoalã luteranã
(sec. 16). Bibliotecã judeþeanã (1951), în
prezent cu peste 200 000 de vol., dintre
care multe incunabile, cãrþi rare ºi
periodice vechi. Muzeu judeþean cu
colecþii de arheologie (ceramicã neoliticã,
depozite de bronzuri, obiecte dacice,
celtice ºi romane, monede), de etnografie
(costume populare, unelte) ºi de ºtiinþele
naturii; Muzeul „Casa Argintarului”;
Casa memorialã „Andrei Mureºanu”;
Galeria „Arcade”; Muzeul de Sub Poartã,
Livezile. Parc dendrologic (1 ha). Festival
anual internaþional de folclor „Nunta
Zamfirei” (din 1991). Istoric. Descoperirile arheologice identificate cu ocazia
unor sãpãturi în arealul oraºului atestã
o locuire a acestei zone din Neolitic.
Totodatã, au fost scoase la iveală unele
vestigii din Epoca bronzului (o necropolã
de incineraþie, o sabie din bronz º.a.) ºi
din perioada dacicã (un colier dacic din
argint º.a.). Localit. apare menþionatã
documentar, prima oarã, la 22 mart. 1241,
cu numele Nösen, în „Codexul de la
Echternach”, iar la 16 iul. 1264 este
amintitã într-un document papal cu
numele Villa Bistriche din Þinutul
Bistriche. Aºezarea a fost devastatã de
marea invazie mongolã la 22 apr. 1241.
La 29 dec. 1330, B. a intrat sub jurisdicþia
lui Carol I Robert de Anjou, regele
Ungariei. În 1349 a primit statut de oraº
(civitas Bysterce), în 1353 a obþinut dreptul
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de a þine târg anual, iar în 1405 a fost
confirmat ca oraº liber regal. În 1453,
oraºul ºi districtul Bistriþa au intrat în
posesia voievodului Iancu de Hunedoara, care a construit o cetate în NE
localitãþii. În 1465 a început zidirea
centurii de apãrare a oraºului, încheiatã
la începutul sec. 16. În 1529, oraºul a fost
donat de Ioan Zápolya, voievod al
Transilvaniei, lui Petru Rareº, domn al
Moldovei, care l-a stãpânit, cu întreruperi, pânã în 1546. În 1602, oraºul a
fost asediat de trupele generalului
austriac, de origine italianã, Giorgio Basta
care i-au provocat mari distrugeri,
agravate ºi de izbucnirea unei cumplite
ciume. La 27 iun. 1704, oraºul B. a fost
asediat, fãrã succes, de cãtre curuþi. În a
doua jumãtate a sec. 19 s-au executat
primele lucrãri de modernizare ºi
sistematizare ale oraºului ºi a fost
introdus iluminatul public cu lãmpi de
petrol (1855). Abia în 1913 s-a trecut la
iluminatul public cu electricitate. Oraºul
B., important centru al luptei de emancipare socialã ºi naþionalã a românilor
din Transilvania, s-a aflat sub ocupaþie
ungarã în anii 1940–1944. Declarat
municipiu la 27 iul. 1979. În prezent,
municipiul B. are în subordine ad-tivã 6
localit. componente: Ghinda, Sãrata,
Sigmir, Slãtiniþa, Unirea, Viiºoara. Monumente: ruinele cetãþii (1465–1575), din
care se mai pãstreazã fragmente din
zidurile de apãrare, din valul ºi ºanþul
care o înconjurau; Turnul Dogarilor
(sec. 15), în care se aflã amenajatã o
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{n arealul com. se afla lacul de acumulare Colibi\a (13 km lung.; 270 ha; 65 mil. mc), al c`rui baraj a
fost realizat [n 1977-1986, ]i rezerva\iile
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expoziþie de mãºti ºi pãpuºi, are o bazã
dreptunghiularã de 6,3 x 9,9 m, ziduri
groase de 1,1 m ºi o înãlþime de 35 m;
biserica ortodoxã cu hramul „Intrarea în
Bisericã a Maicii Domnului” are ca local
biserica fostei mănãstiri minorite,
construitã în anii 1270–1280 în stil gotic
timpuriu, cu unele transformãri ºi reparaþii în 1494. În perioada 1518–1520
biserica a fost modificatã în stil gotic
târziu. Dupã plecarea cãlugãrilor minoriþi în 1541 biserica a devenit hambar ºi
cramã, iar în 1895 a fost cumpãratã de
români ºi adaptatã cultului ortodox.
Picturile murale interioare, în stil neobizantin, au fost finalizate în anul 1988;
biserică ziditã în perioada 1320–1470,
iniþial în stil romanic (azi biserică
evanghelică) extinsã ºi modificatã în stil
gotic în a doua jumãtate a sec. 14 ºi
transformatã apoi în stilul Renaºterii
(1560–1563), de Petrus Italus da Lugano.
Biserica pãstreazã valoroase strane
renascentiste executate de Johannes
Begler, renovatã în repetate rânduri
(1897, 1901, 1927). Turnul bisericii evanghelice, construit în 1487–1519, înalt de
75 m, a fost afectat de un incendiu în
iunie 2008 şi reparat în 2008–2012 când
s-a instalat şi un lift în interiorul lui; biserica romano-catolicã, ziditã în 1781–1787,
în stilul barocului vienez, dupã planurile
arhitectului vienez Paul Schmidt, cu o
clãdire alãturatã în care a funcþionat
ªcoala Piariºtilor în perioada 1720–1879,
la care au studiat Gheorghe ªincai ºi
Andrei Mureºanu; Catedrala ortodoxã
(1927–1938); Sinagoga (1856); clãdirea
Primãriei vechi, construitã în 1487 pe
locul uneia care a ars în 1457, reparatã
în 1808, consolidatã ºi renovatã în 1930–
1933. Clãdirea a fost sediul primãriei
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oraºului pânã în 1983, când a fost cedatã
pentru organizarea Muzeului judeþean;
Casa Argintarului (1560–1563), restauratã
dupã incendiul din 1758 ºi apoi în 1940
ºi 1969, declaratã monument de
arhitecturã; Casa lui Andreas Beuchel
sau Casa lui Ioan Zidarul, construitã în
anul 1500 (una dintre cele mai vechi din
oraº) ºi restauratã în 1974– 1977,
monument de arhitecturã; Complexul
comercial „Sugãlete” reprezintã un
ansamblu de arhitecturã goticã ºi
renascentistã, alcãtuit din 13 clãdiri
etajate ºi legate între ele prin intrãri spaþioase, care formeazã o galerie cu 20 de
arcade susþinute pe 21 de pilaºtri, clãdiri
construite în perioada 1480–1550. Acest
ansamblu constituie emblema municipiului B.; Monumentul evreilor bistriþeni, ridicat în 1946 dupã proiectul lui I.
Flontaş, construit din marmurã neagrã,
în memoria evreilor deportaþi de hitleriºti
în iunie 1944; Casa „Textroris” (1860);
Casa parohialã (1480); Casa „Petermann”
(1480); monumentul lui Andrei Mureºanu,
realizat de sculptorul Cornel Medrea;
statuia lui George Coºbuc, operã a
sculptorului G. Covalschi; bustul lui
Liviu Rebreanu, executat de Romulus
Ladea. Biserici evanghelice se mai aflã
în localitãþile componente Ghinda (1778–
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Maicii Domnului”

1878, preluatã ulterior de cultul ortodox),
Slãtiniþa (sec. 15–16), Unirea (sec. 15–19,
preluatã ulterior de cultul ortodox) ºi
Viiºoara (sec. 15–16, preluatã ulterior de
cultul ortodox). În localit. componentã
Sãrata existã biserica din lemn cu hramul
„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”
(1753) ºi o bisericã reformatã (sec. 18).
9.Mănãstirea~Õ Costeºti(5).
10.Mănãstirea~Õ Alexandrucel
Bun.
BISTRIÞAARDELEANÃÕ Bistriþa(2).
BISTRIÞAAURIEÕ Bistriþa(1).

BISTRIÞA BÂRGÃULUI, com. în jud.
Bistriþa-Nãsãud, alcãtuitã din 2 sate,
situatã în zona Dealurilor Bistriþei, pe
cursul superior al Bistriþei ardelene;
4 406 loc. (1 ian. 2011): 2 139 de sex masc.
ºi 2 267 fem. Staþie de c.f., inauguratã în
1898. Expl. ºi prelucr. lemnului (cherestea). Þesãturi ºi cusãturi populare. Satul
Bistriþa Bârgãului este menþionat documentar, prima oarã, în 1317. Punct de
plecare spre M-þii Bârgãu ºi Cãliman. În
arealul com. se aflã mai multe rezervaþii
naturale: Cheile Bistriþei ardelene (50 ha),
Valea Repedea (222 ha), Tãul Zânelor
(15 ha), Stâncile Tãtarului sau Stâncile
Tãtãrcii (25 ha).
BISTRIÞAGORJANÃÕ Bistriþa(3).

BISTRIÞA MOLDOVENEASCÃ
Bistriþa(1).

Õ

BISTRIŢA-NĂSĂUD, judeţ situat în
extremitatea nordică a României, în
jumătatea septentrională a Transilvaniei,
în bazinul superior al Someşului Mare,
între 46°48' şi 47°37' latitudine N şi 23°27'
şi 25°36' longitudine E, între jud. Maramureş (N) Suceava (E-NE), Mureş (S-SE)
şi Cluj (V-SV). Supr.: 5 355 km2 (2,25%
din supr. ţării). Populaţia (1 ian. 2011):
316 947 loc. (1,48% din populaţia ţării),
din care 157 300 de sex masc. (49,6%) şi
159 647 fem. (50,4%). Populaţia urbană:
118 732 loc. (37,5%); rurală: 198 215 loc.
(62,5%). Densitatea: 59,2 loc./km2. Structura populaţiei pe naţionalităţi (la recensământul din 20-31 oct. 2011): 86,5%
români, 5,0% maghiari, 4,2% rromi, 0,1%
germani ş.a. Reşed.: municipiul Bistriţa.
Oraşe: Beclean, Năsăud, Sângeorz-Băi.
Comune: 58. Sate: 232 (din care 3 aparţin
oraşului Beclean). Localit. componente ale
municipiilor şi oraşelor: 10.
Relief predominant de deal şi podiş
(2/3 din supr. jud. B.-N.), aparţinând
Pod. Transilvaniei, străjuite la N şi E de
unităţi montane ale Carpaţilor Orientali,

cu prelungiri ce ocupă restul de 1/3 din
terit. jud. Cea mai reprezentativă unitate
montană de pe cuprinsul jud. B.-N. este
aceea a M-ţilor Rodnei, care ocupă partea
de N a jud., dominând zonele înconjurătoare prin masivitatea lor impresionantă şi prin câteva vârfuri impunătoare
(Ineu 2 279 m, Muncelu, 1 703 m ş.a.),
aflate în arealul său (vf. Pietrosu, care
constituie alt. max. a masivului, 2 303 m,
este situat pe terit. jud. Maramureş).
Celelalte masive muntoase, care încadrează prin prelungirile lor jud. B.-N.,
sunt: M-ţii Ţibleş (în NV), cu vf. Ţibleş,
de 1 839 m alt., aflat la hotarul cu jud.
Maramureş, M-ţii Bârgău (în NE), cu
relief peneplenizat dominat de numeroase măguri conice (Heniu Mare,
1 611 m, Păltineasa 1 227 m, Vf. Stegii
1 069 m ş.a.) şi M-ţii Căliman (în E-SE)
care îşi etalează masivitatea prin versantul
său de NV şi prin vârfurile Vulturu (1 501
m), Poiana Tomii (1 470 m) ş.a. Unităţile
colinare ce aparţin Pod. Transilvaniei, cu
structuri monoclinale, domuri şi cute
diapire, ocupă partea centrală şi de V a
jud., fiind reprezentate prin Muscelele
Năsăudului, Dealurile Bistriţei, Culmea
Şieului, partea nordică a Colinelor
Mădăraşului şi Comlodului, Dealurile
Lechinţei şi Jimborului, Dealurile Ciceului
şi extremitatea estică a Culmii Breaza cu
vf. Breaza (974 m). În interiorul zonei
colinare se individualizează c. 20 de
depresiuni intracolinare, printre care se
remarcă Depr. Bistriţa, Sângeorz, Dumitra,
Colibiţa, Budacu ş.a.
Climă temperat-continentală moderată, cu ierni lungi şi umede, veri
răcoroase şi anotimpuri de tranziţie
(primăvară şi toamnă) mult mai scurte
decât în partea de S a ţării. Valorile medii
anuale ale temp. aerului variază între
0°C, în zonele montane înalte, la peste
1 900 m alt., şi 8–8,5°C, în reg. deluroase.
Temp. max. absolută înregistrată pe terit.
jud. B.-N.a fost de 40,6°C, la Teaca (16
aug. 1952), iar minima absolută de –
33,8°C, la Bistriţa (18 ian. 1953). Cantitatea de precipitaţii prezintă variaţii
anuale, anotimpuale şi lunare în raport
cu alt. unităţilor de relief, atingând valori
medii anuale de 650 mm în zonele
colinare şi peste 1 400 mm pe crestele
munţilor, imprimând climatului un
caracter de umiditate accentuată. Pe un
areal ce depăşeşte 50% din supr. jud. B.N. precipitaţiile însumează peste 800 mm
anual. Direcţia predominantă a vânturilor este dinspre V şi NV (cu schimbări

evidente de la iarnă la vară), înregistrând
o viteză medie de c. 3,5 m/s, intensităţi
mai mari manifestându-se pe culmile
montane, unde vântul suflă în rafale cu
viteze ce depăşesc uneori 40 m/s.
Reţeaua hidrografică, a cărei lungime totală depăşeşte 3 000 km, aparţine
în majoritate bazinului Someşului Mare,
la care se adaugă şi câţiva afl. tributari
ai Bistriţei Aurii (Putreda, Bâla, Lala,
Dornişoara) în NE şi ai Mureşului (Luţu,
Lechinţa, Şesu, Pârâu de Câmpie) în S.
Someşu Mare, al cărui bazin de recepţie
are o supr. de 4 990 km2, străbate jud. de
la NE spre SV, colectând o puzderie de
râuri, printre care: Valea Băilor, Anieş,
Cormaia, Rebra, Sălăuţa, Ţibleş, Valea
Lungă (pe dr.), Ilva, Şieu, Meleşu ş.a. (pe
stg.).
Vegetaţia prezintă o pronunţată
etajare pe verticală datorată reliefului
predominant deluros şi muntos. La peste
1 800 m alt. se extinde etajul alpin, dominat de diferite ierburi şi arbuşti pitici,
multe dintre ele rarităţi sau endemisme
carpatice, ocrotite de lege şi declarate
monumente ale naturii. Printre acestea
se remarcă floarea-de-colţ (Leontopodium
alpinum), narcisa (Narcissus stellaris),
smirdarul (Rhododendron kotschyi), jneapănul ş.a. Între 1 300 şi 1 800 m alt. se
află zona pădurilor de conifere, constituite predominant din molid (Picea abies),
iar sub acest etaj, până la 500 m alt., sunt
răspândite pădurile de foioase (care
acoperă majoritatea dealurilor), alcătuite
din fag (Fagus silvatica), gorun (Quercus
petraea) şi carpen (Carpinus betulus), în
alternanţă cu pajişti secundare, livezi şi
terenuri agricole. Dealurile din partea de
N a jud. (Muscelele Năsăudului) sunt
acoperite cu păduri de fag, în amestec
cu carpen, brad şi molid, la fel ca şi
versanţii munţilor.
Fauna, abundentă şi variată, este
reprezentată în pr. prin specii de pădure,
de importanţă cinegetică: cerbul carpatin
(Cervus elaphus), căpriorul (Capreolus
capreolus), mistreţul (Sus scrofa), ursul
(Ursus arctus), râsul (Lynx lynx), jderul
(Martes martes), lupul, vulpea, pisica
sălbatică, cocoşul de munte (Tetrao
urogallus), cocoşul de mesteacăn (Lyrurus
tetrix), acvila etc. În reg. montane înalte
a fost recolonizată, în ultimele decenii,
capra neagră (Rupicapra rupicapra). În
zonele joase se întâlnesc iepuri, şoareci
de câmp, şobolani, hârciogi, potârnichi,
prepeliţe etc. Domeniul apelor este bogat
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în scobar, mreană, clean, somn, lipan,
păstrăv ş.a.
Resurse naturale: păduri (193 814
ha, 2008), zăcăminte de gaze naturale
(Enciu, Stupini, Matei, Monor, Silivaşu
de Câmpie ş.a.), de cărbune (Valea
Budacului, Galaţii Bistriţei), zăcăminte
polimetalice (min. de plumb, zinc, cupru,
argint, aur) la Rodna, Parva, Valea
Vinului, Valea Borcutului, Guşeţel,
Izvoru Cepii, grafit (Anieş, Maieru), mică
(Parva), marmură (Cormaia, Anieş,
Parva), caolin şi argile caolinoase (Parva),
sare (Parva), andezit (Măgura Ilvei), dacit
(Anieş, Sângeorz-Băi) etc. O bogăţie
aparte o reprezintă izv. cu ape minerale,
mai frecvente la Sângeorz-Băi, Colibiţa,
Lunca Ilvei, Parva, Ilva Mare, Poiana
Ilvei, Rodna ş.a.
Istoric. Existenţa vieţii pe aceste
meleaguri datează din cele mai îndepărtate timpuri, vestigii materiale din
Paleoliticul superior (40 000–10 000 î.Hr.)
fiind descoperite la Mintiu şi Cepari
(unelte din piatră şi silex). Mai frecvente
sunt, însă, urmele de locuire din Neolitic
(milen. 5–4 î.Hr.), identificate în arealul
localit. Bistriţa, Slătiniţa, Archiud,
Năsăud, Şintereag, Coldău, Chiochiş ş.a.,
unde s-au găsit resturi ceramice, unelte
din piatră şi silex (topoare, răzuitoare,
lame, buzdugane), vetre de foc etc.
Elemente ale culturii materiale Wietenberg (sec. 16–13 î.Hr.), din Epoca mijlocie
a bronzului, au fost descoperite în
aşezările de la Lechinţa, Bistriţa, Şintereag, Chintelnic, iar elemente de cultură
materială din prima Epocă a fierului
(Hallstatt, 1200–450/300 î.Hr.) au fost
scoase la iveală în arealul localit. Căianu
Mic, Ciceu-Corabia, Bistriţa, Rebrişoara,
Stupini, Visuia ş.a. Începutul celei de-a
doua Epoci a fierului (450 î.Hr.-sec. 1
d.Hr.), denumită Epoca La Tène,
caracterizată prin dezvoltarea meşteşugurilor şi a comerţului, precum şi prin
afirmarea elementului autohton dac pe
meleagurile jud. B-N. este marcată printro serie de descoperiri de aşezări şi
locuinţe omeneşti cu inventare bogate la
Bistriţa, Sânmihaiu de Câmpie, Archiud,
Sărăţel, Ardan, Feleac, Arcalia ş.a.
Urmele stăpânirii romane au fost
identificate în apropierea graniţei de N
a Daciei, apărată de castrele de la Ilişua,
Orheiu Bistriţei, Livezile ş.a. Populaţia
daco-romană şi apoi românească din
această zonă a continuat să vieţuiască
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fără întrerupere şi după retragerea
armatelor şi a administraţiei romane (în
perioada 271-275), constituindu-se în
obşti săteşti şi în formaţiuni prestatale
care vor continua să existe şi după
cucerirea Transilvaniei de către regatul
ungar, cât şi după colonizarea acestor
locuri cu populaţie germană în a doua
jumătate a sec. 12. Perioada în care
poporul român apare pe deplin constituit
este ilustrată de vestigiile descoperite la
Bistriţa, Archiud, Şintereag, Fântâniţa,
Şirioara ş.a., unde s-au identificat locuinţe
de suprafaţă, ceramică autohtonă,
necropole de înhumaţie, cetăţi etc. La sf.
sec. 12 încep să apară primele atestări
documentare ale unor localit., printre
care, în 1172–1173 este menţionat satul
Şieu-Sfântu (cu numele Villa Igalia), iar
în prima jumătate a sec. 13, documentele
vremii amintesc de existenţa districtului
săsesc (Districtus saxonicus) cu 23 de
aşezări, situate în apropierea localit.
Bistriţa, şi a districtului românesc numit
Districtus Rodensis sau Districtus
Valachorum (cunoscut mai târziu, în sec.

15, sub numele de Vallis Valachalis sau
Ţara Năsăudului). Terit. jud. de azi a
suferit mari distrugeri provocate de
invazia tătară din 1241, cele mai mari
pagube înregistrându-se în localit.
Bistriţa, Rodna, Beclean ş.a. Localit.
Bistriţa, centrul de gravitaţie al zonei
înconjurătoare, apare amintită documentar, prima oară, în 1241 şi apoi la 16
iul. 1264, devenind oraş (civitas) în 1349;
în 1353 a obţinut dreptul de a organiza
târguri anuale. Perioada de mare prosperitate a oraşului Bistriţa s-a înregistrat
în sec. 15–18 ca urmare a schimburilor
comerciale foarte intense cu oraşele
moldoveneşti. La începutul sec. 18, în
timpul Răscoalei curuţilor locuitorii de
pe valea Bârgăului s-au alăturat acestora,
mai ales cu prilejul asediului oraşului
Bistriţa (27 iun. 1704), fapt ce le-a atras
ulterior aspre sancţiuni din partea
magistratului bistriţean după înfrângerea
răscoalei. Un moment important în
istoria jud. B.-N. l-a constituit militarizarea acestor ţinuturi prin înfiinţarea
la Năsăud în 1762, din ordinul Mariei
Tereza (împărăteasa Imperiului Roman
de Naţiune Germană şi regină a Ungariei

şi Cehiei), a Regimentului II românesc
de graniţă, care cuprindea 44 de sate româneşti de pe văile Someşului, Bârgăului
şi Şieului. Acţiunea a fost primită cu
nesupunere şi cu instigare la revoltă de
către masele ţărăneşti, mulţi dintre ţărani
(printre care este amintit şi Tănase
Todoran din Bichigiu) refuzând să
presteze jurământul de înrolare în cadrul
acestui regiment. Totuşi, în perioada cât
a existat Regimentul II de graniţă (desfiinţat în 1851), grănicerii, care purtau
numele de „cătanele negre”, s-au afirmat
ca buni şi viteji ostaşi pe câmpurile de
luptă ale Europei, culminând cu bătălia
de la Arcole (15–17 nov. 1796), din N
Italiei, unde mulţi dintre ei au căzut eroic
în luptele dintre armatele comandate de
Napoleon Bonaparte şi cele austriece
conduse de feldmareşalul J. Alvinczy,
încheiate cu victoria lui Napoleon.
Actualul teritoriu al jud. B.-N. a fost,
deseori, martorul unor însemnate mişcări
sociale, printre care se remarcă Răscoala
ţărănească din 1514, condusă de Gh.
Doja, răscoala din 1784–1785, condusă
de Horea, Cloşca şi Crişan, acţiunile
revoluţionare din iun. 1849, acţiunile
întreprinse pentru înfrângerea armatelor
austro-ungare şi crearea statului naţional
unitar român (1918), amplele manifestaţii
de protest împotriva Dictatului de la
Viena (din 30 aug. 1940), organizate în 8
sept. 1940 la Bistriţa etc.
Economia jud. B.-N. a cunoscut,
după 1989, modificări structurale atât
sub aspectul organizării juridice, cât şi
al formelor de proprietate. Ca urmare,
economia actuală are un profil complex,
industrial-agrar, capabilă să valorifice
întreaga gamă a resurselor naturale de
care dispune. Pr. produse industriale care
se realizează în cadrul jud. B.-N. sunt:
oţel moale şi laminate subţiri (Beclean,
Rodna), instalaţii complexe pentru ind.
metalurgică, motoare electrice, utilaje
diverse, produse electrotehnice ş.a.
(Bistriţa), armături industriale din oţel,
prefabricate din beton, cahle etc. (Bistriţa,
Beclean, Sângeorz-Băi, Măgura Ilvei),
articole din cauciuc şi mase plastice
(Năsăud), sticlărie pentru menaj
(Bistriţa), celuloză şi hârtie (Prundu
Bârgăului), mobilă (Bistriţa), cherestea
(Prundu Bârgăului, Rodna, Măgura Ilvei,
Telciu, Ilva Mică, Leşu Ilvei, Lunca Ilvei
ş.a.), ţesături (Năsăud, Bistriţa), tricotaje
(Sângeorz-Băi), covoare (Beclean), preparate din carne şi lapte, dulciuri, produse
de panificaţie (Bistriţa), semipreparate
din legume şi fructe (Năsăud, Beclean)

etc. Meşteşugurile tradiţionale sunt
reprezentate prin olărit (Susenii Bârgăului, Josenii Bârgăului), cojocărit (Prundu
Bârgăului), confecţionarea uneltelor şi a
obiectelor decorative cu sculpturi şi
cioplituri (Telciu, Leşu, Şanţ), confecţionarea obiectelor de îmbrăcăminte şi a
diferitelor materiale cu ajutorul războiului de ţesut manual etc.
Agricultura deţine o pondere însemnată în economia jud., fiind specializată
în pomicultură şi creşterea animalelor.
La sfârşitul anului 2007, din totalul supr.
agricole a jud. B.-N. (295 758 ha), 101 906
ha reveneau terenurilor arabile, 113 890
ha păşunilor, 70 769 ha fâneţelor, 8 789
ha livezilor şi pepinierelor pomicole, 404
ha viilor şi pepinierelor viticole etc. În
anul 2007, în structura culturilor de câmp
predomina porumbul (28 316 ha), urmat
de plante de nutreţ (13 447 ha), cartofi
(11 727 ha), grâu şi secară (6 297 ha),
ovăz (5 481 ha), orz şi orzoaică, legume,
sfeclă de zahăr etc. Pomicultura, în cadrul
căreia predomină merii, prunii, perii, are
condiţii optime de dezvoltare în zona
Dealurilor Bistriţei, Lechinţei şi Năsăudului şi în reg. Piem. Căliman, asigurând
o producţie ridicată de fructe (25 665
tone, în anul 2007, din care 21 748 tone
mere, 2 666 tone prune ş.a.). Pentru
asigurarea unor condiţii optime de
păstrare a fructelor, la Bistriţa funcţionează un modern depozit, dotat cu
camere a căror temp. constantă favorizează menţinerea fructelor în stare
proaspătă pe o perioadă îndelungată.
Viticultura ocupă supr. mici, reprezentate prin podgoriile Lechinţa, Dumitra şi
Viişoara. La începutul anului 2008,
sectorul zootehnic cuprindea 66 664
capete bovine (în special din rasele
Pinzgau şi Bălţata românească), 95 566
capete porcine, 244 034 capete ovine,
12 190 capete caprine, 21 591 capete cabaline. Avicultură (967 729 capete păsări);
apicultura (19 348 familii de albine).
Căile de comunicaţie (2008): reţeaua
feroviară, cu o lungime totală de 320 km
(din care 183 km electrificată), dispune
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de câteva noduri de c.f. (Beclean, Salva,
Ilva Mică) prin care trec două magistrale
feroviare importante: Bucureşti–Baia
Mare şi Cluj-Napoca–Vatra Dornei–
Suceava. Densitatea liniilor de c.f. este
de 59,8 km/ 1 000 km2 teritoriu. Segmentul de c.f. dintre Salva şi Vişeu de
Jos (jud. Maramureş), în lungime de 61
km, a fost construit în 1948 cu ajutorul
brigăzilor voluntare de tineret, scurtând
drumul dintre Maramureş şi nordul
Transilvaniei. Lungimea căilor rutiere
însumează 1 539 km, din care 384 km,
drumuri modernizate, cu o densitate de
28,7 km/100 km2 teritoriu.
Învăţământ,culturăşiartă. În anul
şcolar 2007–2008, reţeaua unităţilor de
învăţământ cuprindea 20 grădiniţe de
copii cu 11 860 copii înscrişi şi 680 cadre
didactice, 75 de şcoli generale (învăţământ primar – clasele 1–4 şi gimnazial
– clasele 5–8) cu 29 593 elevi şi 2 574 cadre
didactice, 23 licee cu 11 311 elevi şi 675
profesori, o şcoală profesională cu 4 187
elevi şi 261 profesori. Activitatea
culturală beneficiază de prezenţa celor
şase case de cultură, 52 de cămine
culturale, 230 de biblioteci cu 1 819 000
vol., un cinematograf, cinci muzee şi alte
puncte muzeale, două posturi private de
televiziune locale etc. Activitatea sportivă este concentrată în cele 51 de secţii
sportive în cadrul cărora se legitimează
1 408 sportivi, 76 antrenori şi 85 arbitri.
Ocrotireasănătăţii. La sfârşitul anului
2007, aceasta era asigurată de activitatea
celor patru spitale cu 1 643 paturi, revenind
un pat de spital la 192 de locuitori, două
dispensare, două policlinici, 104 de farmacii şi puncte farmaceutice ş.a. şi a celor
406 medici (1 medic la 780 de locuitori),
124 de medici stomatologi (1 medic stomatolog la 2 553 locuitori) şi 1 572 personal
sanitar cu studii medii.
Turismul. Prin variatele sale forme
de relief, prin prezenţa monumentelor
istorice şi de artă, prin bogăţia şi
diversitatea elementelor folclorice şi
etnografice, prin staţiunile balneoclima-

terice Sângeorz-Băi, Rodna, Ilva Mică ş.a.,
jud. B.-N.se înscrie printre zonele ţării
cu un potenţial turistic ridicat. Reg.
montane cu numeroase trasee marcate şi
obiective de atracţie (întinse zone alpine
dominate de vârfuri semeţe, râuri repezi,
lacurile glaciare Lala Mare, Lala Mică,
Tăurile Buhăescu, pasurile pitoreşti
Rodna, 1 271 m alt., Şetref, 817 m alt.,
Tihuţa 1 201 m alt. ş.a., peştera Izvoru
Tăuşoarelor etc.), reprezintă perimetrele
turistice cu cea mai mare afluenţă.
Măreţia şi farmecul peisajului bistriţean
sunt întregite de nenumărate rezervaţii
(Tăul Zânelor, Stâncile Tătărcii sau
Tătarului, poienile cu narcise din masivul
Saca, de pe şesul Mogoşani şi de pe Valea
Budacului, vulcanii noroioşi de la Monor,
masivul de sare de la Sărăţel, zăvoaiele
Borcutului
etc.)
şi
numeroase
monumente de artă şi istorice (Cetăţile
Rodna, Ciceu, Anieş, castelele feudale de
la Urmeniş, Arcalia, Posmuş ş.a., castrele
romane de la Orheiu Bistriţei, Ilişua,
Livezile, casele memoriale din Hordou
– azi com. George Coşbuc, Liviu
Rebreanu din Târlişua, bisericile din
lemn din Sărata, Spermezeu, Sălcuţa,
Zagra, sec. 18 ş.a.) care păstrează dovezi
concludente ale unei îndelungate
existenţe. Vestitele zone de artă populară
şi folclor de pe văile Someşului, Bârgăului,
Şieului ş.a., cu o mare diversitate în
domeniul creaţiei populare, manifestată
prin cântece, dansuri („bărbuncul”,
„ardeleana”, „învârtita” etc.) şi port
popular specific (printre altele, sunt
renumite pălăriile bărbăteşti cu pene în
formă de evantai, cojoacele ş.a.) sunt tot
atâtea obiective de mare interes turistic.
La sf. anului 2007, capacitatea totală de
cazare turistică (2 730 locuri) era
asigurată de 14 hoteluri şi moteluri, trei
pensiuni turistice urbane, două pensiuni
turistice rurale, patru tabere pentru copii,
o cabană. Indicativ auto: BN.

Localităţilejud.Bistriţa-Năsăud
(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)

Localit. componente ale municipiilor
1. Ghinda (1332)
2. Sărata (1292)
3. Sigmir (1332)
4. Slătiniţa (1332)
5. Unirea (1332)
6. Viişoara (1332)
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II. Oraşe

Localit. componente ale oraşelor

2.NĂSĂUD (1264)

1. Liviu Rebreanu
(1392, numele actual din 30 aug. 1957)
2. Luşca (1392)

3.SÂNGEORZ-BĂI(1243)

1. Cormaia (1956)
2. Valea Borcutului (1956)

1.BECLEAN (1235)

III. Comune
1.BISTRIŢABÂRGĂULUI
2.BRANIŞTEA
3.BUDACUDEJOS

4.BUDEŞTI

5.CĂIANUMIC

6.CETATE
7.CICEU-GIURGEŞTI
8.CICEU-MIHĂIEŞTI
9.CHIOCHIŞ

10.CHIUZA

Satele componente
(primul sat este reşed. com.)
1. BistriţaBârgăului (1317)
2. Colibiţa (1760–1762)
1. Braniştea(1362)
2. Cireşoaia (1269)
3. Măluţ (1334)

1. BudacudeJos (1228)
2. Buduş (1345)
3. Jelna (1264)
4. Monariu* (1243)
5. Simioneşti (1215)
1. Budeşti(1283)
2. Budeşti-Fânaţe (1956)
3. Ţagu (1327)
4. Ţăgşoru (1329)
1. CăianuMic (1456)
2. Căianu Mare (1456)
3. Ciceu-Poieni (1461)
4. Dobric (1456)

1. SatuNou (1332)
2. Orheiu Bistriţei (1319)
3. Petriş (1311)

1. Ciceu-Giurgeşti (1405)
2. Dumbrăveni (1467)

1. Ciceu-Mihăieşti (1405)
2. Ciceu-Corabia (1467)
3. Leleşti (1405)

1. Chiochiş (1320)
2. Apatiu (1320)
3. Bozieş (1315)
4. Buza Cătun (1220)
5. Cheţiu (1305)
6. Jimbor (1320)
7. Manic (1329)
8. Sânnicoară (1329)
9. Strugureni (1373)
10. Ţentea (1219)
1. Chiuza(1292)
2. Mireş** (1440)

Sate care aparţin oraşelor
1. Coldău (1392)
2. Figa (1305)
3. Rusu de Jos (1305)

11.COŞBUC

12.DUMITRA
13.DUMITRIŢA
14.FELDRU
15.GALAŢIIBISTRIŢEI

16.ILVAMARE
17.ILVAMICĂ

18.JOSENIIBÂRGĂULUI

19.LECHINŢA

20.LEŞU
21.LIVEZILE

*

**

3. Piatra (1418)
4. Săsarm (1292)

1. Coşbuc(1523)

1. Dumitra (1317–1320)
2. Cepari (1380)
3. Tărpiu (1332)

1. Dumitriţa (1333)
2. Budacu de Sus (1443)
3. Ragla (1319)
1. Feldru (1245)
2. Nepos (1717)

1. GalaţiiBistriţei (1345)
2. Albeştii Bistriţei (1332)
3. Dipşa (1332)
4. Herina (1246)
5. Tonciu (1587–1589)
1. IlvaMare (1552)
2. Ivăneasa (1956)
1. IlvaMică(1440)

1. JoseniiBârgăului (1547)
2. Mijlocenii Bârgăului (1733)
3. Rusu Bârgăului (1733)
4. Strâmba (1956)

1. Lechinţa(1335)
2. Bungard (1331)
3. Chiraleş (1292)
4. Sângeorzu Nou (1317–1320)
5. Sâniacob (1332)
6. Ţigău (1243)
7. Vermeş (1439)
1. Leşu(1696)
2. Lunca Leşului (1956)
1. Livezile (1311)
2. Cuşma (1805)
3. Dorolea (1332)
4. Dumbrava
5. Valea Poenii (1909)

Satul s-a depopulat la sf. sec. 20 şi începutul sec. 21.
Satul s-a depopulat la sf. sec. 20 şi începutul sec. 21.

22.LUNCAILVEI

23.MAIERU
24.MATEI

25.MĂGURAILVEI
26.MĂRIŞELU

27.MICEŞTIIDECÂMPIE
28.MILAŞ

29.MONOR
30.NEGRILEŞTI
31.NIMIGEA

32.NUŞENI

33.PARVA

34.PETRURAREŞ
35.POIANAILVEI

1. LuncaIlvei (1954)

1. Maieru (1440)
2. Anieş (1954)

1. Matei (1391)
2. Bidiu (1305)
3. Corvineşti (1305)
4. Enciu (1356)
5. Fântânele (1288)
6. Moruţ (c. 1278)

1. MăguraIlvei(1808)
2. Arşiţa (1909)
1. Mărişelu (1243)
2. Bârla (1319)
3. Domneşti (1246)
4. Jeica (1332)
5. Măgurele (1319)
6. Neţeni (1291)
7. Sântioana (1220)

1. MiceştiideCâmpie (1329)
2. Fântâniţa (1297)
3. Visuia (1329)
1. Milaş (1315)
2. Comlod (1315)
3. După Deal (1956)
4. Ghemeş (1913)
5. Hirean (1913)
6. Orosfaia (1297)

37.REBRA

38.REBRIŞOARA

39.RODNA
40.ROMULI
41.RUNCUSALVEI
42.SALVA

1. NimigeadeJos(1261)
2. Floreşti (1325)
3. Mintiu (1332)
4. Mititei (1547)
5. Mocod (1440)
6. Mogoşeni (1392)
7. Nimigea de Sus (1392)
8. Tăure (1693)

1. Nuşeni (1305)
2. Beudiu (1305)
3. Dumbrava (1956)
4. Feleac (c. 1310)
5. Malin (1305)
6. Rusu de Sus (1408)
7. Viţa (1315)

44.SILIVAŞUDECÂMPIE

45.SPERMEZEU

46.ŞANŢ
47.ŞIEU

48.ŞIEU-MĂGHERUŞ

49.ŞIEU-ODORHEI

1. Parva (1773)

1. Reteag (1283)
2. Baţa (1405)

1. PoianaIlvei (1760–1762)

36.PRUNDUBÂRGĂULUI 1. PrunduBârgăului (1386)
2. Susenii Bârgăului (1547)

1. Rebra (1245)

1. Rebrişoara (1375)
2. Gersa I (1954)
3. Gersa II (1956)
4. Poderei (1956)

1. Rodna (1235)
2. Valea Vinului (1909)

1. Romuli(1750)
2. Dealu Ştefăniţei (1956)
1. RuncuSalvei (1547)
1. Salva(1440)

43.SÂNMIHAIUDECÂMPIE1. SânmihaiudeCâmpie
(1329)
2. Brăteni (1670)
3. La Curte (1956)
4. Sălcuţa (1329)
5. Stupini (1318)
6. Zoreni (1344)

1. Monor (1319)
2. Gledin (1319)

1. Negrileşti (1405)
2. Breaza (1370)
3. Purcărete (1543)
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50.ŞIEUŢ

1. SilivaşudeCâmpie(1329)
2. Draga (1913)
3. Fânaţele Silivaşului (1956)
4. Porumbenii (1956)

1. Spermezeu (1456)
2. Dobricel (1593)
3. Dumbrăviţa (1456)
4. Hălmăsău (1956)
5. Lunca Borlesei (1956)
6. Păltineasa (1601)
7. Sita (1576)
8. Şesuri Spermezeu-Vale (1956)
1. Şanţ (1600)
2. Valea Mare (1909)
1. Şieu (1319)
2. Ardan (1319)
3. Posmuş (1319)
4. Şoimuş (1319)

1. Şieu-Măgheruş (1292)
2. Arcalia (1355)
3. Chintelnic (1279)
4. Crainimăt (1264)
5. Podirei (1956)
6. Sărăţel (1292)
7. Valea Măgheruşului (1913)
1. Şieu-Odorhei(1329)
2. Agrişu de Jos (1408)
3. Agrişu de Sus (1364)
4. Bretea (1305)
5. Coasta (1913)
6. Cristur-Şieu (1332)
7. Şirioara (1250)
1. Şieuţ (1319)
2. Lunca (1319)
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51.ŞINTEREAG

52.TÂRLIŞUA

53.TEACA

54.TELCIU

3. Ruştior (1228)
4. Sebiş (1319)

1. Şintereag(1325)
2. Blăjenii de Jos (1434)
3. Blăjenii de Sus (1434)
4. Caila (1332)
5. Cociu (1329)
6. Şieu-Sfântu (1172)
7. Şintereag-Gară (1956)

1. Târlişua (1501)
2. Agrieş (1562)
3. Agrieşel (1909)
4. Borleasa (1597)
5. Cireaşi (1956)
6. Lunca Sătească (1956)
7. Molişet (1956)
8. Oarzina (1956)
9. Răcăteşu (1956)
10. Şendroaia
1. Teaca (1318)
2. Archiud (1238)
3. Budurleni (1733)
4. Ocniţa (1315)
5. Pinticu (1332)
6. Viile Tecii (1332)

55.TIHABÂRGĂULUI

56.URIU

57.URMENIŞ

58.ZAGRA

1. Telciu (1440)
2. Bichigiu (1523)

BISTRIÞAVÂLCEANÃÕ Bistriþa(4).

BIVOLARI, com. în jud. Iaºi, alcãtuitã
din 5 sate, situatã în lunca largã de pe
dr. Prutului; 4 476 loc. (1 ian. 2011): 2 274
de sex masc. ºi 2 202 fem. Fermã de creºtere a bovinelor. Moarã de porumb. Presã
de ulei comestibil. Satul Bivolari este
atestat documentar, prima oarã, în 1801.
Vechiul nume: Cotul Bradului. Biserica
„Sfântul Ilie” (1820), în satul Soloneþ.
BIVOLU, vârf în partea de N a M-þilor
Stâniºoarei, constituind alt. max. a
acestora (1 530 m).
BIVOLUMAREÕ Viiºoara(2).

BIXAD1. Com. în jud. Covasna, formată
dintr-un sat, situatã în Depr. Malnaº, pe
valea superioarã a Oltului; 1 956 loc. (1
ian. 2011): 971 de sex masc. ºi 985 fem.
Staþie de c.f., inauguratã în 1891. Expl.
de balast, de andezit ºi de piatrã ponce.
Expl. ºi prelucr. lemnului. Cioplituri în
piatrã. Izvoare cu ape minerale carbogazoase. În arealul satului Bixad au fost
descoperite vestigiile unei aºezãri
neolitice în care s-au gãsit vase ceramice

pictate ºi figurine din lut, antropomorfe
ºi zoomorfe. Tot aici au fost identificate
urmele unei aºezãri dacice, fortificatã cu
val ºi ºant, datând din sec. 1 î.Hr.–1 d.Hr.
Satul Bixad este menþionat documentar,
prima oarã, în 1648. Bisericile ortodoxe
cu hramurile „Sfântul Gheorghe” (1834)
ºi „Sfântul Dumitru” (1936–1940), cu
picturi originare; Biserică romano-catolicã (1867); Biserică reformatã (1978).
Com. B. a fost înfiinþatã la 7 apr. 2004
prin desprinderea satului Bixad din com.
Malnaº, jud. Covasna.
2. Com. în jud. Satu Mare, alcãtuitã
din 3 sate, situatã în NE Depr. Oaº, la
poalele M-þilor Oaº, la 178 m alt.; 7 298
loc. (1 ian. 2011): 3 743 de sex masc. ºi
3 555 fem. Punct terminus de c.f. Expl.
ºi prelucr. lemnului (cherestea). Expl. de
lignit (în satul Trip) ºi de min. complexe
(piritã, plumb, zinc, cupru, argint). Satul
Bixad, atestat documentar, prima oarã,
în 1478, a fost amplasat, pânã în anul
1700, în zona numitã „Fãrtãi” de sub
Piatra Bixadului, dar ca urmare a unei
alunecãri de teren, care a distrus satul în
proporþie de 60%, a fost mutat pe locul

3. Fiad (1954)
4. Telcişor (1956)

1. TihaBârgăului (1386)
2. Ciosa (1956)
3. Mureşenii Bârgăului (1835)
4. Piatra Fântânele (1956)
5. Tureac (1956)
1. Uriu(1405)
2. Cristeştii Ciceului (1333)
3. Hăşmaşu Ciceului (1405)
4. Ilişua (1405)

1. Urmeniş (1321)
2. Câmp (1954)
3. Coşeriu (1956)
4. Delureni (1329)
5. Fânaţe (1954)
6. Podenii (1956)
7. Scoabe (1956)
8. Şopteriu (1321)
9. Valea (1956)
10. Valea Mare (1956)

1. Zagra (1440)
2. Alunişul (1695)
3. Perişor (1576)
4. Poienile Zagrei (1547)
5. Suplai (1695)

actual. Staþiune balneoclimatericã sezonierã, de interes local, cu climat de dealuri, sedativ-indiferent ºi cu izv. de ape
minerale carbogazoase, bicarbonatate,
clorurate, sodice, sulfuroase, calcice,
magneziene, indicate în tratarea bolilor
tubului digestiv (gastrite cronice cu
aciditate scãzutã, tulburãri funcþionale
ale colonului), a afecþiunilor hepato-biliare (dischinezie biliarã), a celor
metabolice ºi de nutriþie etc. Buvete
pentru curã internã cu ape minerale. În
satul Bixad se aflã mănãstirea cu acelaºi
nume, menþionatã documentar în 1614
ca schit al mănãstirii Vetiº. În tot cursul
sec. 17 viaþa monahalã de la Bixad s-a
menþinut neîntrerupt, iar din 1695 pânã
în luna mai 1701 activitatea mănãstirii a
fost strâns legatã de numele cãlugãrului
grec Isaia (fost stareþ la mănãstirea
„Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel” de la
Muntele Athos), ucis în condiþii
neelucidate în luna mai 1701. Biserica
actualã, cu hramul „Sfinþii Apostoli Petru
ºi Pavel”, a fost ziditã în anii 1769–1771
(restauratã, repictatã ºi înzestratã cu
mobilier nou în perioada 1981–1989).

Picturile murale interioare au fost
executate în 1988–1989 de Dumitru
Bãnicã din Vedea. Desfiinþatã în 1948 ºi
reînfiinþatã în 1990, mănãstirea Bixad
pãstreazã o icoanã a Maicii Domnului
mult cinstitã de cãtre credincioºi. Aici au
loc, anual, mari pelerinaje de Sfânta
Maria Mare (15 august – Adormirea
Maicii Domnului), Sfânta Maria Micã
(8 septembrie – Naºterea Maicii Domnului), Ziua Crucii (14 septembrie) ºi la
29 august (Tãierea Capului Sfântului
Ioan Botezãtorul). Tot în satul Bixad
existã o bisericã ortodoxã datând din
1881. Conac (sec. 18), în satul Boineºti.

BIZUªA-BÃI, staþiune balneoclimatericã
permanentã, de interes local, situatã în
NV României, în raza com. Ileanda (jud.
Sãlaj), pe dr. râului Someº, în NV Pod.
Transilvaniei, la 240 m alt., la 42 km NV
de municipiul Dej. Climat de coline,
sedativ-indiferent, influenþat de pãdurile
de fag ºi stejar din împrejurimi. Temp.
medie anualã este de c. 8,5°C. Verile sunt
rãcoroase (media termicã a lunii iul. este
de 20°C), iar iernile reci (media lunii ian.
–4°C). Precipitaþii moderate (650–700
mm/anual). Numeroase izv. cu ape
minerale sulfuroase, bicarbonatate, sulfatate, sodice, calcice, magneziene, hipotone indicate în tratarea afecþiunilor
hepato-biliare (dischinezie biliarã), a celor
renale ºi ale cãilor urinare (stãri dupã
infecþii urinare tratate medicamentos), a
afecþiunilor reumatismale degenerative
(spondiloze, artroze, poliartroze) ºi
abarticulare (tendinoze, tendomioze,
periartritã scapulohumeralã) etc.

BLAHNIÞA1.Râu pe terit. jud. Mehedinþi,
afl. stg. al Dunãrii; 55 km; supr. bazinului: 543 km2. Izv. din V Piem. Bãlãciþei
ºi are un debit mediu multianual redus
(0,70 m3/sec.).
2.CâmpiaBlahniþei, câmpie înaltã
în SV Olteniei, parte componentã a
Câmpiei Române, limitatã de marele cot
al Dunãrii, în S ºi V, de râul Drincea, la
E ºi Piem. Bãlãciþei, la N, drenatã median
de râul cu acelaºi nume. Este constituitã
din terasele Dunãrii, pe supr. cãrora s-au
instalat, pe alocuri, dune de nisip cu
orientare NV-SE. Abundenþa apelor freatice din cursul inf. al râului Blahniþa
face ca, uneori, sã se formeze lacuri
temporare (Jiana, Bucium, Rotunda) între
dunele de nisip. Pentru înlãturarea excesului de umiditate s-a realizat sistemul
de desecare Blahniþa–Vânju Mare, care

apãrã o supr. de c. 2 500 ha. Alt. max.:
123 m. Culturi de cereale.

BLAJ,municipiu în jud. Alba, situat în
Pod. Târnavelor, la 257 m alt., la confl.
Târnavei Mici cu Târnava Mare; 20 674
loc. (1 ian. 2011): 10 125 de sex masc. ºi
10 549 fem. Supr.: Supr.: 100,7 km2, din
care 9 km2 în intravilan; densitatea: 2 297
loc./km2. Nod feroviar ºi rutier. Producţie de mobilã, placaj, plãci fibrolemnoase, de unelte pentru minã, accesorii
pentru maºini-unelte, conf. ºi tricotaje,
prefabricate din beton, cãrãmidã ºi þiglã,
produse alim. (preparate din lapte, bere,
panificaþie etc.). Centru pomicol ºi viticol.
Muzeu cu secþii de ºtiinþele naturii, de
istorie ºi arheologie (f. 1851), în care se
conservã ºi biblioteca lui Timotei Cipariu.
La B. se aflã sediul Arhiepiscopiei
Greco-Catolice ºi sediul Mitropoliei
Greco-Catolice de Alba Iulia ºi Fãgãraº.
Istoric. Sãpãturile arheologice efectuate
în zona Dealului Hula au scos la ivealã
o necropolã din prima Epocã a fierului
(Hallstatt), aparþinând culturii materiale
Ciumbrud (sec. 7–6 î.Hr.), în care s-au
gãsit podoabe (perle din pastã caolinoasã,
inele, aplice din foiþã de aur), obiecte din
ceramicã, fusaiole, vârfuri de sãgeþi din
bronz etc. Localit. apare menþionatã
documentar, prima oarã, în 1252, cu
denumirea Terra sau Villa Herbordi, iar
apoi, în 1313, este consemnatã cu numele
Terra Blasii filii Herbordi. Se cunoaºte cã
în 1252 contele Herbordi a cumpãrat
domeniul din aceastã zonã, iar în 1313,
Blasius, fiul lui Herbordi, a devenit noul
stãpân al acestui domeniu. Se pare cã
denumirea de Blaj derivã de la numele
Blasius. În 1535, ªtefan Bagdi,

Blaj. Palatul episcopal
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proprietarul de atunci al domeniului Blaj,
a construit un palat care a servit ca sediu
al reºedinþei episcopale. În 1617, localit.
a primit dreptul de a þine târguri
sãptãmânale ºi anuale. La 17/27 oct.
1687, la B. s-a încheiat tratatul dintre
Imperiul Habsburgic ºi Principatul
autonom al Transilvaniei, prin care
Transilvania se obliga sã plãteascã
acestuia o sumă de 700 000 de florini, iar
Imperiul
Habsburgic
recunoºtea
privilegiile þãrii ºi domnia ereditarã a lui
Mihail Apafi. La 19 mai 1737, Blajul a
devenit oraº, iar în aceeaºi lunã anului
1737, Ioan Inocenþiu Micu (Clain) s-a
retras la B., stabilindu-se în palatul
Bagdi. Tot atunci a mutat reºed.
episcopiei greco-catolice de la Fãgãraº la
Blaj. În a doua jumãtate a sec. 18, oraºul
B. a devenit cel mai important centru de
culturã ºi învãþãmânt românesc din
Transilvania prin înfiinþarea unei tipografii (1747), a unui Seminar ºi a douã
ºcoli („ªcoala latineascã” ºi „ªcoala de
obºte”, inauguratã la 11 oct. 1754 – transformatã în 1779 în ªcoalã normalã) º.a.
În a doua jumãtate a sec. 18 ºi începutul
sec. 19, oraºul B. a fost un puternic centru
al luptei românilor din Transilvania
pentru emancipare naþionalã, o întreagã
pleiadã de cãrturari iluminiºti (Samuil
Micu, Petru Maior, Gheorghe ªincai, Ioan
Budai-Deleanu, Ioan Piuariu-Molnar º.a.)
promovând curentul cultural novator
cunoscut sub numele de „ªcoala
Ardeleanã”; aceºtia, sprijiniþi de alþi
gânditori iluminiºti (Simion Bãrnuþiu,
George Bariþiu, Timotei Cipariu,

Blaj. Catedrala greco-catolică „Sfânta Treime”
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Blandiana

Gheorghe Lazãr, Iacob Mureºianu º.a.) au
adus, prin scrierile lor, argumente
istorice, filologice ºi demografice privind
originea latinã a limbii române ºi a
poporului român, continuitatea ºi unitatea etnicã a acestuia, combãtând teoriile
neºtiinþifice ale unor contemporani,
printre care Franz Joseph Sulzer, Iosif
Carol Eder, Jernej Kopitar, Johann
Christian Engel º.a. La B., pe Câmpia
Libertãþii, a avut loc, la 3/15–5/17 mai
1848, Marea Adunare Naþionalã a
românilor transilvãneni (c. 40 000 de
participanþi), în majoritate þãrani, care a
adoptat programul de revendicãri
referitoare la drepturile inalienabile ale
poporului român ºi care a protestat
vehement împotriva „uniunii” forþate a
Transilvaniei cu Ungaria. La 15 mai 1993,
oraºul B. a fost declarat municipiu,
având în prezent în subordine ad-tivã 6
localit. componente (Deleni-Obârºie,
Fliteºti, Izvoarele, Petrisat, Tiur, Veza) ºi
2 sate care îi aparþin (Mãnãrade, Spãtac).
Monumente: Palatul episcopal (1535,
renovat ºi mãrit în 1837), în stil baroc,
care a gãzduit un timp Muzeul de istorie
ºi arheologie; Catedrala greco-catolicã,
cu hramul „Sfânta Treime”, construitã în
anii 1738–1745, în stil baroc, dupã
planurile arhitectului italian Giovanni
Martinelli (finisatã la exterior pânã în
1749 ºi sfinþitã în 1756), a fost restauratã
între 1777 ºi 1779; a mai fost supusă unor
ample lucrãri de restaurare ºi transformãri radicale (alungirea navei, zidirea
corului ºi a douã turnuri de faþadã,
mãrirea altarului ºi a absidei
semicirculare) în 1835–1837. Renovatã
amplu în 1963–1968, catedrala mai
pãstreazã în naos picturi murale
executate între 1756 ºi 1780, în stil
brâncovenesc, ºi un iconostas din lemn

de tei, realizat în stil baroc, în anii 1749–
1756, de cãtre meºterul tâmplar Aldea
din Târgu Mureº. În aceastã catedralã se
aflã mormântul lui Ioan Inocenþiu Micu
(Clain) ºi cel al cardinalului Alexandru
Todea; biserica parohialã (a „grecilor”)
cu hramul „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi
Gavriil” (1770), cu picturi murale
interioare originare; edificiul vechii
Academii teologice (1741–1777), construit
dupã planurile arhitectului Giovanni
Martinelli; ansamblul monumental comemorativ al „Adunãrii de la Blaj”,
constând dintr-un obelisc central numit
„Gloria” (ridicat în 1958) executat din
beton, placat cu mozaic, ºi un grup
statuar alcãtuit din 32 de busturi ale unor
personalitãþi ale istoriei ºi culturii
româneºti (inaugurat în 1973), opere de
artã ale sculptorilor Ion Vlasiu, Ion
Irimescu, Ion Jalea, Marius Butunoiu º.a.;
statuia lui Avram Iancu, operã a
sculptorului George Apostu (dezvelitã
în 1972); busturile lui Petru Aron (autor
I. Togãnel, 1985), Axente Sever (autor
Alexandra Criºan, 1970), Gheorghe ªincai
(autor V. Fulicea, 1959), Iacob Mureºianu
(autor V. Fulicea, 1959); statuia „Lupa
capitolina” (dezvelitã la 20 nov. 1993); în
satul Mãnãrade se aflã o bisericã având
hramul „Schimbarea la Faþã” (1737) ºi o
cetate þãrãneascã (sec. 17) cu ziduri
puternice, strãjuite de douã turnuri de
apãrare, în mijlocul cãreia a fost
construitã o bisericã evanghelicã (în
1864); în localit. componentã Petrisac se
aflã o bisericã din sec. 13 (cu adãugiri –
prelungirea navei – din sec. 15), cu
turn-clopotniþã din 1913, iar în localit.
componentã Tiur se aflã biserica „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil” (1730).

BLANDIANA,com. în jud. Alba, alcãtuitã
din 5 sate, situatã la poalele de SE ale
M-þilor Metaliferi, în culoarul larg al
Mureºului; 1 033 loc. (1 ian. 2011): 537 de

sex masc. ºi 496 fem. Staþie de c.f. Vestigii
arheologice datând din perioada de trecere de la Neolitic la Epoca bronzului ºi pânã
în sec. 11–12 (depozit de obiecte din bronz
din Hallstattul târziu; ruinele unei aºezãri
romane – mansio – în care s-au gãsit
inscripþii, urmele unui templu închinat lui
Mithras, ºtampile pe cãrãmizi, care
dovedesc prezenþa soldaþilor romani din
Legiunea a XIII-a Gemina; ceramicã striatã
de tip balcano-dunãrean din sec. 9–10 etc.).
Satul Acmariu este menþionat documentar,
prima oarã, în 1276, iar satul Blandiana în
1733. Bisericã din lemn cu hramul „Sfântul
Nicolae” (1768), în satul Acmariu, strãmutatã ulterior la schitul din Alba Iulia.

BLÃGEªTI1.Com. în jud. Bacãu, alcãtuitã
din 5 sate, situatã în Depr. Cracãu-Bistriþa,
la poalele Culmii Pietricica, pe râul Blãgeºti;
7 398 loc. (1 ian. 2011): 3 648 de sex masc.
ºi 3 750 fem. Biserica având hramul
„Cuvioasa Parascheva” (1838–1842, reparatã în 1911 ºi 1933).
2. Com. în jud. Vaslui, alcãtuitã din
3 sate, situatã în zona de contact a Colinelor Fãlciului cu Depr. Elan; 1 534 loc.
(1 ian. 2011): 753 de sex masc. ºi 784 fem.
Bisericile din lemn cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului” (1808–1810) ºi
„Sfântul Nicolae” (1843).
BLÃJANI1. Culme deluroasã în Subcarpaþii Vrancei, cu orientare N-S, cuprinsã
între râurile Câlnãu, la E, ºi Slãnic, la V.
Alt. max.: 633 m (vf. Cãrãtnãu).
2. Com. în jud. Buzãu, alcãtuitã din
2 sate, situatã la poalele culmii Blãjani;
1 076 loc. (1 ian. 2011): 521 de sex masc.
ºi 555 fem. Morãrit. Centru viticol ºi de
vinificaþie. Pomiculturã. În satul Blãjani,
atestat documentar în 1545, se află o
bisericã din lemn (sec. 18).
BLÃJEL, com. în jud. Sibiu, alcãtuitã din
3 sate, situatã în Pod. Târnavelor; 2 337
loc. (1 ian. 2011): 1 175 de sex masc. ºi
1 162 fem. Satul Blãjel este menþionat
documentar, prima oarã, în 1393.

BLÃJENI, com. în jud. Hunedoara,
alcãtuitã din 8 sate, situatã în NE Depr.
Brad, la poalele M-þilor Bihor, pe cursul
superior al Criºului Alb; 1 216 loc. (1 ian.
2011): 591 de sex masc. ºi 625 fem.
Pomiculturã. Apiculturã. Satul Blãjeni este
menþionat documentar, prima oarã, în 1439.

Blaj.
Marea Adunare Naţională
din 3/15–5/17 mai 1848

BLÂNDEªTI, com. în jud. Botoºani, alcãtuitã din 3 sate, situatã în Câmpia Jijiei
Superioare; 2 255 loc. (1 ian. 2011): 1 135
de sex masc. ºi 1 120 fem. Mori de grâu
ºi de porumb; panificaþie. Satul

ªoldãneºti este atestat documentar în
1490. În satul Blândeºti a existat biserica
„Sfinþii Voievozi” construită în 1790
(reparatã în 1878 ºi 1905), demolatã în
1959 şi reconstruită ulterior. Com. B. a
fost înfiinþatã la 7 apr. 2004 prin
desprinderea
satelor
Blândeºti,
Cerchejeni ºi ªoldãneºti din com. Suliþa,
jud. Botoºani.
BLEJEªTI, com. în jud. Teleorman, alcãtuitã din 3 sate, situatã în Câmpia
Gãvanu-Burdea, pe râul Glavacioc;
3 878 loc. (1 ian. 2011): 1 919 de sex masc.
ºi 1 959 fem. Expl. de petrol ºi gaze
naturale (în satele Blejeºti, Baciu, Sericu).
Pe terit. com. B.s-a descoperit o aºezare
neoliticã cu trei niveluri, aparþinând
culturii materiale Gumelniþa, în care s-au
gãsit obiecte din silex, strãchini, castroane, douã figurine antropomorfe º.a.
Bisericã din lemn, cu hramul „Sfântul
Nicolae” (1812), ºi ºcoalã din 1835, în
satul Sericu; conacul „Voinea” (1890), în
satul Blejeºti.

BLEJOI, com. în jud. Prahova, alcãtuitã
din 3 sate, situatã în Câmpia Ploieºtiului,
pe interfluviul dintre Teleajen ºi râul
Dâmbu, la 5 km N de Ploieºti; 8 496 loc.
(1 ian. 2011): 4 118 de sex masc. ºi 4 378
fem. Staþie de c.f. Nod rutier. Expl. de
petrol. Producþie de mixturi asfaltice, de
confecþii textile ºi de ambalaje din carton;
panificaþie. Bisericã, construitã în anii
1983–1990.
BLIDARUÕ Costeºti(6).

BLIDIªEL, masiv deluros în Subcarpaþii
Buzãului, între râurile Buzãu, la V, ºi
Bãlãneasa, la E. Alt. max.: 821 m.
BOATUÕ Liþa.

BOBÂLNA1. Masiv deluros, bine individualizat, aparþinând Dealurilor Dejului
(Pod. Someºan), situat în partea de N a
jud. Cluj. Alt. max.: 693 m. Nod hidrografic.
2. Com. în jud. Cluj, alcãtuitã din 11
sate, situatã la poalele de N ale dealului
omonim, pe cursul superior al râului
Olpret (afl. stg. al Someºului); 1 623 loc.
(1 ian. 2011): 796 de sex masc. ºi 827 fem.
Morãrit ºi panificaþie; colectarea ºi
prelucr. laptelui. Creºterea bovinelor.
Pomiculturã. Bisericã din lemn (sec. 17).
Pânã în 21 dec. 1957, satul ºi com. Bobâlna
s-au numit Olpret. În satul Bobâlna,
menþionat documentar, prima oarã, în
1332, s-a declanºat ampla rãscoalã
þãrãneascã din Transilvania (1437–1438),
provocatã de înãsprirea asupririi feudale

ºi de mãsurile excepþionale luate de
episcopul Gheorghe Lepeº în anul 1436.
Mulþimea rãsculatã, formatã din þãrani
români ºi maghiari, sprijinitã de mii de
locuitori ai oraºelor, de lucrãtorii de la
ocnele din Dej, Sic, Cojocna, ºi de unele
elemente ale micii nobilimi, a ridicat (în
luna apr. sau mai 1437), pe Dealul Bobâlna, o tabãrã dupã model husit ºi a
înfrânt (la sf. lunii iun. 1437) armata
nobililor, obþinând (6 iul. 1437), prin
convenþia de la Cluj-Mãnãºtur, satisfacerea unor revendicãri sociale, economice
ºi politice (dreptul de liberã strãmutare,
abolirea nonei, adicã abolirea dijmei din
producþiile de vin ºi grâu, micºorarea
rentei feudale în bani, naturã ºi muncã etc.). Categoriile privilegiate (nobilime,
cler, fruntaºii secui ºi saºi) au încheiat
(16 sept. 1437), la Cãpâlna, o înþelegere,
cunoscutã sub numele de Unio trium
nationum, prin care se obligau sã se ajute
reciproc împotriva rãsculaþilor, a turcilor
ºi uneori chiar împotriva regalitãþii maghiare. La sf. lunii sept. 1437, ostilitãþile
dintre rãsculaþi ºi armata nobiliarã au
fost reluate ºi, dupã lupta de la Apatiu
(încheiatã nedecis), s-a ajuns (la 6 oct.
1437) la o nouã înþelegere prin care se
anulau o parte din revendicările rãsculaþilor obþinute anterior. În nov. 1437,
rãscoala a reizbucnit ºi armata rãsculaþilor, condusã de Anton cel Mare din
Buda ºi Ioan Românul din Vireag, au
ocupat la începutul lunii dec. oraºele
Aiud ºi Cluj (probabil ºi Dej, ºi Turda),
dar la 9 ian. 1438, armata nobiliarã, comandatã de Desideriu de Losoncz, cu
ajutorul secuilor ºi al regelui Albert de
Habsburg, a recucerit oraºul Cluj (centrul
de rezistenþã al rãsculaþilor) ºi a reprimat
sângeros rãscoala. Bisericã din lemn cu
hramul „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi
Gavriil” (1677, cu picturi interioare din
1758), în satul Cremenea; Monumentul
ridicat în memoria participanţilor la
răscoală.

BOBICEªTI, com. în jud. Olt, alcãtuitã
din 8 sate, situatã în zona de contact a
Câmpiei Romanaþi cu Piem. Olteþului;
3 304 loc. (1 ian. 2011): 1 671 de sex masc.
ºi 1 633 fem. Bisericã având hramul
„Sfânta Parascheva” (1818), în satul
Bobiceºti.

BOBOTA, com. în jud. Sãlaj, alcãtuitã
din 3 sate, situatã în zona Dealurilor
Crasnei, pe râul Crasna; 3 943 loc. (1 ian.
2011): 1 965 de sex masc. ºi 1 978 fem.
Prelucr. lemnului ºi a laptelui; confecþii
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metalice. Expl. de lignit (din 1919).
Creºterea bovinelor. Viticulturã. Izvoare
cu ape minerale sulfuroase, feruginoase
(în satele Bobota ºi Zalnoc). Satul Bobota
este menþionat documentar, prima oarã,
în 1213. Bisericile din lemn cu acelaºi
hram – „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi
Gavriil”, în satele Derºida (1700), declaratã monument istoric ºi de arhitecturã,
ºi Zalnoc (c. 1700, cu picturi de la sf. sec.
18). În satul Bobota s-a nãscut Corneliu
Coposu.
BOCÂRNEAÕ Siriu(2).

BOCICOIU MARE, com. în jud.
Maramureº, alcãtuitã din 4 sate, situatã
în Depr. Maramureº, pe stg. râului Tisa,
la graniþa cu Ucraina; 4 383 loc. (1 ian.
2011): 2 251 de sex masc. ºi 2 132 fem.
Staþie de c.f. Prelucr. lemnului; fabricã
de cãrãmidã. Muzeu etnografic. Satul
Bocicoiu Mare este menþionat documentar, prima oarã, în 1364. Staþiune
balneoclimatericã, în satul Crãciuneºti
(Õ Crãciuneºti 2). Conacul „Szaploncsay
Zoltan” (1848–1849), azi ºcoalã, în satul
Tisa.
BOCSIG, com. în jud. Arad, alcãtuitã din
3 sate, situatã la contactul Depr. Zarand
cu Câmpia Criºurilor, pe Criºu Alb ºi
Canalul Morilor; 3 609 loc. (1 ian. 2011):
1 742 de sex masc. ºi 1 867 fem. Staþie de
c.f. Expl. ºi prelucr. lemnului (cherestea).
Viticulturã. Pomiculturã. Satul Bocsig
este menþionat documentar, prima oarã,
în 1553, în perioada 1912–1930 s-a numit
Regele Carol, iar între anii 1948 şi 1964 a
purtat numele Răpsig. Castel în stilul
Renaºterii târzii construit în 1860 de
Aleksandru, fostul rege al Serbiei (din
dinastia Karagheorghević), care a fost
detronat în 1858 şi s-a stabilit la Bocsig.

BOCªA 1. Oraº în jud. Caraº-Severin,
situat într-o micã depresiune din N
M-þilor Dognecea, la 170 m alt., pe râul
Bârzava, strãjuit de Culmea Mare, la S
(617 m alt.) ºi de Dealul Areniº (549 m
alt.), la N, la 24 km NV de municipiul
Reºiþa; 17 005 loc. (1 ian. 2011): 8 402 de
sex masc. ºi 8 603 fem. Supr.: 121,5 km2,
din care 9,1 km2 în intravilan; densitatea:
1 869 loc./km2. Staþie de c.f., inauguratã
la 3 sept. 1873. Nod rutier. Expl. de min.
de fier, de min. complexe ºi de marmurã.
Constr. de grupuri electrogene, de utilaje
pentru construcţii, de utilaje metalurgice,
miniere ºi agricole ºi piese auto. Prelucr.
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lemnului (cherestea); produse alim.
(preparate din carne ºi lapte, panificaþie
etc.). Biblioteca orăşenească. Istoric.
Sãpãturile arheologice întreprinse la sf.
sec. 19, în arealul Dealului Colþan, au
scos la ivealã urme de culturã materialã
din perioada de tranziþie de la Neolitic
la Epoca bronzului (2500–1800 î.Hr.),
aparþinând culturii materiale Coþofeni;
în perimetrul Dealului (Culmea) Mare a
fost identificat un cimitir de incineraþie
hallstattian, iar pe terit. fostei com. Bocºa
Românã a fost descoperit un tezaur
datând din perioada stãpânirii romane
în Dacia (106–271/275), alcãtuit din 119
monede romane imperiale. Identificarea
unor cãrãmizi ºtampilate în aceastã zonã
atestã prezenþa unitãþilor armatei romane
aparþinând Legiunii a IV-a Flavia Felix.
Perimetrul actualului oraº a rezultat din
unirea, în 1960, a douã localit. rurale –
Bocºa Montanã (sau Bocºa Vasiovei,
menþionatã documentar, prima oarã, în
1333 şi apoi în 1437 ºi în 1534, cu numele
Castrum Bokcha) ºi Bocºa Românã (atestatã
documentar în 1717, cu numele Vallach
Bogschan) – localităţi contopite sub denumirea de Bocºa care, la 1 ian. 1961, a
fost declarată oraº. Stãpânitã de turci
(1607–1717) ºi de Imperiul Habsburgic
(1718–1918). În 1719, pe terit. fostei com.
Bocºa Montanã (sau Bocºa Vasiovei) a
fost construit primul furnal de topit min.
de fier, iar în 1722, al doilea furnal ºi o
turnãtorie, dupã aceastã datã fiind aduºi
coloniºti germani pentru dezvoltarea
mineritului ºi a metalurgiei fierului.
Monumente: cetatea Cuieºti (sec. 14),
cuceritã de cãtre turci în 1551, renovatã
în 1595 de localnici ºi apoi distrusã de
turci în 1658 (azi în ruinã); bisericile
ortodoxe cu hramurile „Sfântul Nicolae”
(1795, pictatã în 1810 ºi restauratã în
1938), „Buna Vestire” (1755), „Naşterea
Maicii Domnului” (1803), „Sfinþii
Apostoli Petru ºi Pavel” (1808),
„Pogorârea Duhului Sfânt” (1796, cu
picturi din 1845); bisericile romano-catolice cu hramurile „Imaculata Concepţiune” (1723, reconstruită în 1840), în
stil baroc, „Sfântul Arhanghel Mihail”
(1929) şi „Sfântul Ioan Nepomuk” (1815);
mănãstirea „Vasiova” (de maici) cu
biserica având hramul „Sfântul Ilie”,
construitã în stil bizantin, în trei luni (15
mai-aug. 1905), prin strãdania cãlugãrului
Macarie Guºcã ºi sfinþitã abia în 1907. În

1933–1938, în cadrul ansamblului monahal a fost construitã o clãdire cu etaj
destinatã atelierelor de þesut covoare. Prin
Decretul 410 din 28 oct. 1959, atelierele
de þesut au trecut în proprietatea statului,
iar mănãstirea desfiinþatã (reînfiinþatã la
1 iul. 1990); posedã o importantã ºi valoroasã colecþie de cãrþi bisericeºti vechi
(Adunarea cazaniilor, 1793, Viena; Dogmele
credinþei, 1816, Neamþ; Pidalionul, 1844,
Neamþ; Explicarea Psalmilor, 1853,
Bucureºti º.a.); clãdirea Primãriei (sec. 19).
2. Com. în jud. Sãlaj, alcãtuitã din 4
sate, situatã în zona de contact a Dealurilor Crasnei cu Dealurile Codrului, pe
râul Sãlaj; 3 531 loc. (1 ian. 2011): 1 743
de sex masc. ºi 1 788 fem. Haltã de c.f.
Prelucr. marmurei. Viticulturã; apiculturã. În satul Bocºa, menþionat documentar, prima oarã, în 1349, se aflã casa
natalã a lui Simion Bãrnuþiu (1808–1864),
gânditor, om politic ºi revoluþionar,
vicepreºedinte al Adunãrii de la Blaj din
3/15–5/17 mai 1848, în care existã
amenajat un muzeu memorial.
BOCU, masiv deluros în Subcarpaþii
Buzãului, între râurile Sãrãþel, la V, ºi
Slãnic, la E. Alt. max.: 809 m.

BOD, com. în jud. Braºov, alcãtuitã din
2 sate, situatã în Depr. Braºov, pe râul
Ghimbãºel, în zona de confl. a acestuia
cu Oltul; 4 650 loc. (1 ian. 2011): 2 287 de
sex masc. ºi 2 363 fem. Staþie de c.f. Nod
rutier. Producţie de zahãr (din 1889); produse de panificaþie. Culturi de cereale,
sfeclã de zahãr, cartofi, lucernã, legume
º.a. Staþie de radio-emisie, instalatã în
1935. Staþie meteorologicã. Aici s-a înregistrat, la 25 ian. 1942, minima absolutã
de temp. din România (– 38,5°C). În satul
Bod, menþionat documentar, prima oarã,
în 1211, se aflã o bisericã evanghelicã
fortificatã (sec. 16) ºi o bisericã ortodoxã
având hramul „Sfântul Nicolae” (1776).
Pãdure de stejari (Quercus robur) ocrotiþi.
Cetatea Bod s-a prãbuºit la cutremurul
din 14 oct. 1802, pãstrându-se în prezent
un fragment din zidul acesteia.

neolitice cu mai multe niveluri de locuire,
aparþinând culturii materiale Cucuteni
(milen. 4–3 î.Hr.), în care s-au gãsit
obiecte din piatrã ºlefuitã ºi silex,
ustensile din os ºi mai ales figurine
feminine din lut, cu tors plat, ºi vase ceramice, remarcabile prin bogãþia ºi varietatea modelelor pictate. Caracteristic
pentru plastica descoperitã aici este vasul
ajurat, numit de arheologi „Hora de la
Frumuºica”, la care pãrþile pline au
silueta unui corp uman vãzut din spate,
oferind întregului ansamblu înfãþiºarea
unui grup dansând în horã. În satul
Oºlobeni existã mănãstirea Dumbravele
(de cãlugãri) cu biserica având dublu
hram – „Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel”
ºi „Naºterea Maicii Domnului”, ctitorie
cãlugãreascã din anul 1712, construitã în
mijlocul unei pãduri de stejari. Corpul
de chilii ºi clopotniþa au fost construite
în anul 1900 pe locul celor vechi. În
perioada comunistã a funcþionat ca
bisericã de mir, iar mănãstirea a fost reînfiinþatã în 1991. În 1993, un incendiu,
cauzat de un scurt-circuit, a mistuit
biserica pânã la temelie, salvându-se doar
icoanele. Reconstruitã în anii 1994–1998,
iar picturile murale interioare executate
în perioada 1998–2002 de un colectiv
condus de Ciprian Istrate. În satul
Bodeºtii de Jos se aflã biserica având
hramul „Sfinþii Voievozi” (mijlocul sec.
17, cu pridvor adãugat în 1795), iar în
satul Corni, biserica din lemn cu hramul
„Sfântul Ioan Boguslavul” (1740).

BODĂIEŞTIÕ Petricani.

BODEªTI1.Õ Buhuºi.
2. Com. în jud. Neamþ, alcãtuitã din
4 sate, situatã în Subcarpaþii Neamþului,
pe râul Cracãu; 5 162 loc. (1 ian. 2011):
2 504 de sex masc. ºi 2 658 fem. Prelucr.
lemnului; confecþii textile. Centru de
cojocãrit. Pomiculturã; apiculturã. În
arealul com. B. au fost descoperite (1939–
1942) vestigiile unei importante aºezãri

Bodeşti (2). Vasul ajurat „Hora de la Frumuşica”

BODOC1.Munþii~, masiv muntos în S
Carpaþilor Orientali, în grupa munþilor
vulcanici, limitat de Depr. Ciuc ºi M-þii
Ciuc, la N, M-þii Nemira, la NE, Depr.
Târgu Secuiesc, la E, Râu Negru, la S,
valea Oltului, la V ºi M-þii Harghita, la
NV. Are o culme centralã, orientatã N-S,
din care se detaºeazã câteva vârfuri
(Bodoc, 1 193 m, Vârful Pãdurii, 1 213 m,
Cãrpiniº º.a.) legate prin înºeuãri. Alcãtuit din fliº cu intruziuni vulcanice. Alt.
max.: 1 241 m (vf. Cãrpiniº). Nod hidrografic. Acoperit cu pãduri de fag. Expl.
de andezit (Bixad, Micfalãu). La poale
apar numeroase izv. cu ape minerale
(Bãile Tuºnad, Malnaº, Turia, Bodoc etc.).
2. Com. în jud. Covasna, alcãtuitã din
3 sate, situatã în N Depr. Sfântu
Gheorghe, la poalele M-þilor Bodoc ºi
Baraolt, la 549 m alt., pe râul Olt, la 15
km N de municipiul Sfântu Gheorghe; 2
435 loc. (1 ian. 2011): 1 268 de sex masc.
ºi 1 167 fem. Staþie de c.f. Expl. de argilã.
Producţie de cãrãmidã ºi þiglã. Staþie de
îmbuteliere a apelor minerale. Creºterea
ovinelor. Satul Bodoc este atestat documentar, prima oarã, în 1332, iar satul
Zãlan în 1319. Staþiune balneoclimatericã
de interes local, cu funcþionare permanentã, cu izv. de ape minerale carbogazoase, bicarbonatate, sodice, calcice,
magneziene, clorurate, folosite atât ca
ape de masã, cât ºi pentru tratarea
afecþiunilor tubului digestiv (dispepsie
gastro-intestinalã, gastrite cu aciditate
redusã), a celor hepato-biliare (dischinezie biliarã, colecistitã, litiazã biliarã) ºi
renale (curã pentru diurezã dupã infecþii
urinare). În perimetrul satului Olteni au
fost descoperite (1959) vestigiile unei
aºezãri neolitice, ale unei aºezãri dacice,
datând din a doua Epocã a fierului, ale
unui castru roman din piatrã (80 x 120
m) din sec. 2–3 ºi ale unei aºezãri civile
romane (sec. 2–3). Bisericã fortificatã (sec.
15), cu portal în stil gotic; Castelul
„Mikó” (1827), în satul Olteni.
BODROGÕ Zădăreni.
BODRUKÕ Zădăreni.

BOGATA, com. în jud. Mureº, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în Pod. Târnavelor, pe
râul Mureº; 2 020 loc. (1 ian. 2011): 1 002
de sex masc. ºi 1 018 fem. Haltã de c.f.
Expl. de gaze naturale. Pe terit. satului
Bogata, menþionat documentar, prima
oarã, în 1295, au fost descoperite vestigii
din Epoca bronzului (ceramicã de tip
Wietenberg, cu decor bogat în spirale
meandrate, roþi de teracotã etc.), din cea

a fierului ºi o aºezare feudalã din sec.
12–14. Vechiul nume: Bogata de Mureº.

BOGAÞI, com. în jud. Argeº, alcãtuitã
din 8 sate, situatã în zona de contact a
Câmpiei Piteºtiului cu Piem. Cândeºti,
pe râul Budiºteanca; 4 519 loc. (1 ian.
2011): 2 258 de sex masc. ºi 2 261 fem.
Expl. de petrol (în satele Bogaþi ºi
Glâmbocel). Expl. ºi prelucr. a lemnului.
Pomiculturã; apiculturã; viticulturã.
BOGAZCHIOIÕ Cernavodã.

BOGÂLTIN,Mănãstirea~Õ Cornereva.

BOGDA, com. în jud. Timiº, alcãtuitã din
6 sate, situatã în V Pod. Lipovei, la 200
m alt., în zona de izv. a râului Bega
Veche, la 50 km NE de Timiºoara; 417
loc. (1 ian. 2011): 205 de sex masc. ºi 212
fem. Staþiune balneoclimatericã de interes
local, cu izv. de ape minerale carbogazoase, feruginoase, iodurate, oligominerale (mineralizare totalã 717,7 g/litru),
indicate pentru tratarea afecþiunilor
reumatismale, ginecologice, ale rinichilor
ºi cãilor urinare etc. Buvete pentru curã
cu apã mineralã. Aici se organizeazã
tabere de varã pentru vacanþa elevilor.
Satul Bogda este menþionat documentar,
prima oarã, în 1436. Stãpânit de turci
(1607–1717) ºi de Imperiul Habsburgic
(1718–1918). În perioada 1720–1771 a fost
colonizat cu germani. Satul Charlottenburg,
întemeiat în anii 1770–1771, o datã cu cel
de-al doilea val de colonizare cu germani,
este singurul sat din Banat, ºi chiar din
România, desfãºurat sub formã de cerc,
fapt pentru care a fost declarat
monument istoric.

BOGDANA1.Com. în jud. Teleorman,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în Câmpia
Boian; 2 533 loc. (1 ian. 2011): 1 281 de
sex masc. ºi 1 252 fem. Culturi de cereale.
În satul Bogdana se află o biserică din
anul 1883, iar în satul Broşteanca există
biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” (1846).
2. Com. în jud. Vaslui, alcãtuitã din
9 sate, situatã în Colinele Tutovei, pe râul
Bogdana; 1 778 loc. (1 ian. 2011): 887 de
sex masc. ºi 891 fem. Viticulturã. Satul
Bogdana este atestat documentar la 20
oct. 1468. Bisericã având hramul
„Schimbarea la Faþã” ( sec. 19), în satul
Gãvanu. Com. B. are în componenţă
satul Plopeni care s-a depopulat la sf.
sec. 20 şi începutul sec. 21 existând din
punct de vedere ad-tiv, dar fără locuitori.
3. Mănãstirea ~ Õ Ştefan cel Mare
(2).
4.Mănãstirea~Õ Rãdãuþi(2).
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BOGDAND, com. în jud. Satu Mare,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în S Dealurilor
Codrului, pe interfluviul Cerna–Maia;
2 834 loc. (1 ian. 2011): 1 389 de sex masc.
ºi 1 445 fem. Vestigii din Epoca bronzului
(vase ceramice decorate cu motive
ornamentale) descoperite 1981 în punctul
„Togul Popii”. În satul Bogdand, menþionat documentar, prima oarã, în 1383,
existã o bisericã din piatrã, consemnată
documentar în 1470, cu adãugiri din sec.
18 ºi turn ridicat în 1863, azi aparþinând
cultului reformat-calvin. În satul Corund,
atestat documentar, prima oarã, în 1423,
se aflã biserica din lemn cu hramul
„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”
(1723), cu decor sculptat la portal ºi
stâlpii pridvorului ºi cu picturi pe pereþii
interiori executate în 1798.

BOGDAN VODÃ, com. în jud. Maramureº, alcãtuitã din 2 sate, situatã în
Depr. Maramureº, pe râul Iza, în zona
de confl. cu pâraiele Ieud ºi Valea Satului;
3 143 loc. (1 ian. 2011): 1 605 de sex masc.
ºi 1 538 fem. Constr. de piese auto;
producþie de covoare persane. Satul
Bogdan Vodã, numit pânã la 17 febr.
1968 Cuhea şi menþionat documentar,
prima oarã, în 1352, se pare cã a fost
reºed. voievodului Bogdan I (primul
domn de sine stãtãtor al Moldovei, 1359–
1365). Acest fapt este atestat de descoperirea (1964–1965), pe un promontoriu
care străjuieşte Valea Izei, a urmelor unei
temelii din piatrã a unei locuinþe (12 x 9
m) incendiate, care se pare cã a aparþinut
voievodului Bogdan I, în care s-au gãsit
balamale, cuie din fier, vârfuri de sãgeþi,
ceramicã, pinteni de cavaleri, lãnci din
fier º.a. Aceastã presupusã reºed.
voievodalã era înconjuratã de pavaj ºi de
o palisadã. Tot aici, au fost descoperite
fundaþiile unei biserici din piatrã (23 x
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11,50 m) datând din prima jumãtate a
sec. 14. În satul Bogdan Vodã se aflã o
bisericã cu hramul „Sfântul Nicolae”,
construitã din bârne de brad, în anii
1718–1722, pe locul alteia incendiatã de
tãtari în 1717; este una dintre cele mai
valoroase biserici de acest fel din þarã,
declaratã monument istoric în anul 2000.
Biserica pãstreazã picturi interioare din
1754, un candelabru din lemn sculptat
(1722), un clopot din 1801 ºi câteva cãrþi
vechi însemnate (Octoih, 1750, Evanghelia,
1760, Triod, 1771). Tot aici existã o casã
din lemn din 1780, care a aparþinut lui
Vasile Deac, ºi Grupul statuar „Bogdan
Voievod”, operã din anul 2007 a sculptorului Ioan Marchiº. Anual, în satul
Bogdan Vodã are loc, la mijlocul lunii
mai, o manifestare popularã ciobãneascã,
asemãnãtoare cu cea a „Sâmbrei oilor”,
numitã local „Ruptul sterpelor”.

BOGDÃNEªTI 1. Com. în jud. Bacãu,
alcãtuitã din 2 sate, situatã în SV Depr.
Caºin, pe râul Oituz; 2 739 loc. (1 ian. 2011):
1 373 de sex masc. ºi 1 366 fem. Centru
pomicol (meri, peri, pruni). Sãpãturile
arheologice au scos la ivealã o aºezare din
Epoca bronzului, constituitã din bordeie
cu podine din lut ºi vetre din pietre, cu
ceramicã bogatã (cãni cu o toartã, ceºti,
amfore, castroane, borcane etc.). În satul
Bogdãneºti, atestat documentar la 1 sept.
1584, se aflã biserica „Naºterea Sfântului
Ioan Botezãtorul” (1776–1778, cu adãugiri
din 1929), consolidatã în anii 1986–1987
(dupã stricãciunile provocate de
cutremurul din 4 mart. 1977) ºi pictatã în
frescã în perioada 1993–1995.
2. Com. în jud. Suceava, formată
dintr-un sat, situatã în N Subcarpaþilor
Neamþului, pe râul Râºca; 3 982 loc.
(1 ian. 2011): 2 039 de sex masc. ºi 1 943
fem. Bisericã din lemn cu hramul „Sfinþii
Voievozi” (1779, refãcutã în 1805, cu
pridvor adãugat în 1879). În satul
Bogdãneºti se aflã mănãstirea cu acelaºi
nume (de cãlugãri). Începutul vieþii
monahale la Bogdãneºti dateazã din anul
1363, când voievodul Bogdan I a ctitorit
o bisericã din lemn pentru a servi ca loc
de rugãciune a cãlugãrilor schitului
Bogdãneºti. Schitul a fost distrus din
temelii de tãtari în anul 1510. În sec.
16–18 au fost câteva încercãri de revigorare a vieþii monastice, dar de scurtã
duratã (în anii 1528–1574 a funcþionat un
schit de cãlugãri, iar în perioada
1620–1740 a existat un schit de maici).

La 20 iul. 1994, pe locul fostei vetre
monahale s-a pus piatra de temelie a noii
mănãstiri din Bogdãneºti prin strãdania
preotului Gheorghe Loghinoaia, cu
contribuþia creºtinilor din comunã, iar la
7 mai 2006 s-a sfinþit biserica mănãstirii
al cãrui hram este „Sfântul Ilie Tesviteanul”. Prin efortul cãlugãrilor ºi al credincioºilor din Bogdãneºti s-au mai construit
clãdirile anexe, aghiasmarul, clopotniþa,
un aºezãmânt creºtin filantropic pentru
bãtrâni, cu o capacitate de 70 de persoane, inaugurat în 1995, ºi s-a sfinþit, în
anul 2001, statuia voievodului Bogdan I.
3. Com. în jud. Vaslui, alcãtuitã din
9 sate, situatã în zona Colinelor Tutovei,
pe râul Bogdãneºti; 3 410 loc. (1 ian.
2011): 1 719 de sex masc. ºi 1 691 fem.
Satul Unþeºti este atestat documentar în
1499, iar satele Bogdãneºti ºi Vlãdeºti, în
1528. Bisericile din lemn cu hramurile
„Sfântul Nicolae” (1792), „Sfinþii Voievozi” (1794) ºi „Sfântul Nicolae” (1801,
refãcutã în 1851), în satele Orgoieºti, Vlãdeºti ºi Bogdãneºti.

BOGDÃNIÞA, com. în jud. Vaslui, alcãtuitã din 7 sate, situatã în arealul
Colinelor Tutovei, pe interfluviul dintre
râurile Bogdana ºi Horoaia; 1 599 loc.
(1 ian. 2011): 840 de sex masc. ºi 719 fem.
Morãrit. Abator. Creºterea animalelor.
Satul Tunseºti este menþionat documentar, prima oarã, în 1453, iar Rãdãeºti,
în 1617. Bisericile din lemn cu hramurile
„Sfinþii Trei Ierarhi” (1794) ºi „Sfântul
Nicolae” (1833), declarate monumente
istorice, în satele Cepeºti ºi Cârþibaºi; în
satul Bogdãniþa se aflã biserica „Sfântul
Nicolae” (1847) a fostului schit Fundul
Bogdãniþei.
BOGESCHDORFÕ Băgaciu.

BOGHEªTI, com. în jud. Vrancea, alcãtuitã din 9 sate, situatã în SV Colinelor
Tutovei, pe stg. râului Zeletin; 1 703 loc.
(1 ian. 2011): 863 de sex masc. ºi 840 fem.
Satele Pleºeºti ºi Prisecani sunt menþionate documentar, prima oarã, în 1491,
Plãcinţeni în 1495, iar Iugani în 1569.
Biserica din lemn cu hramul „Sfântul
Ioan Botezãtorul” (sec. 17, reparatã în
sec. 20), în satul Chiþcani. Stejar multisecular (sec. 15), declarat monument al
naturii, în satul Bogheºtii de Sus.
BOGHICEA, com. în jud. Neamþ,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în culoarul
larg al Vãii Siretului; 2 630 loc. (1 ian.
2011): 1 337 de sex masc. ºi 1 293 fem.
Prelucr. lemnului. Com. B. a fost înfiinþatã la 12 iul. 2005 prin desprinderea

satelor Boghicea, Cãuºeni, Nistria ºi
Slobozia din com. Bira, jud. Neamþ.

BOGHIª, com. în jud. Sãlaj, alcãtuitã din
2 sate, situatã în zona Dealurilor Crasnei,
pe râurile Barcãu ºi Valea Mare ºi pe
pârâul Iaz; 1 967 loc. (1 ian. 2011): 979 de
sex masc. ºi 988 fem. Prelucr. lemnului.
Staþiune balneoclimatericã sezonierã, de
interes local (în satul Boghiº), cu izvoare
de ape minerale sulfuroase, bicarbonate,
sodice, hipotone, termale (43°C), indicate
în tratarea afecþiunilor ginecologice ºi ale
aparatului locomotor. Stabiliment balnear
ºi bazin cu apã mineralã în aer liber.
Bisericã reformatã (1792); castelul „Bánffi”
(1720), cu parc. Com. B. a fost înfiinþatã la
13 iun. 2005 prin desprinderea satelor
Boghiº ºi Bozieº din com. Nuºfalãu, jud.
Sãlaj.
BOHOLTÕ ªoimuº.

BOIAN1. Câmpie în S României, parte
componentã a Câmpiei Române, cuprinsã între Platforma Cotmeana, la N, râul
Vedea, la E, fl. Dunãrea, la S, ºi râul Olt,
la V, drenatã median, de la NV la SE, de
râul Cãlmãþui. Este formatã din câmpuri
interfluviale largi (7–18 km lãþime), slab
fragmentate, cu o uºoarã înclinare spre
SE, acoperite cu depozite groase de loess
(20–30 m), afectate de depresiuni de
tasare (crovuri sau gãvane), unele de
dimensiuni foarte mari (200 ha; ad.: 4–5
m). Partea de S a Câmpiei B. este
constituitã din terasele ºi lunca Dunãrii,
având alt. mai mici (20–60 m). Alt. max.:
171 m. Culturi de cereale, plante tehnice,
legume ş.a. pe soluri cernoziomice, fertile
în condiþii de umiditate normalã.
2. Lac situat în lunca Dunãrii, în SE
Câmpiei Române, pe terit. jud. Cãlãraºi.
Supr.: 230 ha. Importanþã piscicolã.
3. Culturã materialã din Neoliticul
mijlociu (milen. 5–4 î.Hr.), descoperitã
pe o înălţime numită Grădiştea Ulmilor
de pe terit. satul Vãrãºti, com. Dorobanþu,
jud. Cãlãraºi, caracterizatã prin patru faze
de dezvoltare, în cadrul cãrora s-au
identificat locuinþe, obiecte din silex ºi
piatrã ºlefuitã, ceramicã bogat decoratã
prin excizie, cu motive spiralate-meandrice, plasticã din lut sau os (figurine
zoomorfe ºi antropomorfe), obiecte de
podoabã (mãrgele din marmurã, coliere
din cochilii de scoici etc.). Aceste
caracteristici, tipice Neoliticului mijlociu,
au dat numele culturii B. a cãrei arie de
rãspândire maximã a cuprins Muntenia,
SE Transilvaniei, Moldova de S,
Dobrogea ºi NE Bulgariei.

BOIANU MARE, com. în jud. Bihor,
alcãtuitã din 5 sate, situatã în zona
Dealurilor Viiºoarei, în apropierea izv.
râului Inot; 1 376 loc. (1 ian. 2011): 716
de sex masc. ºi 660 fem. Satul Boianu
Mare este menþionat documentar, prima
oarã, în 1358. Bisericã din lemn cu
hramul „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi
Gavriil” (1686, cu adãugiri din sec. 19 ºi
picturi din sec. 18), în satul Boianu Mare,
declaratã monument istoric.

BOIªOARA, com. în jud. Vâlcea, alcãtuitã din 3 sate, situatã în NE Depr.
Loviºtea, la poalele de SV ale M-þilor
Fãgãraº; 1 343 loc. (1 ian. 2011): 659 de
sex masc. ºi 684 fem. Expl. lemnului.
Pomiculturã. Culturi de cartofi. Creºterea
animalelor. Bisericã având dublu hram
– „Buna Vestire” ºi „Cuvioasa
Parascheva” (ante 1816), în satul
Bumbueºti.

BOIÞA, com. în jud. Sibiu, alcãtuitã din
4 sate, situatã în SE Depr. Sibiu, la poalele
NE ale M-þilor Lotrului, în zona pasului
Turnu Roºu, unde începe pitorescul
defileu al Oltului din Carpaþii Meridionali, la 23 km SE de municipiul Sibiu;
1 747 loc. (1 ian. 2011): 874 de sex masc.
ºi 873 fem. Expl. ºi prelucrarea lemnului.
Expl. de piatrã (cariera Cãpreþ). Muzeu
etnografic (în satul Boiþa). Douã spitale
pentru bolnavii cu afecþiuni psihice. În
arealul satului Boiþa, atestat documentar
în 1453, în punctul numit Rude, au fost
descoperite (1957–1958) urmele unui
castru roman de dimensiuni mici (41 x
47 m) cu dublu zid de incintã, cunoscut
sub numele de Caput Stenarum, datând
din sec. 2, precum ºi vestigiile unei aºezãri civile în care s-au gãsit ruinele unor
clãdiri din cãrãmidã. Aceastã strãveche
aºezare se aflã situatã pe anticul drum
roman ce ducea spre Apulum ºi la capãtul de N al liniei romane de fortificaþii
cunoscutã ca Limes Alutanus. Biserica
„Adormirea Maicii Domnului” (1812–
1822, cu zid de incintã), în satul Boiþa.
Tot în satul Boiþa, în zona de intrare în
defileul Oltului prin trecãtoarea Turnu
Roºu, pe malul drept al Oltului, se aflã
castelul Turnu Roºu (sec. 19) ºi ruinele
unui turn de pazã (Turnu Roºu sau Turnu
Spart) datând din sec. 13–14, turn care,
în secolele trecute, avea menirea sã
vegheze asupra drumului de legãturã
dintre Sibiu ºi Râmnicu Vâlcea. Acest
turn fãcea parte dintr-un vast sistem
defensiv, organizat de oraºul Sibiu. Com.
B. a fost înfiinþatã la 7 apr. 2004 prin

desprinderea satelor Boiþa, Lazaret,
Lotrioara ºi Paltin din subordinea ad-tivã
a oraºului Tãlmaciu.
BOIU, Izbucul ~ Õ Peştera Câmpenească.

BOIU MARE, com. în jud. Maramureº,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în zona
Dealurilor Boiului (Pod. Someºan); 1 204
loc. (1 ian. 2011): 593 de sex masc. ºi 611
fem. Expl. de bentonit. Prelucr. lemnului
ºi a laptelui. Creºterea bovinelor ºi ovinelor. Satul Boiu Mare este menþionat
documentar, prima oarã, în 1405. Bisericã
din lemn cu hramul „Sfântul Nicolae”
(1757), în satul Frâncenii Boiului.
BOJIPETRUÕ Săveni(2).
BOKCHAÕ Bocºa(1).

BOLBOªI, com. în jud. Gorj, alcãtuitã
din 7 sate, situatã în Dealurile Jiului, pe
râul Jilþu; 3 302 loc. (1 ian. 2011): 1 736
de sex masc. ºi 1 566 fem. Bisericã din
lemn cu hramul „Sfântul Gheorghe”
(1755– 1757, refãcutã în 1818), în satul
Bãlãceºti.

BOLDEªTI-GRADIªTEA, com. în jud.
Prahova, alcãtuitã din 2 sate, situatã în
Câmpia Sãratei, la confl. râului Râiosu
cu Bãlana; 1 927 loc. (1 ian. 2011): 909 de
sex masc. ºi 1 018 fem. Expl. de petrol.
Reºed. com. este satul Boldeºti.

BOLDEªTI-SCÃENI, oraº în jud.
Prahova, situat la poalele de SV ale
Dealului Seciu, pe Valea Teleajenului, la
ieºirea acestuia din Subcarpaþii Prahovei,
la 250–300 m alt., la 14 km N de Ploieºti;
11 388 loc. (1 ian. 2011): 5 631 de sex
masc. ºi 5 757 fem. Supr.: 35 km2, din
care 7,5 km2 în intravilan; densitatea:
1 518 loc./km2. Staþie de c.f. Expl. de
petrol ºi gaze naturale. Producţie de
geamuri, de sticlãrie, de ambalaje din
mase plastice ºi de mucava. Centru
viticol ºi pomicol. Istoric. Oraºul s-a
format prin contopirea (17 febr. 1968)
satelor Boldeºti (atestat documentar în
1503, 1600 ºi 1778) ºi Scãeni (Scãieni,
Scãiani sau Scãuiani, menþionat documentar în 1543 ºi 1581). Cramã. La
Scãeni, între 10 mart. 1835 ºi 30 sept. 1836,
a funcþionat un falanster (organizaþie social-economicã primarã, formatã din c. 2
000 de persoane, care urma sã
funcþioneze ca asociaþie de producþie ºi
consum bazatã, îndeosebi, pe îndeletniciri agricole), înfiinþat de Teodor
Diamant (socialist-utopic), cu ajutorul
boierului Emanoil Bãlãceanu, dupã
modelul falansterului preconizat de
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socialistul francez Charles Fourier.
Oraºul B.-S. are în subordine ad-tivã
localit. componentã Seciu. În oraº se aflã
ruinele bisericii „Sfinþii Arhangheli
Mihail ºi Gavriil” (1812) ºi monumentul
lui Teodor Diamant, operã din 1977 a
sculptorilor E. Tudorache ºi ªt. Macovei.
În localit. componentã Seciu existã biserica având hramul „Sfânta Treime”
(sec. 18).
BOLDU, com. în jud. Buzãu, formată
dintr-un sat, situatã în Câmpia Râmnicului; 2 393 loc. (1 ian. 2011): 1 135 de sex
masc. ºi 1 258 fem. Expl. de gaze naturale.
Confecþii textile. Viticulturã. Satul Boldu
este atestat documentar în 1830.

BOLDUR, com. în jud. Timiº, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în Câmpia Lugojului;
2 292 loc. (1 ian. 2011): 1 090 de sex masc.
ºi 1 202 fem. Satul Boldur este menþionat
documentar, prima oarã, în 1290, iar apoi
în 1368 cu numele Bondor. Biserica
„Naºterea Maicii Domnului” (1865–
1868), în satul Boldur.

BOLINTIN-DEAL, com. în jud. Giurgiu,
alcãtuitã din 2 sate, situatã în Câmpia
Vlãsiei, la 20 km V de Bucureºti; 6 231
loc. (1 ian. 2011): 3 003 de sex masc. ºi
3 228 fem. Nod rutier. Expl. de petrol ºi
gaze naturale. Prefabricate din beton;
tâmplãrie în lemn; balastierã. În apr. 1991
un tânãr român a fost ucis de un þigan,
fapt ce a determinat un conflict interetnic
urmat de incendierea a 18 case ale
þiganilor. Între 17 febr. 1968 ºi 23 ian.
1981 com. B.-D. a fãcut parte din jud.
Ilfov. În satul Bolintin-Deal se aflã bisericile cu hramurile „Sfântul Gheorghe”
(1886) ºi „Sfântul Nicolae” (sf. sec. 19) ºi
conacele „Hubert” ºi „Bãleanu” – ambele construite la începutul sec. 20.

BOLINTIN-VALE, oraº în jud. Giurgiu,
situat în Câmpia Vlãsiei, pe stg. Vãii
Argeºului, la 25 km V de Bucureºti;
12 590 loc. (1 ian. 2011): 6 216 de sex
masc. ºi 6 374 fem. Supr.: 40,4 km2, din
care 9,2 km2 în intravilan; densitatea:
1 368 loc./km2. Expl. de balast. Producţie
de tricotaje, de confecþii metalice, de
prelucr. a lemnului, alim. (preparate din
lapte ºi carne, panificaþie) şi de produse
pentru uz gospodãresc. Tãbãcãrie. Complex de industrializare a legumelor ºi
fructelor. Reparaþii auto. Moarã (1920).
Istoric.Prima menþiune documentarã a
localit. dateazã din perioada 1426–1450,
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aflându-se printre cele 63 de aºezãri
rurale consemnate în acest interval în
Þara Româneascã. În 1433, localit. apare
consemnatã într-un hrisov emis de
domnul Alexandru Aldea în legãturã cu
ajutorul pe care-l acordau locuitorii
mănãstirii „Buna Vestire” din Bolintin.
Aici a poposit Tudor Vladimirescu, la 16
mart. 1821, în drum spre Bucureºti,
lansând o proclamaþie cãtre locuitorii
Bucureºtiului pentru a se solidariza cu
miºcarea condusã de el. Declarat oraº la
31 mai 1989. Între 17 febr. 1968 ºi 23 ian.
1981 B.-V. a fãcut parte din jud. Ilfov. În
prezent, are în subordine ad-tivã 3 sate:
Crivina, Malu Spart, Suseni. Monumente:
conacul familiei boiereºti Bãleanu
(sec. 17); biserica „Adormirea Maicii
Domnului” (1832, cu refaceri ulterioare);
monumentul funerar ºi statuia scriitorului Dimitrie Bolintineanu (nãscut la
Bolintin-Vale în 1819– mort 1872), realizate de sculptorul Carol Storck. În satul
Malu Spart se aflã biserica „Adormirea
Maicii Domnului” (1880).

BOLOTEªTI, com. în jud. Vrancea,
alcãtuitã din 6 sate, situatã la poalele de
SE ale Mãgurii Odobeºti, pe râul Putna;
4 879 loc. (1 ian. 2011): 2 392 de sex masc.
ºi 2 487 fem. Nod rutier. Centru viticol
ºi de vinificaþie. Satul Boloteºti,
menþionat documentar, prima oarã, în
1565, s-a numit, pânã în sec. 17, Târgoveþi.
Satul Gãgeºti este atestat documentar în
1610, iar Cãpoteºti (azi desfiinþat ºi
înglobat în satul Putna) în 1626. Biserica
„Adormirea Maicii Domnului” (1702), în
satul Boloteºti; biserica „Sfântul Nicolae”
(ante 1809, refãcutã în 1867–1870, distrusã
în timpul Primului Rãzboi Mondial ºi
reconstruitã în anii 1920–1925); Moarã
domneascã acþionatã de forþa apei. În
satul Gãgeºti se aflã mănãstirea Tarniþa,
ctitorie cãlugãreascã din anul 1702, cu
biserica „Adormirea Maicii Domnului”,
reparatã în 1805 (dupã stricãciunile
provocate de cutremurul din 14 oct. 1802)
ºi apoi în 1919–1920 (dupã deteriorãrile
cauzate de luptele din Primul Rãzboi
Mondial). În 1950, mănãstirea de cãlugãri
a fost transformatã în mănãstire de maici,
dar la 28 oct. 1959 acestea au fost
alungate de autorităţile comuniste ºi
mănãstirea desfiinþatã, clãdirile anexe
cãzând pradã ruinei de-a lungul a 30 de
ani. În 1990, mănãstirea a fost reînfiinþatã.
Biserica mănãstirii, construitã din lemn
pe fundaþie de beton, cu o turlã mare pe

naos, de formã hexagonalã, aºezatã pe
un tambur pãtrat, a fost mistuitã în
întregime de un incendiu în luna aprilie
2006, pe locul ei fiind construitã, ulterior,
o nouã bisericã.

BOLVAªNIÞA, com. în jud. Caraº-Severin, alcãtuitã din 2 sate, situatã în N
culoarului depresionar Timiº-Cerna, la
poalele de V ale Muntelui Mic; 1 436 loc.
(1 ian. 2011): 750 de sex masc. ºi 686 fem.
Pomiculturã (meri, peri, pruni). Bisericã
(1832). Satul Bolvaºniþa este menþionat
documentar, prima oarã, în 1376.

BONCHII, Peºtera ~, peºterã în V
României, în partea centralã a M-þilor
Pãdurea Craiului (M-þii Apuseni), în raza
com. Roºia (jud. Bihor). Lungimea
galeriilor: 2 300 m. Are forma unui
coridor, strãbãtut de un pârâu subteran,
cu numeroase sãli largi (unele cu însemnate formaþiuni stalagmitice), centrale
sau colaterale, ºi sifoane. Greu accesibilã.
BONCUÞA, pas în Carpaþii de Curburã,
într-o zonã de înºeuare dintre M-þii
Ciucaº (la V) ºi Tãtaru (la E), în apropiere
de izv. râului Telejenel, la 1 078 m alt.
BONDORÕ Boldur.

BONÞIDA, com. în jud. Cluj, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în Pod. Transilvaniei
(Câmpia Fizeºului), pe dr. Someºului
Mic; 5 131 loc. (1 ian. 2011): 2 523 de sex
masc. ºi 2 608 fem. Staþie de c.f. Herghelie. Fermã de creºtere a porcinelor.
Topitorie de cânepã. În satul Bonþida,
menþionat documentar, prima oarã, în
1263, se aflã castelul „Bánffi”, cu turnuri
rotunde la colþuri, construit în 1652, dupã
planurile arhitectului Agostino Serena,
modificat ºi amplificat în stil baroc de
arhitectul J. Fischer von Erlach (dupã
1745) ºi amplificat din nou în 1850 (o
aripã nouã) de arhitectul A. Kagerbauer.
Castelul a fost restaurat parţial în 1999.
Tot în satul Bonţida există o bisericã din
sec. 13, aparþinând cultului reformat-calvin, cu refaceri ulterioare ºi cu amvon
din 1720, construit de David Sipoº. În
satul Coasta existã conacul „Dujardin”
(sec. 18–19), iar în satul Rãscruci, o
bisericã reformatã (sec. 17).
BORAÕ Padina.

BORÃNEªTI, com. în jud. Ialomiþa,
alcãtuitã din 2 sate, situatã în lunca largã
de pe dr. râului Ialomiþa; 2 865 loc. (1 ian.
2011): 1 438 de sex masc. ºi 1 427 fem.
Culturi de cereale, plante tehnice ºi de
nutreþ; legumiculturã; viticultură. Satul
Borãneºti apare consemnat pe o hartã

austriacã din sec. 18 cu toponimul
Borãneºtie. În perioada 1864–1874 a fost
comunã ruralã, în anii 1874–1876 satul
Borãneºti a fãcut parte din com. Speteni,
iar între 1876 şi 1968 a fost comunã de
sine stãtãtoare. La 17 febr. 1968 a fost
inclus în com. Coºereni, iar la 7 apr. 2004
s-a reînfiinþat com. Borãneºti, în urma
desprinderii satelor Borãneºti ºi Sinteºti
din com. Coºereni. În satul Borãneºti se
aflã biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1866) ºi conacul boierului Nicu
Chiroiu (1889, renovat în 1994–1995).

BORÃSCU 1.Com. în jud. Gorj, alcãtuitã
din 7 sate, situatã în zona Dealurilor
Jiului, pe râul Borãscu; 3 545 loc. (1 ian.
2011): 1 803 de sex masc. ºi 1 742 fem.
Schitul Sãroiu (sec. 19). Muzeu etnografic. Bisericã din lemn cu dublu hram
– „Sfântul Dimitrie” ºi „Sfântul Ioan
Botezãtorul” (1821), în satul Scoruºu. În
perioada 1 ian. 1965 ºi 17 febr. 1968, satul
ºi com. B. s-au numit Livada.
2. Suprafaþa de eroziune ~ Õ
Godeanu(1).

BORCA, com. în jud. Neamþ, alcãtuitã
din 7 sate, situatã la poalele M-þilor Bistriþei ºi Stâniºoarei, pe valea superioarã a
Bistriþei moldoveneºti, în zona de confl.
cu râurile Borca ºi Sabasa; 6 613 loc. (1
ian. 2011): 3 336 de sex masc. ºi 3 277 fem.
Expl. ºi prelucr. lemnului; brichetarea
rumeguºului; prelucr. laptelui ºi a lânii.
Abator. Recoltarea fructelor de pãdure.
Bogat fond cinegetic (mistreþi, cerbi, urºi
º.a.). Creºterea bovinelor ºi a ovinelor.
Staþiune balneoclimatericã de interes
local. Numele localit. provine de la un
izv. cu apã mineralã alcalinã,
cloruro-sodicã, numit local „borcut”.
Monument închinat eroilor cãzuþi pe
câmpurile de luptã în Primul Rãzboi
Mondial. Rezervaţie faunistică (357 ha).

BORCEA1. Braþ stg. al Dunãrii, în cursul
ei inf., pe terit. României, care se
desprinde la 5 km amonte de municipiul
Cãlãraºi ºi se uneºte apoi cu „albia
mamã”, la 6 km N de Hârºova. Are un
curs meandrat pe o distanþã de 100 km,
limitând, la V, Balta Ialomiþei. Navigabil
pentru vase de mic tonaj. Dupã difluenþa
din amonte de Cãlãraºi, B. are un debit
redus (c. 10% din apele fl.), majoritatea
vol. (c. 90%) dirijându-se pe braþul
Dunãrea Veche. Dupã ce B. primeºte
aportul braþului intermediar Bala (sau
Braþul Rãu), în aval de com. Unirea (jud.
Cãlãraºi), care îl leagã cu Dunãrea Veche,
debitul creºte considerabil (c. 61%), iar

albia se lãþeºte la 300–450 m. Din apele
B. se alimenteazã marile sisteme de
irigaþii de la Jegãlia (20 mii ha), Pietroiu–
ªtefan cel Mare (80 mii ha), Gãlãþui–Cãlãraºi (54 mii ha) º.a. Pe malul stg. al B. se
aflã municipiile Cãlãraºi ºi Feteºti. Braþul
B. este traversat, la Feteºti, de douã
poduri feroviare (unul construit de ing.
Anghel Saligny în 1890–1895 ºi altul
realizat în 1985–1987) ºi de un pod rutier
(1985–1987) care asigurã legãturile între
Muntenia ºi Dobrogea pe o variantã mult
scurtatã. Podul rutier de la Feteºti face
parte integrantã din autostrada ce se construieºte între Bucureºti ºi Constanþa.
2. Com. în jud. Cãlãraºi, formată
dintr-un sat, situatã în E Câmpiei Bãrãganului, pe stg. braþului Borcea; 8 596
loc. (1 ian. 2011): 4 248 de sex masc. ºi
4 348 fem. Haltã de c.f. (inauguratã la
26 sept. 1896). Complex avicol. Pescuit.
Pânã la 1 ian. 1965 s-a numit Cocargeaua.
Între 17 febr. 1968 ºi 23 ian. 1981 a fãcut
parte din jud. Ialomiþa.

BORDEI VERDE, com. în jud. Brãila,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în Câmpia
Brãilei; 2 703 loc. (1 ian. 2011): 1 383 de
sex masc. ºi 1 320 fem. Nod rutier. Expl.
de petrol ºi gaze naturale. Morãrit.
Culturi de cereale. Pe terit. satului
Liºcoteanca au fost descoperite vestigiile
a patru aºezãri neolitice, aparþinând
culturilor Boian ºi Gumelniþa, din care
s-au recuperat, printre altele, un vas
ritual (asemãnãtor vaselor ceramice de
tip Cucuteni) ºi o masã de rit. Satul
Bordei Verde a fost întemeiat în 1855.
Bisericã (1881), în satul Bordei Verde.

BORDEªTI, com. în jud. Vrancea,
alcãtuitã din 2 sate, situatã în Subcarpaþii
Vrancei, pe dr. râului Râmna; 1 811 loc.
(1 ian. 2011): 886 de sex masc. ºi 925 fem.
În satul Bordeºti se aflã ruinele clãdirilor
fostei mănãstiri B. (sec. 17) ºi biserica
având hramul „Adormirea Maicii
Domnului” (1698), ctitorie a cãpitanului
Mãnãilã Ioniþã, dregãtor în timpul
domniei lui Constantin Brâncoveanu.
Dupã secularizarea averilor mănãstireºti
(1863), biserica mănãstirii a devenit
bisericã de mir, declaratã monument
istoric la 10 martie 1915, pãstrând picturi
murale interioare originare.
BORDUªANI, com. în jud. Ialomiþa,
alcãtuitã din 2 sate, situatã în E Câmpiei
Bãrãganului, pe stg. braþului Borcea;
5 079 loc. (1 ian. 2011): 2 570 de sex masc.
ºi 2 509 fem. Cherhana. Moarã (începutul
sec. 20). Culturi de cereale. Pomiculturã.

Creºterea porcinelor. Pescuit. În perimetrul satului Borduºani au fost descoperite urmele unei aºezãri neolitice
aparþinând culturii materiale Gumelniþa
(milen. 4–3 î.Hr.), în care s-au gãsit unelte
din piatrã, silex, os ºi corn ºi vestigiile
unei aºezãri daco-getice din sec. 2 î.Hr.,
în care au fost identificate fragmente de
vase ceramice lucrate la roatã ºi decorate
cu picturi sau prin lustruire. Biserica
„Sfântul Ilie” (sec. 18, refãcutã în 1838),
în satul Borduºani.
BORIÕ GuraHumorului.
BORLACÕ Castelu.

BORLEªTI,com. în jud. Neamþ, alcãtuitã
din 5 sate, situatã în V Depr. Cracãu–
Bistriþa, la poalele de E ale M-þilor
Goºmanu, pe râul Nechitu; 9 539 loc.
(1 ian. 2011): 4 804 de sex masc. ºi 4 735
fem. Zãcãminte de sãruri de potasiu ºi
de magneziu. Expl. ºi prelucr. lemnului.
Fabrică de conf. În satul Nechit se aflã
mănãstirea Nechit (de cãlugãri), cu
biserica „Schimbarea la Faþã” (34 m
lungime ºi 12 m lãþime), construitã în
1864. Mănãstirea actualã s-a dezvoltat pe
locul schitului Nechit consemnat
documentar în 1399 cu o bisericã din
lemn cu hramul „Sfântul Nicolae”. În
primele decenii ale sec. 19, viaþa monahalã de la acest schit a început sã se
stingã, dupã care a urmat o perioadã de
uitare ºi ruinare pânã în 1864 când s-a
construit biserica de zid, o clopotniþã ºi
câteva chilii. La 28 oct. 1959 schitul a fost
desfiinþat de autoritãþile comuniste ºi
reînfiinþat apoi în 1972 prin efortul
pãrintelui Zenovie Ghidescu sprijinit de
Patriarhia Românã. În anii 1976–1979
biserica de zid a fost refãcutã în întregime, atribuindu-se hramul „Schimbarea
la Faþã”, ºi s-a construit paraclisul cu
hramul „Sfinþii Mucenici Zenovie ºi
Zenovia” – ambele lãcaºuri pictate în
perioada 1979–1982 de monahia Viorica
Creþu de la mănãstirea Prislop. În anii
1998–2001 a fost construit un nou
Turn-clopotniþã, înalt de 51 m, care
adãposteºte un paraclis cu hramul
„Sfinþii Împãraþi Constantin ºi Elena”. În
partea de N a bisericii se aflã în construcþie o clãdire cu patru niveluri care
va adãposti trapeza (sala de mese), o salã
de conferinþe, mai multe chilii pentru
cãlugãri ºi mai multe spaþii de cazare
pentru pelerini.

BOROAIA, com. în jud. Suceava,
alcãtuitã din 5 sate, situatã în Subcarpaþii
Neamþului, pe dr. râului Moldova; 4 726
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loc. (1 ian. 2011): 2 303 de sex masc. ºi
2 423 fem. Prelucr. lemnului ºi a laptelui.
Creºterea bovinelor. În satul Boroaia se
află biserica din lemn cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului” (1808) ºi
biserica de zid cu dublu hram – „Sfânta
Ana” ºi „Sfânta Maria”, construită în
perioada 22 iun. 1969–2 mai 1970 (sfinþitã
la 21 mai 1977) prin efortul pãrintelui
Ilarion Argatu.
BOROD, com. în jud. Bihor, alcãtuitã din
5 sate, situatã în E Depr. Vad-Borod, la
poalele M-þilor Plopiº ºi Pãdurea
Craiului, pe râul Borod; 3 887 loc. (1 ian.
2011): 1 930 de sex masc. ºi 1 983 fem.
Expl. de cãrbune brun, de argilã refractarã, de piatrã ºi nisip în carierã. Prelucr.
lemnului; apiculturã. Pomiculturã. Satul
Borod este menþionat documentar, prima
oarã, în perioada 1291–1294. Punct
fosilifer (în satul Corniþel, 0,1 ha).

BOROªNEU MARE, com. în jud.
Covasna, alcãtuitã din 6 sate, situatã în
Depr. Târgu Secuiesc, pe stg. Râului
Negru; 3 283 loc. (1 ian. 2011): 1 654 de
sex masc. ºi 1 629 fem. Haltã de c.f. Nod
rutier. Prelucr. lemnului. Complex de
creºtere a bovinelor. Satul Boroºneu Mare
este menþionat documentar, prima oarã,
în 1332. În satul Leþ au fost descoperite
(1949, 1955) vestigiile unei aºezãri
neolitice, cu mai multe niveluri de
locuire, în care s-a gãsit ceramicã de tip
Criº ºi Boian. Vestigii ale unui castru
roman auxiliar construit în anii 110–120
pe drumul dintre Pasul Oituz ºi Pasul
Bran. În satul Dobolii de Sus se aflã o
bisericã reformatã din sec. 16, declaratã
monument istoric, construitã în stil gotic
târziu, cu picturi murale din 1667 ºi
strane pictate în 1773, iar în satul
Boroºneu Mic existã conacul „Tompa”
(sec. 18) ºi o bisericã din sec. 18.

BORSEC 1. Depresiune intramontanã,
tectono-erozivã, în Carpaþii Orientali,
dominatã de M-þii Giurgeu, la S-SV, ºi M-þii
Bistriþei, la E-NE, drenatã de Valea Vinului
(afl. dr. al Bistricioarei). Supr.: 30 km2. Relief
colinar ºi de terase joase. Climã rãcoroasã
(media termicã anualã 4°C) ºi precipitaþii
bogate (800 mm/anual). Pãduri de rãºinoase. Numeroase izv. cu ape minerale.
Importantã zonã turisticã.
2. Oraº în jud. Harghita, situat în
depresiunea cu acelaºi nume, la 860–880
m alt., pe Valea Vinului; 2 727 loc. (1 ian.
2011): 1 318 de sex masc. ºi 1 409 fem.
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Supr.: 96 km2, din care 1,7 km2 în
intravilan; densitatea: 1 604 loc./km2.
Expl. de cãrbune, turbã ºi travertin.
Confecþii textile. Renumitã staþiune
balneoclimatericã de interes general, cu
funcþionare permanentã, cu izv. de ape
minerale carbogazoase, bicarbonatate,
calcice, magneziene, alcalino-feroase,
hipotone, cunoscute ºi recomandate
pentru acþiunea lor tãmãduitoare încã
din 1594. În 1767, B. figura printre cele
mai importante staþiuni balneare. În 1805,
3
ing. Gunther
vienez a luat în arendã izv.
ing. vienezun
Johann
minerale de la B. pe timp de 28 de ani,
inaugur@nd
([n 1806) îmbutelierea apelor minerale
organizând
în sticle, ca ape de masã, iar în 1884 a
luat fiinþã Staþia de îmbuteliere a apelor
minerale. În 1889 au început expl. de
turbã pentru „bãi de nãmol”. Recunoaºterea internaþionalã a calitãþilor
terapeutice ale apelor minerale de la B.
a fost confirmatã de acordarea mai
multor distincþii: Medalia de merit a
Târgului Internaþional de la Viena (1873);
Medalia de argint ºi Diploma de onoare
acordate în 1876 la Expoziþiile
internaþionale de la Berlin ºi, respectiv,
Trieste; Diploma de onoare a Expoziþiei
Internaþionale de la Paris (1878). Medicii
specialiºti indicã staþiunea B. pentru
tratarea afecþiunilor cardiovasculare
(insuficienþã mitralã ºi aorticã compensatã, hipertensiune arterialã, varice),
endocrine (hipertiroidie, boala Basedow,

stãri
prepuberale
la
copii
supraponderali), a celor hepato-biliare
(dischinezie biliarã, colecistite cronice
necalculoase), a bolilor tubului digestiv
(gastrite cronice hipoacide, constipaþii
cronice, colite cronice nespecifice), ale
rinichilor ºi cãilor urinare etc. Numeroase
buvete pentru curã internã cu apã
mineralã. Staþiunea B. a fost declaratã
oraº în 1956. Bisericã din lemn, ortodoxã
(fostã greco-catolicã), construitã în 1718.
În arealul oraºului B. se află o rezervaţie
botanică (2 ha) în care vegetează, printre
altele, câteva exemplare dintr-o specie
de mesteacãn pitic (Betula humilis),
ocrotite de lege, rezervaţia naturală
„Scaunul rotund” (40 ha) ºi mlaºtina
Budos (ocrotitã de lege).

BORª, com. în jud. Bihor, alcãtuitã din
4 sate, situatã în Câmpia de Vest, la
graniþa cu Ungaria, la 12 km NV de
municipiul Oradea; 3 866 loc. (1 ian.
2011): 1 845 de sex masc. ºi 2 021 fem.
Producţie de aluminã, de mobilă,
încălţăminte, prelate pentru maşini ş.a.
Morărit şi panificaţie. Punct de vamã,
rutier, modernizat în anii 1991–1995 ºi
redat traficului la 15 iul. 1995 (extins pe
o supr. de 9 ha). Satul Borº apare
menþionat documentar, prima oarã, în
1215. În arealul satului Sântion au fost
descoperite (1955) vestigiile unei aºezãri
din Epoca bronzului, aparþinând culturii
materiale Otomani (sec. 19–13 î.Hr.), un
cimitir de înhumaþie în care s-au gãsit
(p@n` [n 2013),

Borsec (2). Vedere generală

câteva inele din argint (sec. 11 d.Hr.) ºi
urmele unei aºezãri feudale (sec. 11–13).

BORªA1. Oraº în extremitatea nordicã
a României, în jud. Maramureº, situat în
E Depr. Maramureº, la 660–950 m alt., la
poalele M-þilor Rodna ºi Maramureº, pe
cursul superior al Viºeului, la 157 km E
de Baia Mare; 28 282 loc. (1 ian. 2011): 14
176 de sex masc. ºi 14 106 fem. Supr.:
47,5 km2, din care 26,5 km2 în intravilan;
densitatea: 1 067 loc./km2. Punct final de
c.f. Expl. de plumb, zinc, cupru ºi
andezite (în localit. componentã Bãile
Borºa). Uzinã de flotaþie ºi preparare a
min. Expl. ºi prelucr. lemnului (cherestea,
mobilã, plãci aglomerate din lemn).
Produse alim. (preparate din lapte,
bãuturi alcoolice, panificaþie). Centru
pomicol. Istoric.Menþionat documentar,
prima oarã, ca aºezare ruralã, în 1365 ºi
apoi în 1450. Locuitorii din B. au opus o
dârzã rezistenþã (4 sept. 1717) hoardei de
tãtari care se retrãgea spre Moldova,
dupã ce devastase localităţile de pe Valea
Someºului. Înainte de 1944 era un
important centru de desfãºurare a
târgurilor sãptãmânale ºi anuale.
Declarat oraº la 17 febr. 1968. Are în
subordine ad-tivã localit. componentã
Bãile Borºa. Monumente: biserica din
lemn având hramul „Sfinþii Arhangheli
Mihail ºi Gavriil” (1700), cu decor
sculptat în lemn ºi picturi interioare executate pe lemn în 1775; bierică de zid
(1895); obeliscul ridicat, pe o înãlþime
numitã „Preluca Tãtarilor”, în amintirea
victoriei obþinute de localnici asupra tãtarilor invadatori în 1717. La 12 km NE de
centrul oraºului B. se aflã Complexul
turistic Borºa, amplasat la poalele M-þilor
Rodna ºi Maramureº, la 700–850 m alt.,
pe valea superioarã a Viºeului, în apropiere de Pasul Prislop (1 414 m alt.), pe
ºoseaua rutierã modernizatã care face
legãtura între Transilvania ºi Bucovina,
într-o zonã de mare aflux turistic. Izv. cu
ape minerale carbogazoase, feruginoase,
bicarbonatate, calcice, magneziene, cu
efecte curative în tratarea infecþiilor
rinichilor ºi cãilor urinare, ale bolilor
cronice ale tubului digestiv etc., climatul
submontan, tonic-stimulant, cu aer curat,
lipsit de praf ºi alergeni, puternic ozonat,
variatele posibilitãþi de practicare a
turismului montan ºi a sporturilor de
iarnã (numeroase trasee marcate, pârtii
de schi cu diferite grade de dificultate,
trambulinã olimpicã naturalã (113 m
înãlþime) amenajatã pentru sãrituri cu
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BOSIA, denumirea, pânã la 20 mai 1996,
a com. Ungheni, jud. Iaºi.
BOSNIAKÕ MoldovaNouã.

Borşa (1). Apect din Complexul turistic

schiurile, linia de teleferic (de 1 900 m
lungime ºi 500 m diferenþã de nivel) ºi
teleschi în continuare (790 m lungime),
care leagã complexul turistic B. cu vf.
Runcu ªtiolului, 1 611 m alt. etc., prezenþa
hotelurilor ºi vilelor moderne, toate la
un loc contribuie la desfãºurarea activitãþilor turistice non-stop, ce imprimã
acestui complex turistic caracteristicile
unei veritabile staþiuni climaterice ºi de
odihnã. În raza oraºului se aflã stâncãriile
calcaroase de la Sãlhoi (cu plante rare)
ºi rezervaþia botanicã (5 ha) în care
vegeteazã relictul terþiar Cochlearia
pyrenaica de la Zâmbroslãvii din M-þii
Maramureºului.
2. Com. în jud. Cluj, alcãtuitã din 5
sate, situatã în zona Dealurilor Clujului,
pe râul Borºa; 1 520 loc. (1 ian. 2011): 746
de sex masc. ºi 774 fem. Pomiculturã. În
satul Borºa, menþionat documentar,
prima oarã, în 1315, se aflã un castel (sec.
19), iar în satul Ciumãfaia existã o
bisericã din sec. 16–19, cu amvon
construit în 1745 de David Sipoº.

BORZEªTI, localit. componentã a municipiului Oneºti, jud. Bacãu. Combinat
chimic (în funcþiune din 1959), care
produce sodã causticã, acid clorhidric,
clor, cloroform, acid sulfuric, ierbicide,
insecticide º.a. Are douã centrale electrice
ºi de termoficare (Borzeºti I, intratã în
funcþiune în 1956, ºi Borzeºti II, în 1975).
Dupã cum menþioneazã istoricul Grigore
Tocilescu se pare cã aici s-a nãscut ªtefan
cel Mare (în anul 1436). La B.se aflã bise-

rica „Adormirea Maicii Domnului”, de
mari dimensiuni (26,20 lungime ºi 10,30
m lãþime), ctitorie din anii 1493–1494 a
domnului ªtefan cel Mare ºi a fiului sãu
Alexandru (sfinþitã la 12 oct. 1494), având
faþadele decorate cu ceramicã smãlþuitã
(de culoare verde, galbenã, cafeniu deschis, portocaliu), în alternanþã cu
cãrãmidã ºi piatrã brutã. Biserica a fost
restauratã în 1904–1905, 1924 ºi 1994
(resfinþitã la 12 oct. 1994). La B. se aflã
un stejar multisecular (ocrotit de lege).

BOSANCI, com. în jud. Suceava, alcãtuitã din 2 sate, situatã în Pod. Sucevei;
7 175 loc. (1 ian. 2011): 3 668 de sex masc.
ºi 3 507 fem. Centru pomicol ºi de þesãturi
populare. Bisericã din lemn, cu hramul
„Cuvioasa Parascheva”, construitã în
1792 ºi strãmutatã, în 1949, din satul
Poiana (com. BrusturiDrãgãneºti, jud.
Neamþ) în satul Cumpãrãtura. Rezervaþie
floristicã (Fânaþele seculare BosanciPonoare, 24,4 ha), cu bogate ºi variate
specii de plante mezoxerofile ºi xerofile
(migdalul pitic/Prunus tenella, jaleºul de
stepã/Salvia nutans, ruscuþa de primãvarã/
Adonis vernalis, barba boierului/Ajuga
laxmanni, gladiola sãlbaticã/Gladiolus
imbricatus, stânjenelul/Iris hungarica). La
poalele Dealului Strâmbu apar izvoare
reci care au creat condiþii favorabile
pentru dezvoltarea unor specii de plante
iubitoare de umezealã (bulbucii de
munte/Trollius europaeus, trifoiºtea/
Menyanthes trifoliata º.a.). Satul Bosanci
este atestat documentar la 14 aug. 1432.

BOªOROD, com. în jud. Hunedoara,
alcãtuitã din 9 sate, situatã la poalele de
NV ale M-þilor ªureanu, pe Pârâul
Luncanilor; 2 043 loc. (1 ian. 2011): 1 016
de sex masc. ºi 1 027 fem. Expl. de marmurã (în satul Luncani). Creºterea
ovinelor ºi bovinelor. Pomiculturã;
apiculturã. În satul Boºorod, menþionat
documentar, prima oarã, în 1733, pe
Dealul Piatra Roºie, au fost descoperite
(1949–1952) urmele unei cetãþi dacice
construitã din piatrã, cu cinci turnuri ºi
o poartã, datând din sec. 1 î.Hr.-1 d.Hr.,
care fãcea parte din sistemul de fortificaþii
din M-þii Orãºtiei, menitã sã apere,
dinspre V, capitala Daciei, Sarmizegetusa
Regia. Aici au fost gãsite o sabie din fier,
de origine celticã, înveliºul unui scut de
paradã, din fier forjat, cu reliefuri
reprezentând un bour în medalion, un
candelabru din bronz, cu trei braþe, un
bust din bronz reprezentând-o, probabil,
pe zeiþa Bendis º.a. Cetatea Piatra Roºie,
inclusã, în dec. 1999, pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO, a
fost cuceritã ºi distrusã de romani în anul
106. În satul Chitid se aflã biserica de zid
cu
hramul
„Adormirea
Maicii
Domnului” (sec. 18), în satul Luncani
există o bisericã din lemn cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului” (sec. 18),
iar în satul Alun, biserica „Adormirea
Maicii Domnului”, construitã, în 1938,
din marmurã, cu picturi murale originare
în interior. Pe terit. satului Cioclovina se
aflã peºtera Cioclovina Uscatã (Õ), unde
a fost gãsitã o cutie cranianã de tip homo
sapiens fosilis (c. 60 000–10 000 î.Hr.).

Borzeşti. Biserica „Adormirea Maicii Domnului”
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BOªOTENIÕ Teslui(3).
BOTANUÕ Dâlma.

BOTENI, com. în jud. Argeº, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în N Piem. Cândeºti,
pe râul Argeºel; 2 540 loc. (1 ian. 2011):
1 255 de sex masc. ºi 1 285 fem. Aeroport
militar. Expl. de lignit ºi de gips.
Pomiculturã (meri, pruni, peri). Casa
memorialã „Petre Þuþea”. Agroturism.
Biserica „Sfântul Gheorghe” (1827), în
satul Lunca.

BOTEªTI, com. în jud. Neamþ, formată
din 3 sate, situatã pe stg. râului Moldova;
4 867 loc. (1 ian. 2011): 2 414 de sex. masc.
ºi 2 453 fem. Pânã la 4 mart. 2004, com.
B. a avut în componenþã satele Vãleni,
David, Moreni ºi Munteni, care s-au
desprins din com B. ºi au format com.
Vãleni, jud. Neamþ. Com. B. a luat naºtere
în 1850 prin unirea satelor Tomeºti
(înfiinþat în 1750) ºi Nisiporeºti (întemeiat
în 1750 cu numele Zapodia).

BOTIZ,com. în jud. Satu Mare, formată
dintr-un sat, situatã în Câmpia
Someºului; 3 589 loc. (1 ian. 2011): 1 802
de sex masc. ºi 1 787 fem. Haltã de c.f.
Producþie de mobilier. În satul Botiz,
menþionat documentar, prima oarã, în
1364, se aflã clãdirea Curiei romano-catolice (sec. 18), azi sediul Primãriei.
Pânã la 7 apr. 2004, com. B. a avut în
componenþã satele Agriº ºi Ciuperceni,
care la acea dată s-au desprins din com.
B. ºi au format com. Agriº.

BOTIZA, com. în jud. Maramureº,
formată dintr-un sat, situatã în S Depr.
Maramureº, la poalele de NV ale M-þilor
Þibleº, pe râul Botiza, la 50 km SE de
municipiul Sighetu Marmaþiei; 2 780 loc.
(1 ian. 2011): 1 382 de sex masc. ºi 1 398
fem. Expl. forestiere ºi de marne. Izv. cu
ape minerale carbogazoase, clorurate,
sodice, sulfuroase, bicarbonatate, folosite
local. Renumit centru de prelucr. artisticã
a lemnului (lãzi de zestre, porþi sculptate)
ºi a lânii (cergi). La începutul lunii mai
are loc la B. sãrbãtoarea folcloricã „ruptul
sterpelor”. Muzeu cu obiecte vechi de
artizanat, covoare º.a. Satul Botiza este
menþionat documentar, prima oarã, în
1373, iar apoi în 1385. Biserica din lemn
cu hramul „Cuvioasa Parascheva”,
construitã în anul 1699 în Viºeu de Jos,
la comanda lui ªtefan Pop, a fost adusã
în Botiza în 1899 ºi instalatã pe locul unei

vechi biserici de lemn ce data din 1593.
Biserica a fost pictatã pe pereþii interiori
de Andrei Rãileanu în anii 1982–1987. În
1955 a fost declaratã monument istoric,
iar în dec. 1999 biserica a fost declaratã
monument UNESCO. Pânã la 10 apr.
1995, com. B. a avut în componenþa ei
satul Poienile Izei, devenit, dupã aceastã
datã, comunã de sine stãtãtoare.

BOTOROAGA, com. în jud. Teleorman,
alcătuită din 5 sate, situatã în Câmpia
Gãvanu-Burdea, pe râul Câlniºtea; 5 753
loc. (1 ian. 2011): 2 843 de sex masc. ºi
2 910 fem. Staþie de c.f. (în satul Botoroaga). Nod rutier. Moarã (în satul
Târnava). Presã de ulei comestibil. Siloz.
Culturi de cereale, de floarea-soarelui,
plante de nutreþ, legume etc.
BOTOROGI,Rezervaþiaforestierã~Õ
Dãneºti(1).

BOTOªANA, com. în jud. Suceava,
formatã dintr-un sat, situatã în Pod.
Sucevei; 2 335 loc. (1 ian. 2011): 1 155 de
sex masc. ºi 1 180 fem. Renumit centru
de confecþionare a cojoacelor, bundiþelor
ºi chimirelor. Pe terit. com. B. s-au
descoperit vestigii materiale aparþinând
populaþiei trace din perioada de trecere
de la Epoca bronzului (cultura materială
Noua – sec. 14–12 î.Hr.) la prima Epocă
a fierului (sec. 9 î.Hr.), o aºezare
geto-dacicã din sec. 2 î.Hr.-2 d.Hr.,
precum ºi o importantã aºezare ºi un
cimitir ale populaþiei româneºti din sec.
5–7 (urme de bordeie, cu sobe din piatrã,
ceramicã cenuºie modelatã la roatã).
Biserica din lemn cu hramul „Sfântul
Dumitru” (construitã în 1810 de meºterul
Grigore Ulian din Câmpulung; iconostas
din 1815; clopotniþã din 1810). Pânã la
18 iul. 2002, com. B. a avut în componenþã satele Comãneºti ºi Humoreni,
care la acea dată s-au separat din com.
B. ºi au format com. Comãneºti, jud.
Botoºani.

BOTOªANI1. Municipiu în NE României, reºed. jud. cu acelaºi nume, situat
în N Pod. Moldovei, în zona de contact
a Dealurilor Siretului cu Câmpia Jijiei, la
130 m alt., pe interfluviul dintre râurile
Drãcºani ºi Sitna; 115 642 loc. (1 ian.
2011): 55 217 de sex masc. ºi 60 425 fem.
Supr.: 41,3 km2, din care 13 km2 în
intravilan; densitatea: 8 895 loc./km2.
Staþie finalã de c.f. (inauguratã la 1 nov.
1871). Mare nod rutier. Termocentralã.
Constr. ºi reparaþii de utilaje ºi piese de
schimb pentru ind. uºoarã ºi alim. ºi

pentru agriculturã (motopompe, electropompe); constr. de aparataj electric de
joasã tensiune, izolatori electrici,
ºuruburi, lanþuri ºi arcuri. Întreprinderi
textile (filaturã ºi þesãtorie de bumbac,
lânã, in ºi cânepã, tricotaje, fire de
melanã, confecþii – în cadrul Societãþii
mixte româno-canadiene „Serconf”), de
prelucr. a lemnului (mobilã), mat. de
constr. (prefabricate din beton, cãrãmidã), confecþionare a articolelor tehnice
din cauciuc, articole pentru sport,
sticlãrie tehnicã ºi produse alim.
(preparate din carne ºi lapte, uleiuri
vegetale, lapte praf, bãuturi alcoolice, vin
etc.). Centru tipografic. Teatru de stat
„Mihai Eminescu”, aflat într-o clãdire din
1914, renovatã în anii ’90 ai sec. 20,
Teatrul de pãpuºi „Vasilache”, Filarmonicã (1953). Muzeu judeþean (1953), cu
secþii de istorie ºi arheologie, etnografie,
de artã plasticã ºi artã popularã.
Biblioteca judeþeanã „Mihai Eminescu”
(1882), cu peste 380 000 vol. Casa
memorialã „Nicolae Iorga”, în care a
copilãrit marele istoric, cuprinde mobilier
de epocã, obiecte personale, publicaþii de
epocã etc., casa „Ceomac Cantemir”
(1800), declaratã monument istoric,
gãzduieºte, din 1999, Fundaþia „ªtefan
Luchian”. La B. s-au nãscut nenumãrate
personalitãþi, printre care Grigore
Alexandru Ghica, domn al Moldovei,
Mihai Eminescu, Elie Radu, Grigore
Antipa, Simion Sanielevici, Nicolae Iorga,
Mihail Sorbul, Constantin Gane, Octav
Onicescu, Alexandru Graur, Victor
Tufescu º.a. În sec. 18, la B. a funcþionat
o importantã ªcoalã domneascã ºi greceascã. Istoric. Sãpãturile arheologice
efectuate în arealul municipiului B. au
scos la ivealã vestigii datând din
Paleoliticul mijlociu ºi târziu, din Neolitic
(cultura materială Cucuteni), din
perioada de tranziþie de la Neolitic la
Epoca bronzului, din prima perioadã a
fierului (Hallstatt – 1200–450/300 î.Hr.),
apoi din sec. 3–4 (cultura materială
Sântana de Mureº), din sec. 5 ºi 13–14.
O inscripþie de la biserica armeneascã, a
cãrei construcþie a început în 1350, aratã
cã, la acea datã, localit. funcþiona ca sediu
al unui vornic, dar prima atestare
documentarã dateazã din 1401. Ulterior,
aşezarea a fost consemnată documentar
la 28 nov. 1439 ºi apoi în 1448 ca pr.
centru meºteºugãresc al Moldovei în care
îºi desfãºurau activitatea numeroase
bresle (blãnari, cojocari, pielari, ciubotari,

tãbãcari etc.). În cronica sa, Letopiseþul
Þãrii Moldovei (cea mai veche scriere în
limba românã din Moldova, care prezintã
istoria Moldovei din perioada 1359–
1595), Grigore Ureche aratã cã „... în anul
6947 (1439), novembre 28, au venitu tãtarii
ºi au prãdatu ºi au arsu pânã la Botãºeni, ºi
au arsu ºi târgu Botãºanii”. Localit. a mai
fost prãdatã ºi incendiatã de poloni în
1505, 1509, 1529 ºi de tãtari ºi cazaci în
1650. În sec. 16, B. a fost considerat drept
„cel mai mare ºi mai vechi iarmaroc al
Moldovei”, consemnat ca atare într-un
document din 24 nov. 1542. Pecetea
oraºului, din 5 aug. 1670, are înscrisã
denumirea Târgu Botãº – nume provenit,
probabil, de la renumita familie de boieri
Botãº. Dupã anul 1820 a început
modernizarea urbanisticã a oraºului (pavarea strãzilor, introducerea ciºmelei
centrale în 1828, iluminatul cu lãmpi de
ulei, în 1845, ºi electric, în 1900–1910 etc.)
devenind, în a doua jumãtate a sec. 19,
al doilea oraº al Moldovei (dupã Iaºi) ºi
al patrulea oraº al þãrii, ca importanţă.
Declarat municipiu la 17 febr. 1968, când
devine ºi reºed. jud. omonim.
Monumente: mănăstire de călugări, cu
biserica „Sfântul Nicolae”- Popãuþi, de
mari dimensiuni (24 m lungime ºi 9,80
m lãþime), ctitorie, din 30 sept. 1496, a
lui ªtefan cel Mare. Biserica pãstreazã,
în interior, fragmente de picturi murale
din sec. 16. Are un turn-clopotniþã, înalt
de 17 m, datând din 1496 (restaurat în
1752 ºi în 1899–1906). Biserica a
funcþionat ca biserică de mănãstire în
perioada 1751–1863 când în urma

Botoşani (1). Biserica „Sfântul Nicolae” - Popăuţi

secularizării averilor mănăstireşti a
devenit biserică de mir. Biserica a fost
declarată monument istoric în 1897 şi
apoi supusă unor ample restaurări în anii
1899–1906 sub îngrijirea Comisiunii
Monumentelor Istorice. Mănăstirea a fost
reînfiinţată în 1991 de către mitropolitul
de atunci al Moldovei şi Bucovinei,
Daniel Ciobotea (actualul Patriarh al
Bisericii Ortodoxe Române), călugării
fiind instalaţi aici abia în 1996. În cadrul
ansamblului monahal, în perioada iun.nov. 1991 a fost construită o nouă
biserică, având hramul „Acoperământul
Maicii Domnului” (33,50 m lungime şi
8,50 m lăţime), şi un corp de chilii;
bisericile „Sfântul Gheorghe”-Domneascã ºi „Adormirea Maicii Domnului”Uspenia sunt ctitorii din 1551 (cu
transformãri din sec. 19 ºi clopotniþã din
1819) ºi, respectiv, din 1552 (transformatã
în 1725 ºi restauratã în 1912) ale doamnei
Elena, soþia voievodului Petru Rareº. La
biserica ortodoxã cu hramul „Adormirea
Maicii Domnului”-Uspenia a fost botezat
Mihai Eminescu, nãscut la Botoºani, la
15 ian. 1850; bisericã armeneascã, cu
hramul „Adormirea Maicii Domnului”,
datând din 1350 ºi o altã bisericã
armeneascã, reziditã în sec. 18, pe locul
uneia mai vechi ce data din 1560, cu
adãugiri din 1782 (pridvor) ºi 1826
(turn-clopotniþã), cu interesante ºi
valoroase pietre de mormânt; biserica
armeano-gregorianã cu hramul „Sfânta
Treime” (1797, refãcutã în 1832); bisericile
cu hramurile „Sfântul Ioan Botezãtorul”
(c. 1750), „Trei Ierarhi” (1789), „Sfântul
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Spiridon” (ante 1789, renovatã în 1801 ºi
1868), „Sfântul Nicolae” (1808),
„Cuvioasa Parascheva” (1816), „Sfinþii
Împãraþi Constantin ºi Elena”-Ruset
(ctitorie din 1825, în stil neoclasic, a
spãtarului Constantin Ruset), „Întâmpinarea Domnului” (1826), „Sfinþii
Apostoli Petru ºi Pavel” (1833),
„Vovidenia” (1834, reparatã în 1868),
„Sfântul Ilie” – a blãnarilor (reclãditã în
1838–1843 pe locul uneia din 1777);
biserica lipoveneascã (1853); casa
„Bolfosu” (c. 1800); casa „Ventura” (ante
1872), azi sediul Filarmonicii; casa
„Vãsescu” (1891), în stil neoclasic;
clãdirea Tribunalului construitã în anii
1906–1914, în stil eclectic, dupã planurile
arhitectului Petre Antonescu; clãdirea
Bãncii Naþionale construitã, în 1926, dupã
planurile arhitectului Radu Dudescu; noul
palat al Prefecturii (1969–1971); monumentul închinat Rãscoalei þãrãneºti din
1907; bustul lui Nicolae Iorga (sculptor
Oscar Han) ºi douã busturi ale lui Mihai
Eminescu, realizate de sculptorii Ion
Georgescu ºi Ovidiu Maitec.
2.Judeţ situat în extremitatea de NE
a României, între cursurile superioare ale
râurilor Siret, la V, şi Prut la E, între
47°24'16'' şi 48°16'06'' latitudine N şi
26°02'02'' şi 27°24'32'' longitudine E, între
Republica Moldova (NE şi E), jud. Iaşi
(S), jud. Suceava (V) şi Ucraina (NV).
Supr.: 4 986 km2 (2,09% din supr. ţării).
Populaţia (1 ian. 2011): 446 456 loc. (2,08%
din populaţia ţării), din care 219 704 de

Botoşani (1). Biserica „Adormirea Maicii Domnului” - Uspensia
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sex masc. (49,21%) şi 226 752 fem.
(50,81%). Populaţia urbană: 187 525 loc.
(42,0%); rurală: 258 931 loc. (58,0%).
Densitatea: 89,5 loc./km2. Structura
populaţiei pe naţionalităţi (la recensământul
din 20-31 oct. 2011): 94,1% români (locul
2 pe ţară, după jud. Gorj, cu ponderea
cea mai mare de români), 1,0% rromi,
0,2% ucraineni şi 4,7% alte minorităţi
(evrei, maghiari, germani ş.a.). Reşed.:
municipiul Botoşani. Oraşe: Bucecea,
Darabani, Dorohoi (municipiu), Flămânzi, Săveni, Ştefăneşti. Comune: 71.
Sate: 337 (din care 15 aparţin oraşelor).
Localit. componente ale municipiilor: 6.
Relieful, cu aspect predominant deluros, larg vălurit, cuprinde două unităţi
distincte: partea de E a Pod. Sucevei
(culmea Siretului, situată la E de culoarul
Siretului) în NV, V şi SV, care ocupă 21%
din supr. jud., reprezentată printr-o
succesiune de dealuri cu înălţimi cuprinse între 200 şi 593 m (Dealurile Bour
472 m, Masca 428 m, Cerviceşti 356 m,
Baisa 352 m, Agafton sau Crivăţ 330 m,
Corni 367 m, Mesteacăn 491 m, Dealu
Mare-Tudora 587 m – alt. max. a jud. B.
–, Holm 556 m ş.a.), despărţite de câteva
zone mai coborâte, numite şei (Dersca
260 m, Lozna 300 m, Bucecea 264 m,
Hrişcani 280 m, Vorona 260 m ş.a.) şi
Câmpia Jijiei Superioare (parte componentă
a Câmpiei Moldovei), extinsă la E de
Pod. Sucevei, ocupând 79% din supr.
jud., formată din coline joase, cu aspect
de platouri, de 200–350 m alt., separate
de numeroase văi largi. Denumirea de
câmpie este atribuită acestei unităţi atât
datorită înălţimii reduse a reliefului, cât
mai ales a specificului predominant
agricol. Orientarea şi înclinarea generală

Botoşani (1). Teatrul „Mihai Eminescu”

a reliefului de la NV spre SE reflectă
structura monoclinală; dealurile sunt de
obicei asimetrice, cu versanţi mai abrupţi
spre N şi NV (relief de cueste) şi cu cline
domoale spre S şi SE. Văile care
brăzdează Câmpia Jijiei Superioare, pe
direcţie generală NV-SE, sunt puternic
adâncite (60–100 m), prezentând şesuri
aluviale şi 3–4 niveluri de terase.
Climă temperat-continentală cu
puternice influenţe exercitate de masele
de aer continentale, dinspre E, care
imprimă climatului un caracter continental
cu nuanţe excesive. Acest caracter excesiv
este evidenţiat atât vara, când circulaţia
maselor de aer continental dinspre E-NE
condiţionează, împreună cu lipsa
precipitaţiilor, călduri mari şi o secetă
accentuată, cât şi iarna, când invaziile de
aer subarctic sau cele provenite din dorsala
anticiclonului euro-asiatic provoacă
scăderi pronunţate ale temperaturii sau
viscole violente. Temp. medie anuală
variază între 8,3°C în NV jud., la Dorohoi,
şi 9,2°C în E-SE, la Ştefăneşti, (între vară
şi iarnă se înregistrează amplitudini
termice mari, de 25°C – în iul. valori medii
de 20,5°C, iar în ian. de –4,5°C). Temp.
max. absolută (39,4°C) s-a înregistrat la
Botoşani, la 17 aug. 1952, iar minima
absolută (–32,5°C) la Dorohoi, în datele de
15 febr. 1911, 1 febr. 1937 şi 11 şi 12 ian.
1940. Precipitaţiile înregistrează cantităţi
relativ mici în întreg arealul jud. B.,
însumând 569 mm anual (în medie) la
Botoşani şi 452 mm la Avrămeni. Vânturile
predominante bat dinspre NV, cu o
frecvenţă medie anuală de 23,6% şi o
viteză medie de 3,8 m/s, urmate de cele
dinspre SE, cu o frecvenţă de 18,7% şi o
viteză medie de 2,8 m/s. Surprinzător este
faptul că jud. B. este bântuit de crivăţ mult
mai rar decât Bărăganul.
Reţeaua hidrografică prezintă o
densitate slabă (în medie 0,43–0,62
km/km2), terit. jud. B. fiind delimitat, la
V şi E, de cursurile superioare ale râurilor
Siret şi Prut, care colectează toate râurile
mai mici ce drenează supr. jud. Spre
Valea Siretului îşi îndreaptă cursurile
Molniţa, Bahna, Vorona, Pleşu, iar spre
Prut, câteva râuri cu debite mai mari,
printre care Volovăţ, Başeu şi cursul
superior al Jijiei cu afl. săi Ibăneasa, Sitna,
Miletin ş.a. Din cauza variaţiilor mari de
debit, au fost construite peste 150 de
iazuri pentru regularizarea cursurilor
apelor, cât şi pentru piscicultură, irigaţii
şi alimentarea cu apă a localităţilor, cele
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mai multe aflându-se în luncile văilor
Jijia (Dragulea, Popeni, Ibăneasa,
Vorniceni, Dângeni ş.a.), Sitna (iazul
Drăcşani, 440 ha, cel mai mare de pe terit.
jud. B.), Başeu (Negreni, 304 ha), Volovăţ
(lacul Nichiteni) ş.a. Cel mai important
lac de pe terit. jud. B. este lacul de
acumulare Stânca-Costeşti, pe Prut
(supr.: 14 000 ha; vol.: 1,4 md. m3), urmat
de lacul de acumulare de la Bucecea, pe
Siret, cu o supr. de 475 ha şi un vol. de
10 mil. m3.
Vegetaţia întregului jud. este
influenţată de condiţiile climaterice şi de
relief. Silvostepa ocupă cea mai mare
parte a terit. jud. B., fiind formată din
păduri de stejar (Quercus robur), adesea
amestecate cu carpen (Carpinus betulus),
ulm (Ulmus procera), arţar tătăresc (Acer
tataricum) ş.a., în alternanţă cu terenurile
cultivate, care au înlocuit aproape în
întregime formaţiunile vegetale spontane. Reg. deluroase din V şi NV jud.
sunt acoperite în bună parte cu păduri
de foioase, alcătuite predominant din
stejar (Quercus robur), pe înălţimile mai
mari, gorun (Quercus petraea), carpen
(Carpinus betulus), chiar fag (Fagus
silvatica) şi tei (Tilia tomentosa) pe Dealul
Mare-Tudora, unde, local, apare şi tisa
(rezervaţia de la Tudora). În luncile largi
ale Siretului şi Prutului apar pâlcuri de
sălcii şi plopi.
Fauna jud. B. este reprezentată prin
două domenii faunistice mari: silvostepă
şi pădure. În zona de silvostepă abundă
rozătoarele (popândăul/Citellus citellus,
căţelul pământului/Spalax microphthal-

mus, şoarecele de stepă/ Sicista subtilis,
dihorul/Putorius putorius, nevăstuica/
Mustela nivalis ş.a.), reptilele (şopârle,
şerpi) şi păsările (graurul/Sturnus vulgaris,
pitpalacul/Coturnix coturnix, ciocârlia/
Alauda arvensis ş.a.), în timp ce pădurile
de foioase adăpostesc mistreţul, vulpea,
lupul, pisica sălbatică, căpriorul, veveriţa
şi numeroase păsări (mierla, sturzul
cântător, gaiţa, turturica, privighetoarea
mică, uliul ş.a.). În partea de E a jud. B.
apar bizamul (Ondatra zibethica) şi câinele
enot (Nyctereutes procynoides). Apele
râurilor şi iazurilor sunt populate cu
biban, clean, ştiucă, crap, somn, scobar,
mreană, caras auriu etc.
Resursenaturale: nisipuri cuarţoase
(Miorcani, Hudeşti), de o mare puritate,
folosite pentru fabricarea sticlei optice şi
de cristal, gips (Păltiniş, Crasnaleuca),
gresii (Ibăneşti, Coşula, Tudora, Hudeşti),
turbă (Dersca), calcare (Vorona, Ripiceni,
Ştefăneşti, Coşula, Tudora, Dealu Holm),
zăcăminte de sulf (Păltiniş), tufuri
andezitice (Hudeşti), argile bentonitice
(Crasnaleuca), argile comune (Bucecea,
Dorohoi, Leorda, Mihăileni), balast în
albiile râurilor Prut şi Siret.
Istoric. Cele mai vechi urme ale
activităţii umane descoperite în arealul
jud. B. datează din Paleolitic şi Neolitic,
fiind identificate la Botoşani, Ripiceni,
Mitoc, Truşeşti, Drăguşeni ş.a., iar
vestigiile unei cetăţi traco-getice au fost
găsite la Stânceşti. Prima menţiune
despre aceste ţinuturi apare într-o
inscripţie de la Biserica armenească din
Botoşani (a cărei construcţie a început în
1350), în care se arată că la acea dată
aşezarea Botoşani era sediul unui vornic.
Ulterior, o altă localit., Dorohoi, este
menţionată într-un act încheiat la Lvov
(la 6 oct. 1407), între boierii moldoveni
şi regele Poloniei, Vladislav II Jagiełło.
Numele jud. B.a fost împrumutat de la
cel al oraşului de reşed., fapt mai puţin
obişnuit în trecut, când mai toate jud. îşi
luau numele de la apele care le străbăteau (ex.: Neamţ, Suceava, Vaslui, Putna,
Siret, Covurlui ş.a.). În nov. 1439, terit.
actualului jud. B. a fost invadat de tătari,
care au jefuit şi incendiat multe localit.
şi îndeosebi târgul Botoşani, aşa după
reiese şi din Cronica lui Grigore Ureche
– Letopiseţul Ţării Moldovei. Ulterior, atât
oraşul Botoşani, cât şi alte localit. au fost
prădate şi incendiate de către poloni (în
1505, 1509, 1529), de tătari şi cazaci în
1650. Pe terit. actualului jud. au avut loc

lupte memorabile între armatele moldovene comandate de Ştefan cel Mare şi
cele invadatoare ale tătarilor (Ştefăneşti,
iun. 1476) şi polonilor (oct. 1497, la
Codrul Cosminului de lângă oraşul Siret)
în care oştile moldovene au ieşit biruitoare. În luna mai 1600, la Verbia (azi
satul Recia-Verbia, com. Dimăcheni),
Mihai Viteazul, aflat în fruntea armatei
Ţării Româneşti, în acţiunea lui de
centralizare politică a celor trei ţări
române, a înfrânt resturile forţelor
militare moldo-polone, alungându-l pe
Ieremia Movilă şi ocupând Moldova; a
realizat, astfel, unirea celor trei ţări
române într-un singur stat. Ca formă
ad-tiv teritorială organizată, terit.
actualului jud. s-a constituit în 1741, sub
denumirea de Ţinutul Botoşani, şi s-a
păstrat ca atare până la reforma ad-tivă
din timpul lui Alexandru Ioan Cuza,
când vornicia de Botoşani s-a transformat
în jud. B. Cu mici modificări, survenite
la reforma ad-tivă din 1926, limitele jud.
B. s-au menţinut aceleaşi timp de un
secol, până în 1950, când, prin organizarea ad-tiv teritorială a ţării, pe regiuni
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şi raioane, a fost creată regiunea Botoşani
cu cinci raioane (Botoşani, Dorohoi,
Darabani, Săveni şi Truşeşti). În 1952, o
nouă reformă ad-tiv teritorială a ţării a
făcut ca reg. Botoşani să fie contopită cu
reg. Suceava într-o unitate ad-tivă mai
mare, funcţionând sub această formă
până la 17 febr. 1968, când s-a revenit
din nou la împărţirea pe judeţe a ţării,
stabilindu-se limitele actualului jud. B.
Populaţia ţărănească de pe întinsul jud.
B. a cunoscut, la sf. sec. 19 şi începutul
sec. 20, o puternică asuprire şi o intensă
exploatare a latifundiarilor, fapt care a
provocat răscoalele ţărăneşti de la Corni
şi Dumbrăveni (în 1888) şi mai ales
răscoala de la Flămânzi din 1907.
Muncitorii şi-au exprimat nemulţumirile
prin grevele din oct. 1920 şi din perioada
1929–1933. Din jud. B. sunt originari
numeroşi repezentanţi de seamă ai
culturii şi ştiinţei româneşti, printre care:
Mihai Eminescu, George Enescu, Ştefan
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Luchian, Nicolae Iorga, Grigore Antipa,
Dimitrie Brândză, Octav Băncilă ş.a.
Economia actuală a jud. B. are un
caracter uşor echilibrat, agrar-industrial.
Structura producţiei globale industriale
a jud. B. scoate în evidenţă trei ramuri
cu ponderi mari: ind. constr. de maşini
şi prelucr. metalelor (utilaje şi piese de
schimb pentru ind. uşoară şi alim.,
maşini agricole, aparataj electric de joasă
tensiune, mijloace de automatizare, izolatori electrici, şuruburi ş.a.) la Botoşani
şi Dorohoi, ind. textilă, a confecţiilor şi
tricotajelor (Botoşani, Dorohoi, Darabani,
Săveni, Flămânzi) şi industria alim.
(preparate din lapte şi carne, lapte praf,
băuturi alcoolice, produse de panificaţie
etc.) la Botoşani, Dorohoi, Darabani,
Săveni, Flămânzi, Bucecea ş.a. Alte
unităţi economice din jud. B. mai produc:
energie electrică (termocentralele din
Botoşani şi Bucecea, hidrocentralele
Bucecea şi Stânca-Costeşti), articole
tehnice din cauciuc (Botoşani), cărămidă
şi prefabricate din beton (Botoşani,
Dorohoi, Săveni, Ştefăneşti), mobilă,
cherestea (Botoşani, Dorohoi, Darabani,
Săveni), încălţăminte, corpuri pentru
iluminat, sticlărie pentru menaj, obiecte
de porţelan ş.a. (Dorohoi).
Agricultura, cu vechi tradiţii, se află
într-un permanent proces de diversificare
şi intensificare a producţiei agricole,
folosind raţional bogatul fond agricol de
care dispune (393 039 ha, la sfârşitul
anului 2007). Din totalul supr. agricole
(393 039 ha), 298 774 ha revin terenurilor
arabile, 75 381 ha păşunilor, 14 635 ha
fâneţelor, 2 559 ha livezilor şi
pepinierelor pomicole, 1 690 ha viilor şi
pepinierelor viticole ş.a. În anul 2007, în
structura culturilor de câmp pe primul
loc se situa porumbul (101 172 ha), urmat
de plante uleioase (53 382 ha), plante de
nutreţ (45 195 ha, locul 1 pe ţară), floareasoarelui (30 401 ha), grâu şi secară
(23 766 ha), ovăz (12 374 ha), leguminoase pentru boabe, sfeclă de zahăr,
cartofi, legume ş.a. Sectorul pomicol se
remarcă prin producţii mari de fructe, în
special de mere (7 510 tone, 2007), prune
(1 625 tone), pere, nuci, cireşe şi vişine
etc., livezile extinzându-se în arealul
localit. Şendriceni, Vorona, Cristeşti,
Frumuşica ş.a. Viticultura are condiţii
propice de dezvoltare în partea de S a

jud. B., formând podgoriile Ştefăneşti,
Călăraşi, Todireni, Truşeşti. La începutul
anului 2008, sectorul zootehnic era
format din 136 647 capete bovine
(predominant din rasele Simmenthal şi
Bălţata românească), 105 303 capete
porcine, 323 269 capete ovine, cu un
procent ridicat din rasele Karakul şi ţigaie
(jud. B. se află printre primele producătoare de blăniţe de Astrahan), 14 812
capete caprine, 44 844 capete cabaline
(locul 1 pe ţară). Avicultură (2 837 741
capete păsări); apicultură (23 351 familii
de albine).
Căile de comunicaţie. În anul 2008,
lungimea reţelei feroviare însuma 161
km, cu o densitate sub media pe ţară
(32,3 km/1 000 km2 teritoriu, faţă de 45,2
km/1 000 km2 teritoriu), iar cea a drumurilor publice, 2 123 km, din care 375
km modernizate, cu o densitate superioară mediei pe ţară (42,6 km/100 km2
teritoriu, faţă de 33,9 km/100 km2
teritoriu).
Învăţământ,culturăşiartă. În anul
şcolar 2007–2008, reţeaua unităţilor de
învăţământ de pe terit. jud. B. cuprindea
27 de grădiniţe de copii, cu 16 237 copii
înscrişi şi 825 cadre didactice, 112 şcoli
generale (învăţământ primar, clasele 1-4
şi gimnazial – clasele 5-8) cu 45 672 elevi
şi 3 306 cadre didactice, 27 de licee cu
13 939 elevi şi 1 240 profesori, o şcoală
profesională, cu 5 464 elevi şi zece
profesori şi un Colegiu de învăţământ
superior (la Botoşani). O intensă activitate de promovare şi difuzare a culturii,
ştiinţei, artei etc. o desfăşoară Teatrul
„Mihai Eminescu”, Teatrul de păpuşi
„Vasilache”, orchestra simfonică a Filarmonicii Botoşani, apoi cele 127 de cămine
culturale, un cinematograf, 266 biblioteci
cu 2 933 000 vol., 12 muzee şi numeroase
case memoriale (Mihai Eminescu la
Ipoteşti, George Enescu la Liveni-Vârnav
—azi satul George Enescu), Nicolae Iorga
la Botoşani ş.a.), cele 20 de publicaţii
(reviste şi ziare) etc. Activitatea sportivă,
cu o veche tradiţie (în 1867, la Botoşani,
a fost înfiinţată „Societatea de dare la
semn” – corespunzătoare activităţii de
tir din zilele noastre), se desfăşoară în
cadrul celor 45 de secţii sportive, în care
activează 1 995 sportivi, 58 antrenori şi
24 arbitri.
Ocrotireasănătăţiise realizează prin
intermediul celor 10 spitale (prima
instituţie spitalicească datând din 1838,

la Botoşani), cu 2 580 de paturi (2007),
revenind un pat de spital la 176 de
persoane, două dispensare medicale, 106
farmacii şi puncte farmaceutice, un
sanatoriu T.B.C. ş.a., iar asistenţa
medicală este asigurată de 533 medici
(1 medic la 852 locuitori), 106 medici
stomatologi (1 medic stomatolog la 4 284
locuitori) şi 2 718 personal sanitar cu
studii medii.
Turism. Pr. obiective de interes
turistic ale jud. B. sunt concentrate cu
precădere în municipiul Botoşani şi în
împrejurimile acestuia, printre cele mai
interesante şi atractive numărându-se
bisericile „Sfântul Nicolae”-Popăuţi
(ctitorie din 30 sept. 1496 a lui Ştefan cel
Mare a mănăstirii de călugări cu acelaşi
nume), „Sfântul Gheorghe” şi „Uspenia”
(ctitorii din 1551 şi, respectiv, 1552 ale
Doamnei Elena, soţia lui Petru Rareş),
biserica armenească (1350), biserica „Trei
Ierarhi” (1789) toate din Botoşani,
mănăstirea Agafton din com. Curteşti,
situată la 4 km SV de municipiul
Botoşani, datând din 1740, mănăstirea
Cozancea (sec. 17) din com. Suliţa,
mănăstirea Gorovei (1740–1742) din satul
Gorovei, com. Văculeşti, schitul Balş
(1430) ş.a. Alte obiective sunt bisericile
din lemn din Cristeşti (1766), Brăeşti
(1745), Văculeşti (1712), Cerviceşti (1757),
Orăşeni (1762) ş.a., biserica „Sfântul
Nicolae” din Dorohoi, ctitorie, din 1495,
a lui Ştefan cel Mare etc. O categorie
aparte a obiectivelor de interes turistic o
formează casele memoriale ce amintesc
de marile personalităţi culturale sau
ştiinţifice care s-au născut sau şi-au
desfăşurat o parte din activitatea lor pe
aceste meleaguri moldovene. Galeria
personalităţilor româneşti de frunte cu
care se mândreşte jud. B. cuprinde pe
Mihai Eminescu (s-a născut la Botoşani
şi a copilărit la Ipoteşti), George Enescu
(Liveni-Vârnav, azi satul George Enescu),
Nicolae Iorga (Botoşani), Ştefan Luchian
(Ştefăneşti), Alexandru (Păstorel)
Teodoreanu (Dorohoi), Octav Băncilă
(Corni), Grigore Antipa (Botoşani),
Dimitrie Brândză (Bivolu, azi satul
Viişoara), Mihail Sorbul (Botoşani) şi
mulţi alţii. În 2007, capacitatea totală de
cazare turistică (557 locuri) era asigurată
de cinci hoteluri, două moteluri, o cabană
şi patru pensiuni turistice urbane.
Indicativ auto: BT.

I. Municipii

Localităţilejud.Botoşani
(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)

Localit. componente ale municipiilor

1.BOTOŞANI(1350)
2.DOROHOI(1407)

1. Dealu Mare
2. Loturi Enescu
3. Progresul

II. Oraşe

Localit. componente ale oraşelor
1. Călineşti

1.BUCECEA(1434)

1. Nicolae Bălcescu
2. Poiana

3.FLĂMÂNZI(1605)

1. Bodeasa (1652)
2. Bozieni (1432)
3. Chişcăreni (1635)
4. Petricani (1492)
5. Sat Nou

1. Bădiuţi (1424)
2. Bobuleşti (1427)
3. Stânca(1737)
4. Ştefăneşti-Sat(1744)

5.ŞTEFĂNEŞTI(1435)

2.ALBEŞTI

3.AVRĂMENI

4.BĂLUŞENI

5.BLÂNDEŞTI

1. Bohoghina

1. Chiţoveni
2. Prisăcani

4.SĂVENI(1546)

1.ADĂŞENI

Satele care aparţin oraşelor
1. Bajura
2. Eşanca
3. Lişmăniţa

2.DARABANI(1546)

III. Comune

Botoşani

Satele componente
(primul sat este reşed. com.)

6.BRĂEŞTI

1. Albeşti
2. Buimăceni
3. Coştiugeni
4. Jijia
5. Măşcăteni
6. Tudor Vladimirescu

7.BROSCĂUŢI

1. Adăşeni
2. Zoiţani

1. Avrămeni
2. Aurel Vlaicu
3. Dimitrie Cantemir
4. Ichimeni
5. Panaitoaia
6. Timuş
7. Tudor Vladimirescu

1. Băluşeni(1635)
2. Băluşenii Noi
3. Buzeni
4. Coşuleni
5. Draxini
6. Zăiceşti

1. Blândeşti
2. Cherchejeni
3. Şoldăneşti (1490)

8.CĂLĂRAŞI
9.CÂNDEŞTI

10.CONCEŞTI
11.COPĂLĂU
12.CORDĂRENI

*

1. Brăeşti
2. Poiana
3. Popeni
4. Vâlcelele

1. Broscăuţi(1582)
2. Slobozia
1. Călăraşi
2. Libertatea
3. Pleşani

1. Cândeşti
2. Călineşti (1519)
3. Talpa
4. Viţcani

1. Conceşti(1637)
2. Movileni
1. Copălău
2. Cerbu
3. Cotu

1. Cordăreni (1517)
2. Griviţa (1878)
3. Slobozia*

Sat reînfiinţat la 23 iun. 2004.
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13.CORLĂTENI

14.CORNI

15.COŞULA

16.COŢUŞCA

17.CRISTEŞTI

18.CRISTINEŞTI

19.CURTEŞTI

20.DÂNGENI

21.DERSCA

22. DIMĂCHENI
23. DOBÂRCENI

*

**

1. Corlăteni (1431)
2. Carasa
3. Podeni
4. Vlădeni (1581)
1. Corni (1772)
2. Balta Arsă
3. Mesteacăn
4. Sarafineşti

1. Coşula (1535)
2. Buda
3. Pădureni
4. Şupitca

1. Coţuşca (f. 1912)
2. Avram Iancu
3. Cotu Miculinţi
4. Crasnaleuca
5. Ghireni
6. Mihail Kogălniceanu
7. Nichiteni
8. Nicolae Bălcescu (1912)
9. Puţureni
1. Cristeşti
2. Oneaga
3. Schit-Orăşeni
4. Unguroaia
1. Cristineşti
2. Baranca
3. Dămileni*
4. Dragalina
5. Fundu Herţii
6. Poiana

24.DRĂGUŞENI
25.DURNEŞTI

26.FRUMUŞICA

27.GEORGEENESCU

28.GORBĂNEŞTI

1. Curteşti (1827)
2. Agafton (1648)
3. Băiceni (1617)
4. Hudum (1361)
5. Mănăstirea Doamnei (1361)
6. Orăşeni-Deal (1584)
7. Orăşeni-Vale (1584)

29.HAVÂRNA

1. Dersca(1470)

31.HILIŞEU-HORIA

1. Dobârceni (1427)
2. Bivolari
3. Brăteni**

32.HLIPICENI

1. Dângeni (1633)
2. Hulub
3. Iacobeni
4. Strahotin

1. Dimăcheni
2. Mateieni
3. Recia-Verbia (1437)

Sat reînfiinţat la 23 iun. 2004.
Până la 20 mai 1996 s-a numit Pădureni.

30.HĂNEŞTI

33.HUDEŞTI

4. Cişmăneşti
5. Livada
6. Murguţa

1. Drăguşeni
2. Podriga (sec. 15)
3. Sarata-Drăguşeni
1. Durneşti (1480)
2. Băbiceni
3. Bârsăneşti
4. Broşteni
5. Cucuteni (1643)
6. Guranda (1835)

1. Frumuşica (1830)
2. Boscoteni (1437)
3. Rădeni (1437)
4. Storeşti
5. Şendreni
6. Vlădeni-Deal (1430)
1. Dumeni
2. Arborea
3. George Enescu
4. Popeni
5. Stânca

1. Gorbăneşti
2. Bătrâneşti
3. George Coşbuc
4. Mihai Eminescu
5. Silişcani
6. Socrujeni
7. Vânători
8. Viforeni
1. Havârna
2. Balinţi
3. Galbeni
4. Gârbeni
5. Niculcea
6. Tătărăşeni

1. Hăneşti (1546)
2. Borolea
3. Moara Jorii
4. Sarata-Basarab
5. Slobozia Hăneşti
1. Hilişeu-Horia
2. Corjăuţi
3. Hilişeu-Cloşca
4. Hilişeu-Crişan
5. Iezer
1. Hlipiceni
2. Dragalina
3. Victoria

1. Hudeşti (1436)
2. Alba

34.IBĂNEŞTI
35.LEORDA

36.LOZNA
37.LUNCA
38.MANOLEASA

39.MIHAIEMINESCU

40.MIHĂILENI
41.MIHĂLĂŞENI

42.MILEANCA

3. Başeu* (1605)
4. Baranca
5. Mlenăuţi
6. Vatra*

1. Ibăneşti
2. Dumbrăviţa
1. Leorda
2. Belcea
3. Costineşti
4. Dolina
5. Mitoc
1. Lozna
2. Străteni

1. Lunca
2. Stroieşti
3. Zlătunoaia

1. Manoleasa
2. Bold
3. Flondora
4. Iorga
5. Liveni
6. Loturi
7. Manoleasa-Prut
8. Sadoveni
9. Şerpeniţa**
10. Zahoreni

1. Ipoteşti (1616)
2. Baisa
3. Cătămăreşti
4. Cătămăreşti-Deal
5. Cerviceşti
6. Cerviceşti-Deal
7. Cucorăni (1538)
8. Manoleşti
9. Stânceşti
1. Mihăileni (1792)
2. Pârâu Negru
3. Rogojeşti (1397)

1. Mihălăşeni
2. Caraiman
3. Năstase
4. Negreşti
5. Păun
6. Sărata
7. Slobozia Silişcani

1. Mileanca
2. Codreni
3. Scutari
4. Seliştea

Sate reînfiinţate la 23 iun. 2004.
Sate depopulate la sf. sec. 20 şi începutul sec. 21, existând din
punct de vedere ad-tiv, dar fără locuitori.
*

**

43.MITOC
44.NICŞENI
45.PĂLTINIŞ

46.POMÂRLA
47.PRĂJENI

48.RĂCHIŢI

49.RĂDĂUŢI-PRUT
50.RĂUSENI

51.RIPICENI

52.ROMA
53.ROMÂNEŞTI

54.SANTAMARE

55.STĂUCENI

1. Mitoc
2. Horia

Botoşani

1. Nicşeni(1650)
2. Dacia
3. Dorobanţi
1. Păltiniş
2. Cuzlău
3. Horodiştea
4. Slobozia
1. Pomârla
2. Hulubeşti
3. Racovăţ
1. Prăjeni
2. Câmpeni
3. Lupăria
4. Miletin

1. Răchiţi (1864)
2. Cişmea
3. Costeşti
4. Roşiori

1. Rădăuţi-Prut (1437)
2. Miorcani
3. Rediu
1. Răuseni (1425)
2. Doina
3. Pogorăşti
4. Rediu
5. Stolniceni

1. Ripiceni
2. Cinghiniia
3. Lehneşti
4. Movila Ruptă
5. Popoaia
6. Râşca
7. Ripicenii Vechi**

1. Roma (1887)
2. Cotârgaci (1833)
1. Româneşti
2. Dămideni
3. Româneşti-Vale
4. Sărata

1. SantaMare (1880)
2. Bădărăi
3. Berza
4. Bogdăneşti
5. Durneşti
6. Ilişeni
7. Rânghileşti
8. Rânghileşti-Deal
1. Stăuceni
2. Siliştea
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Botoşeşti-Paia

56.SUHARĂU

57.SULIŢA
58.ŞENDRICENI
59.ŞTIUBIENI
60.TODIRENI

61.TRUŞEŞTI

62.TUDORA

63.UNGURENI

1. Suharău (1520)
2. Izvoare
3. Lişna (1700)
4. Oroftiana (1430)
5. Plevna (1879)
6. Smârdan (1896)
1. Suliţa
2. Cheliş
3. Dracşani

1. Şendriceni
2. Horlăceni (1384)
3. Pădureni
1. Ştiubieni
2. Ibăneasa
3. Negreni

1. Todireni(1523)
2. Cerneşti
3. Floreşti
4. Gârbeşti
5. Iureşti

1. Truşeşti (1568)
2. Buhăceni (1491)
3. Ciritei
4. Drislea (1432)
5. Ionăşeni
6. Păsăteni
1. Tudora (1395)

1. Ungureni
2. Borzeşti
3. Călugăreni (1492)
4. Călugărenii Noi
5. Durneşti
6. Mândreşti
7. Mihai Viteazu
8. Plopenii Mari
9. Plopenii Mici
10. Tăuteşti*

BOÞEªTI 1. Com. în jud. Argeº, alcãtuitã din 2 sate, situatã în Piem. Cândeºti;
1 168 loc. (1 ian. 2011): 584 de sex masc.
ºi 584 fem. Prelucr. lemnului; producţie

1. Unţeni
2. Burla
3. Burleşti
4. Mânăstireni
5. Soroceni
6. Valea Grajdului
7. Vultureni*

64.UNŢENI

3. Tocileni
4. Victoria

BOTOªEªTI-PAIA, com. în jud. Dolj,
formată dintr-un sat, situatã în Piem.
Bãlãciþei, pe râul Urdiniþa; 840 loc. (1 ian.
2011): 417 de sex masc. ºi 423 fem. Pe
terit. com. s-au descoperit urmele unei
aºezãri romane datând din sec. 2–3; aici
s-au gãsit resturi de ceramicã, o statuetã
din bronz reprezentându-l pe Mercur,
diferite obiecte din metal.

11. Vicoleni

65.VĂCULEŞTI
66.VÂRFUCÂMPULUI

67.VIIŞOARA
68.VLĂDENI

69.VLĂSINEŞTI
70.VORNICENI
71.VORONA

1. Văculeşti (1415)
2. Gorovei
3. Sauceniţa

1. VârfuCâmpului(1772)
2. Dobrinăuţi-Hăpăi (1392)
3. Ionăşeni (1392)
4. Lunca
5. Maghera
6. Pustoaia
1. Viişoara
2. Cuza Vodă
3. Viişoara Mică
1. Vlădeni
2. Brehuieşti
3. Hrişcani
4. Huţani
5. Mândreşti

1. Vlăsineşti (1446)
2. Miron Costin
3. Sârbi (1603)
1. Vorniceni (1428)
2. Davidoaia
3. Dealu Crucii

1. Vorona (1403)
2. Icuşeni
3. Joldeşti
4. Poiana
5. Vorona Mare
6. Vorona-Teodoru

* Sate depopulate la sf. sec. 20 şi începutul sec. 21, existând din
punct de vedere ad-tiv, dar fără locuitori.

de ţuică din prune şi rachiu din mere.
Recoltarea fructelor de pădure şi a plantelor medicinale. Pomiculturã (pruni,
meri, peri, nuci).
2. Com. în jud. Vaslui, alcãtuitã din
4 sate, situatã în Pod. Central Moldovenesc, pe râul Blãgeºti; 2 137 loc. (1 ian.
2011): 1 079 de sex masc. ºi 1 058 fem. În
satul Boţeşti, atestat documentar în 1443,
se află biserica „Sfântul Nicolae” (sec. 18),
declarată monument istoric.
BOUR, masiv deluros în NE Pod. Sucevei,
limitat de Valea Siretului, la V, graniþa

cu Ucraina, la N, cursurile superioare ale
Jijiei ºi Sitnei. Alt. max.: 472 m. Alcãtuit
din argile ºi gresii peste care se suprapun
depozite de pietriºuri. Zãcãminte de
turbã (Dersca). Acoperit cu pãduri de
foioase (predominã gorunul).
BOURENI,Mănãstirea~Õ Moþca.
BOZAÕ Buzãu(6).

BOZIANIÕ Oþeleni.

BOZIENI,com. în jud. Neamþ, alcãtuitã
din 5 sate, situatã în V Pod. Central
Moldovenesc; 3 093 loc. (1 ian. 2011):

1 582 de sex masc. ºi 1 511 fem. Morãrit.
Aici s-au descoperit urmele unei aºezãri
geto-dacice din sec. 2 î.Hr.–2 d.Hr.
Bisericile
din
lemn
„Cuvioasa
Parascheva” (1680) şi „Sfântul Ilie”
(1937), în satele Crăieşti şi Bozieni.
BOZIORU, com. în jud. Buzãu, alcãtuitã
din 10 sate, situatã în Subcarpaþii
Buzãului, pe râul Bãlãneasa; 1 212 loc.
(1 ian. 2011): 592 de sex masc. ºi 620 fem.
Pomiculturã. Centru de dogãrie. În satul
Nucu existã mănãstirea „Sfântul Gheorghe” (bisericã ºi chilii din lemn), ctitoritã
de Mihai Viteazul în 1596, ºi mai multe
biserici ºi chilii sãpate în stâncã, datând
din sec. 13–16: schitul Fundãtura,
menþionat documentar, prima oarã, în
1678, pãstreazã doar biserica sãpatã într-o
stâncã uriaºã, aflată izolat în mijlocul
unei poieni; bisericuþa Peºtera lui Iosif;
schitul lui Agaton, menþionat în 1587;
Peºtera lui Dionisie Torcãtorul – micã
bisericã în stâncã, greu accesibilã în care
a trãit pustnicul Dionisie; schitul Piatra
Gãuritã – bisericã în stâncã. Bisericile din
lemn cu hramurile „Naºterea Maicii
Domnului” (sec. 18) ºi „Sfinþii Voievozi”
(1784), în satul Bozioru, „Adormirea
Maicii Domnului” (1803), în satul
Gãvanele, „Intrarea în Bisericã a Maicii
Domnului” (1765), în satul Nucu şi
„Schimbarea la Faþã” (1832), în satul
Vãvãlucile. Staþiune balneoclimatericã,
în satul Fiºici (Õ).

BOZOVICI1.Õ Almãj(2).
2. Com. în jud. Caraº-Severin,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în Depr. Almãj
(sau Bozovici), la poalele de S ale M-þilor
Semenic, pe râul Miniº, în zona de confl.
cu Nera; 3 289 loc. (1 ian. 2011): 1 598 de
sex masc. ºi 1 691 fem. Expl. de azbest.
Expl. ºi prelucr. lemnului. Apiculturã.
Centru pomicol (meri, peri, pruni).
Creºterea bovinelor. Produse lactate. În
satul Bozovici, menþionat documentar,
prima oarã, în 1484, se aflã biserica având
hramul „Înãlþarea Domnului” (1798–
1805, pictatã în 1821 ºi 1857).
BRABOVA, com. în jud. Dolj, alcãtuitã din
6 sate, situatã în Piem. Bãlãciþei, pe râul
Brabova; 1 442 loc. (1 ian. 2011): 691 de sex
masc. ºi 751 fem. Podgorie. În satul
Brabova se află cula „Izvoranu”, construită
în sec. 18 de fam. Izvoranu şi vândută în
1841 lui Radu Geblescu (în prezent aflată
în stare avansată de degradare) şi biserica
„Sfinþii Voievozi” (1885).

BRAD 1. Depresiune intramontanã, de
origine tectonicã, situatã în SV M-þilor

Apuseni, între M-þii Bihor, la N ºi E, M-þii
Metaliferi, la S ºi V, ºi M-þii Codru-Moma, la NV, drenatã median, pe direcþie
SE-NV, de Criºu Alb. Supr.: 320 km2.
Lungime: 40 km; lãþime: 8–10 km.
Relieful este format dintr-o treaptã înaltã,
constituitã dintr-o succesiune de dealuri
piemontane, intens fragmentate, cu alt.
de 380–450 m ºi alta joasã (250–350 m
alt.), alcãtuitã din terasele ºi lunca
Criºului Alb. Depr. B. se compune din
trei bazinete depresionare, bine conturate: Hãlmagiu, în NV, Vaþa, în partea
centralã ºi Brad, în SE. Climã rãcoroasã
(media termicã anualã 7–8°C) ºi precipitaþii abundente (900–1 000 mm/anual).
Vegetaþia naturalã este formatã din pãduri de fag ºi stejar, ºi pãºuni ºi fâneþe
naturale. Zãcãminte auro-argentifere ºi
de cãrbune brun.
2. Municipiu în jud. Hunedoara,
situat în depresiunea omonimã, la poalele
de N ale M-þilor Metaliferi ºi cele de S ale
M-þilor Bihor, la 278 m alt., pe cursul
superior al Criºului Alb; 15 636 loc. (1
ian. 2011): 7 430 de sex masc. ºi 8 206 fem.
Supr.: 33,6 km2, din care 10,5 km2 în
intravilan; densitatea: 1 489 loc./km2.
Staþie de c.f., cu garã inauguratã în 1890,
pe linia de mocăniţă Brad-Crişcior. Nod
rutier. Zăcăminte de cãrbune brun ºi de
min. auro-argentifere. Reparaþii de utilaj
minier. Ind. de expl. ºi prelucr. a lemnului (cherestea, mobilã), textilã (conf.,
tricotaje) ºi alim. (preparate din lapte ºi
carne, produse de panificaþie etc.).
Abator. Centru pomicol ºi de cojocãrit.
Vechi centru cultural (gimnaziu românesc, f. în 1860, azi liceul „Avram Iancu”).
Muzeul aurului (renovat în 2008–2012)
cu interesante colecþii mineralogice, din
care peste 800 de exponate sunt din
diferite þãri; Muzeu de etnografie,
inaugurat în 1987, cu c. 1 800 de piese
din lemn, metal, ceramicã, textile º.a. Staþiune climatericã. Istoric. În arealul
municipiului B. au fost descoperite
vestigii din Epoca târzie a bronzului (vârf
de lance, douã brãþãri, o daltã º.a.) ºi din
perioada stãpânirii romane (115 morminte de incinerare). În sec. 14–15 comunitatea a trãit sub conducerea unor
cãpetenii alese de obºte, cel mai vechi
conducãtor cunoscut pânã acum fiind
Ioan de Brad (1404). Într-un document
din 1445, localitatea B. apare consemnatã
pentru prima datã cu numele
maghiarizat (Fenyopataka). În sec. 18–19,
la B. se desfãºurau mari târguri anuale
cu produse din lemn, cu cereale aduse

Bragadiru
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din câmpie, cu fructe ºi vite. B. a fost
unul dintre centrele Revoluþiei de la
1848–1849 din Transilvania. La 23 ian.
1849 a fost ocupat de trupele maghiare,
dar eliberat ulterior, în luna mai, de
armata revoluþionarã condusã de Avram
Iancu. La 1 apr.1927, com. B. a fost
trecutã în categoria oraºelor (comunã
urbanã), la 1 ian. 1930 a revenit la stadiul
de comunã ruralã, iar la 1 apr. 1941 a fost
declarat din nou oraº. La 20 sept. 1995 a
fost declarat municipiu. Are în subordine
ad-tivã 5 sate: Mesteacãn, Potingani,
Ruda-Brad, Þãrãþel, Valea Bradului.
Monumente: bisericã având hramul
„Adormirea Maicii Domnului” (sec. 14),
cu un valoros ansamblu pictural mural
la interior, între care se remarcã tabloul
votiv înfãþiºându-l pe cneazul Bãlea cu
soþia sa, Viºa, ºi copiii. Biserica pãstreazã
la exterior, pe peretele dinspre N,
fragmente de picturã. Statuile lui Criºan
(operã a sculptorului Radu Moga) ºi
Avram Iancu (realizatã de sculptorul N.
Corcescu).
BRADU, com. în jud. Argeº, alcãtuitã din
2 sate, situatã în zona de contact a Piem.
Cotmeana cu Câmpia Piteºtiului, pe râul
Dâmbovnic; 6 617 loc. (1 ian. 2011): 3 262
de sex masc. ºi 3 355 fem. Staþie de c.f.
Rafinărie de petrol (ARPECHIM), falimentată în 2011. Creºterea bovinelor ºi
porcinelor.

BRAGADIRU1. Oraº în jud. Ilfov, situat
în Câmpia Românã, pe râul Sabar, la
13 km SV de Bucureºti; 11 216 loc. (1 ian.
2011): 5 428 de sex masc. ºi 5 788 fem.
Supr.: 21,8 km2, din care 5,4 km2 în
intravilan; densitatea: 2 077 loc./km2.
Nod rutier. Expl. de petrol, de balast ºi
de argilã. Ind. mat. de constr. (prefabricate din beton, cãrãmidã) ºi alim.
(conserve de legume ºi fructe, drojdie de
bere, bãuturi alcoolice, spirt). Producţie
de nutreþuri combinate. Ferme legumicole
ºi pomicole (cireºi, viºini, caiºi, piersici).
Creºterea bovinelor ºi porcinelor. Complex turistic. Declaratã oraº la 18 apr.
1989, com. B. a fost trecutã din nou în
rândul aºezãrilor rurale în ian. 1990 ºi
inclusã iar în categoria oraºelor la 30 dec.
2005. Între 23 ian. 1981 ºi 10 apr. 1997 a
fãcut parte din Sectorul Agricol Ilfov.
2. Com. în jud. Teleorman, formată
dintr-un sat, situatã în Câmpia Burnas,
pe râul Vedea; 4 114 loc. (1 ian. 2011):
2 020 de sex masc. ºi 2 094 fem. Bibliotecã
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ce posedã peste 10 000 vol. Legumicultură. Casa „Ion Nistorescu” (sec. 19).

BRALOªTIÞA, com. în jud. Dolj, alcãtuitã din 6 sate, situatã în NE Piem.
Bãlãciþei, pe dr. Vãii Jiului; 3 793 loc.
(1 ian. 2011): 1 967 de sex masc. ºi 1 826
fem. Biserica din lemn cu hramul
„Cuvioasa Parascheva” (sec. 18), în satul
Valea Fântânilor.

BRAN1. DealulluiBran, masiv deluros
în Subcarpaþii Olteniei, în E Dealurilor
Jiului, limitat de Depr. Târgu Jiu–Câmpu
Mare, la N, râurile Gilort, la E, ºi Jiu, la
V, alcãtuit din conglomerate, gresii,
marne, argile ºi nisipuri. Alt. max.: 425
m. Zãcãminte de lignit (Rovinari) ºi
petrol (Þicleni). Acoperit cu pãduri de
gorun, carpen, cer ºi gârniþã.
2. Pas de înãlþime în E Carpaþilor
Meridionali, situat între M-þii Piatra
Craiului, la NV, Bucegi, la E, ºi Leaota,
la SE, care asigurã legãtura rutierã (ºosea
modernizatã) între Muntenia (Depr.
Câmpulung) ºi Transilvania (Depr.
Braºov). Alt.: 1 290 m. Cunoscut ºi sub
numele Giuvala.
3. Com. în jud. Braºov, alcãtuitã din
4 sate, situatã în NE culoarului depresionar Rucãr-Bran, la poalele de NV ale
M-þilor Bucegi ºi cele de E ale masivului
Piatra Craiului, pe râul Turcu, la 28 km
SV de Braºov; 5 381 loc. (1 ian. 2011):
2 642 de sex masc. ºi 2 739 fem. Expl.
forestiere. Microhidrocentralã. Produse
lactate. Creºterea bovinelor. Staþiune
climatericã ºi punct de plecare spre
obiectivele turistice din M-þii Bucegi ºi
Piatra Craiului. Agroturism. Satul Bran
este menþionat documentar, prima oarã,
în 1367. Castel fortificat, construit în 1378,
în urma unui act emis, la 19 nov. 1377,
de Ludovic I de Anjou, rege al Ungariei
ºi al Poloniei, care acorda saºilor din
Scaunul Braºovului „dreptul de a ridica

Pasul Bran

la Bran o cetate de piatrã cu propriile
cheltuieli ºi osteneli”. Castelul Bran,
situat pe un vf. de deal ce dominã
comuna ºi vechiul drum comercial ce
leagã oraºele Braºov ºi Câmpulung, a
îndeplinit o perioadã îndelungatã
funcþiile militarã ºi punct de vamã. În
intervalul 1395–1425, castelul B. (sau
Cetatea B.) a fost sub stãpânirea, mai întâi
(1395–1418) a domnului Mircea cel
Bãtrân, iar apoi a fiului sãu Mihail I
(1419), a lui Dan II (1422), Radu Prasnaglava
(1424), în 1427 intrã în posesia regelui
Ungariei, Sigismund I de Luxemburg, în
1448 în cea a lui Iancu de Hunedoara, iar
între 1498 ºi 1878 sub cea a oraºului
Braºov. Castelul a fost supus unor modificãri renascentiste în sec. 17, dupã incendiul din 1619. Restaurat în 1886, 1963,
1986 ºi 1996. Începând din 1920 castelul
s-a aflat în stăpânirea familiei regale; în
perioada 1920–1930 a suferit modificãri
ºi adãugiri prin grija reginei Maria, lãsându-l moºtenire fiicei ei, principesa Ileana,
sora regelui Carol al II-lea. În 1948, dupã
expulzarea din þarã a familiei regale,
castelul Bran a intrat în posesia statului
român, fiind amenajat ca muzeu de
istorie, de artã medievalã ºi de etnografie
(inaugurat în 1957). În anul 2006,
Guvernul României a restituit castelul
Bran arhiducelui Dominic von Habsburg,
fiul principesei Ileana, care trãieºte la
New York. În 2007, acesta a pus în
vânzare castelul pentru suma de 78 mil.
de dollari U.S.A. În sept. 2007, o comisie
parlamentarã românã a stabilit cã retrocedarea castelului Bran a fost ilegalã ºi a
anulat actul de succesiune al prinþului.
În oct. 2007, Curtea Constituþionalã a
României a reafirmat legalitatea ºi validitatea actului de restituire a castelului. În
satul Bran se aflã biserica având hramul
„Adormirea Maicii Domnului” (1820–
1836) ºi vama veche (sec. 18), azi muzeu;
în satul Sohodol, existã biserica cu hramul „Cuvioasa Parascheva” (sec. 18), iar

Bran (3). Castelul

în satul ªimon, bisericile cu hramurile
„Cuvioasa Parascheva” (1790) ºi „Sfântul
Nicolae” (sec. 19). Com. B. s-a mai numit Bran-Poartã.

BRANIªTEA1. Com. în jud. Bistriþa-Nãsãud, alcãtuitã din 3 sate, situatã în zona
Dealurilor Jimborului, pe Someºu Mare;
3 180 loc. (1 ian. 2011): 1 575 de sex masc.
ºi 1 605 fem. Balastieră. Fabrică de sucuri
naturale; produse lactate. Pomicultură
(cireşi); creşterea bovinelor. Satul Braniºtea este menþionat documentar, prima
oarã, în 1362.
2. Com. în jud. Dâmboviþa, alcãtuitã
din 3 sate, situatã în Câmpia Titu; 4 386
loc. (1 ian. 2011): 2 116 de sex masc. ºi
2 270 fem. Creºterea bovinelor. Biserica
„Adormirea Maicii Domnului” (1809), în
satul Sãveºti ºi bisericã având dublu
hram – „Naºterea Maicii Domnului” ºi
„Sfânta Sofia” (1747), în satul Dâmbovicioara.
3. Com. în jud. Galaþi, alcãtuitã din
4 sate, situatã în Câmpia Siretului
inferior, în zona de confl. a râului Lozova
cu Siretul; 4 222 loc. (1 ian. 2011): 2 084
de sex masc. ºi 2 138 fem. Staþie de c.f.
Expl. de argilã. Centru de olărit şi de
ţesături populare.
4. Com. în jud. Mehedinþi, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în Câmpia Blahniþei;
1 892 loc. (1 ian. 2011): 942 de sex masc. ºi
950 fem. Legumiculturã în câmp ºi în sere.
Com. B. a fost înfiinþatã la 7 apr. 2004 prin
desprinderea satelor Braniºtea ºi Goanþa
din com. Vânãtori, jud. Mehedinþi.
BRAN-RUCÃRÕ Rucãr-Bran.

BRASTAVÃÞU, com în jud. Olt, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în Câmpia Romanaþi;
4 707 loc. (1 ian. 2011): 2 402 de sex masc.
ºi 2 305 fem. Culturi de cereale în sistem
irigat (com. se aflã în marele sistem de
irigaþii Scãriºoara–Viºina–Brastavãþu–
Buciniºu). Confecþii textile; presã de ulei
comestibil. Culturi de cereale, plante
tehnice, legume º.a. Pe terit. com. B.au
fost descoperite vestigiile unei aºezãri
rurale romane datând din sec. 3. Biserica
„Sfântul Nicolae” (1844–1847), în satul
Cruºovu.
BRAªOV 1. Depresiune intracarpaticã,
de origine tectonicã, formatã la sf.
perioadei levantine (Pliocen) ºi începutul
erei cuaternare, situatã în curbura internã
a Carpaþilor, în zona de contact a Carpaþilor Orientali cu cei Meridionali. Este
cea mai mare ºi mai tipicã depresiune
intramontanã din Carpaþii româneºti,
înconjuratã de M-þii Baraolt, Bodoc ºi

Nemira (N), de M-þii Vrancei (E), M-þii
Buzãului (SE), de M-þii Ciucaº, Piatra
Mare, Postãvaru, Bucegi, Piatra Craiului
(S), de M-þii Þagla, Mãgura Codlei ºi M-þii
Perºani (V) ºi drenatã de cursul superior
al Oltului ºi afl. sãi. Supr.: c. 3 900 km2.
Lungime: 125 km (Zãrneºti–Breþcu);
lãþime: 15–20 km. Are aspectul unei
întinse câmpii aluvio-proluviale, cu mai
multe ramificaþii sub formã de golfuri
sau culoare depresionare (Râºnov–
Zãrneºti, în SV, Mãieruº, în N-NV º.a.)
ºi mai multe trepte de relief (lunci foarte
largi, joase ºi mlãºtinoase, terase, câmpii
piemontane de 550–700 m alt. ºi dealuri
submontane de 700–850 m alt., mai
fragmentate). Este constituitã din trei
mari compartimente: Depr. Bârsei (Þara
Bârsei sau Depr. Braºov propriu-zisã), în
SV, Depr. Sfântu Gheorghe, în partea
centralã ºi Depr. Târgu Secuiesc, în NE.
Climã rãcoroasã (temp. medii anuale de
6–8°C), cu frecvente inversii de temp. în
anotimpul rece (acest fapt a determinat
ca în com. Bod sã se înregistreze minima
absolutã a þãrii, –38,5°C, la 25 ian. 1942)
ºi precipitaþii atmosferice ce cresc
cantitativ de la 550 mm, în zona luncilor
joase, pânã la 850 mm, în reg. piemontanã. Culturi de cereale, de cartofi, in,
sfeclã de zahãr, plante pentru nutreþ etc.
Creºterea animalelor (bovine, bubaline,
ovine ş.a.).
2. Municipiu în partea centralã a
României, reºed. jud. omonim, situat în
Depr. Bârsei, la 520–650 m alt., la poalele
masivului Tâmpa ºi ale prelungirilor
nordice ale masivului Postãvaru; 276 354
loc. (1 ian. 2011): 131 039 de sex masc. ºi
145 315 fem. Supr.: 267,3 km2, din care
73,6 km2 în intravilan; densitatea: 3 755
loc./km2. Mare nod feroviar (gara a fost
inauguratã la 30 mart. 1873) ºi rutier ºi al
doilea centru industrial al þãrii (dupã
Bucureºti). Aeroport internaţional (Õ
Ghimbav 2). Expl. de calcar. Centralã
electricã ºi de termoficare, intratã în funcþiune în 1990, cu o putere instalatã de 100
MW. Ind. construcţiilor de maºini, cu cea
mai mare pondere în producþia globalã
industrialã a oraºului, produce aeronave,
autocamioane de mare tonaj, dotate cu
motor Diesel de 215 C.P., autovehicule
speciale pentru produse chimice, utilaj
petrolier ºi energetic, material rulant
feroviar ºi rutier, maºini-unelte pentru
prelucr. metalelor, motoare, piese ºi
accesorii pentru autovehicule, rulmenþi,
unelte de minã etc. Celelalte ramuri ind.
sunt: chimicã (prelucr. petrolului,

produse cosmetice, locul 2 pe þarã, dupã
Bucureºti, vopsele, articole tehnice din
cauciuc), textilã (stofe, conf., tricotaje), de
prelucr. a lemnului (mobilã, placaje, furnire, cherestea etc.), piel. ºi încãlþ., mat.
de constr. (prefabricate din beton, faianþã,
cãrãmidã, produse refractare), alim.
(zahãr ºi produse zaharoase, preparate
din carne ºi lapte, bere, vin, bãuturi
rãcoritoare; fabrica de îmbuteliat
Coca-Cola a fost închisă în 2002).
Important centru tipografic. Patinoar
olimpic, inaugurat în febr. 2010.
Universitatea „Transilvania” (1971 prin
fuzionarea Institutului Politehnic cu
Institutul Pedagogic) cu 25 de facultãþi,
49 869 studenþi ºi 1 091 cadre didactice
(2007–2008) ºi Universitatea „George
Bariþiu” (particularã, 1991), cu şase
facultăţi, 29 946 studenţi şi 147 cadre
didactice (2007–2008), Teatrul dramatic
„Sicã Alexandrescu”, înfiinþat în 1949,
Teatrul de pãpuºi „Arlechino”, Teatrul
muzical, întemeiat în 1955 (cu secþii de
operã ºi operetã, de estradã ºi de balet),
numit apoi Teatrul Liric, iar în prezent
poartă numele Opera Braºov, Filarmonica „Gheorghe Dima” (înfiinþatã la 15
apr. 1949), douã galerii de artã, cinematografe ºi biblioteci publice (Biblioteca
Judeþeanã „George Bariþiu”, f. 1835, azi
cu 620 000 vol.; Biblioteca Centralã a
Universităţii „Transilvania”, f. 1948, cu
712 169 vol.) etc. Muzee: Muzeul Judeþean
de Istorie, amenajat în 1908 în Casa Sfatului, cu peste 3 300 de exponate din
Paleoliticul mijlociu, ceramicã ºi unelte
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din perioadele Hallstatt ºi La Tène etc.,
precum ºi arme, mobilier, diferite produse ale breslelor meºteºugãreºti, documente etc.; Muzeul Judeþean de Etnografie
(ceramicã popularã, sticlãrie din sec. 18–
19, costume ºi þesãturi, unelte, ouã încondeiate etc.); Muzeul de Artã (înfiinţat
în 1950 şi reorganizat în 1970) cu colecþii
de artã româneascã (opere aparþinând
pictorilor Gheorghe Tattarescu, Theodor
Aman, Sava Henþia, Aurel Lecca, Nicolae
Grigorescu º.a. ºi sculptorilor Cornel
Medrea, Ion Jalea, Dimitrie Paciurea, Ion
Irimescu º.a.) ºi artã decorativã universalã; Muzeul „ªcheii Braºovului” (înfiinţat în 1933 şi reorganizat în 1964) pãstreazã
tipãrituri vechi, documente oficiale din
vremea lui Constantin Brâncoveanu,
cataloage ale bisericii „Sfântul Nicolae”,
manuscrise româneºti, greceºti ºi slavone,
partitura originalã a operetei „Crai Nou”
de Ciprian Porumbescu, obiecte de artã
medievalã ºi bisericeascã etc.; casa
memorialã „Gheorghe Dima” (amenajatã
în 1960, în fosta locuinþã a compozitorului)
cuprinde mobilier, pianul ºi obiecte
personale, afiºe de concert, partituri,
documente etc.; „Casa Mureºenilor”
inaugurată în 1968 (fotografii, obiecte,
corespondenþã, aparþinând familiei
Mureºenilor) º.a. Staþii locale de emisii
TV ºi radio. Important centru editorial ºi
de tipãrire a presei. Grãdinã zoologicã.
La B.are loc, anual, cu unele întreruperi,
Festivalul internaþional de muzicã uºoarã
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„Cerbul de aur” (primele patru ediþii,
1968–1971, ediþia a 5-a, 24–28 iun. 1992)
ºi alte cinci ediþii pânã în 1997; dupã 3
ani de întrerupere au mai avut loc ediþiile
2001–2005, urmat de alte întreruperi în
anii 2006 ºi 2007 ºi reluat în anii 2008 (3–
7 sept.), 2009 (2–7 sept.) şi 2010 (1–6 sept.).
La B. mai au loc, anual, Festivalul de Jazz
ºi Blues, Festivalul muzicii de camerã,
Festivalul berii, Târgul meºteºugarilor.
Istoric.Sãpãturile arheologice efectuate
în arealul oraºului ºi împrejurimi au scos
la ivealã vestigii de locuire din epoca de
piatrã ºi din perioada daco-geticã. În anul
1211, în Diploma regelui ungur Andras al
II-lea, sunt menþionaþi cavalerii teutoni
care s-au aºezat în Þara Bârsei unde au
întãrit cetatea Brassovia de pe Tâmpa, iar
în 1234, localit. apare înscrisã în Catalogus
Ninivensis cu numele Corona. Ulterior,
figureazã în diferite documente cu alte
denumiri: Brassovia (1251), Barasu (1252,
împreunã cu zona din jur, numitã Saxones Barasu), Brasu (1271), Braso (1288),
Brasov (1294), Brassov (1295), Brasso (1309),
Brassov (1331), Korona (1336) etc. La 31
mart. 1241 B.a fost cucerit ºi devastat de
marea invazie mongolã. În sec. 14–18 a
devenit un important centru comercial ºi
meºteºugãresc (în 1364 capãtã dreptul de
a organiza târguri anuale ºi sãptãmânale;
în sec. 16 existau 20 de bresle, iar în 1798,
aici îºi desfãºurau activitatea 43 de bresle
ºi 1 300 de ateliere). În 1395 a început
construirea primelor ziduri de fortificaþie
ale oraºului. La 7 mart. 1395, la B. a fost
încheiat un tratat de alianþã antiotomanã,

în condiþii de deplinã egalitate, între
domnul Þãrii Româneºti, Mircea cel
Bãtrân, ºi regele Ungariei, Sigismund de
Luxemburg. În sec. 15, B. a fost pr. centru
meºteºugãresc ºi comercial din S
Transilvaniei care a întreþinut strânse
relaþii politico-economice cu Þara
Româneascã ºi Moldova (mãrturie sunt
numeroasele
privilegii
acordate
braºovenilor de cãtre domnii celor douã
þãri române, ca de exemplu cele acordate
de Vladislav I [Vlaicu], la 20 ian. 1368, de
Mircea cel Bãtrân, la 6 aug. 1413, de
Alexandru cel Bun, în 1421, de Vlad
Þepeº, în 1456, de ªtefan cel Mare, în 1457
etc.). În sec. 16, B. a devenit un important
centru
cultural
prin
strãdania
iluministului Ioan (Johannes) Honterus,
care a înfiinþat prima tipografie din
Transilvania (1535) ºi un gimnaziu sãsesc
(1543) ºi prin activitatea tipograficã a
diaconului Coresi, care tipãreºte, în 1559,
prima carte în limba românã, Catehismul
românesc (Întrebare creºtineascã), iar în 1581,
Carte ce se cheamã evanghelie cu învãþãturã,
utilizatã ºi ca manual ºcolar, prin
activitatea ªcolii de la biserica „Sfântul
Nicolae” din ªchei (ºcoalã care exista din
1471, aºa dupã cum reiese din epilogul
Octoihului scris de diaconul Oprea în
1495). O mãrturie scrisã, referitoare la B.,
cu importanþã aparte, o constituie
Scrisoarea lui Neacºu trimisã, în iunie 1521,
din Câmpulung (Muscel), de cãtre
negustorul Neacºu, lui Johannes Benkner,
judele Braºovului, în care existau
informaþii referitoare la miºcãrile
armatelor turceºti pe malurile Dunãrii,
care se pregãteau sã atace Transilvania.
Aceastã scrisoare reprezintã, de altfel,
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unul dintre cele mai vechi texte datate ºi
redactate în limba românã, care se
pãstreazã pânã astãzi (cea mai veche
scriere în limba românã fiind Zbornicul
de la Ieud; Õ Ieud). La 11/21 apr. 1688,
oraºul a fost cucerit cu greu de trupele
habsburgice ºi incendiat. La 21 apr. 1689,
B. a fost devastat de un puternic
incendiu, împrejurare în care a ars ºi
biserica evanghelicã, ale cãrei ziduri au
rãmas înnegrite de fum, de atunci
pãstrându-i-se numele de Biserica
Neagrã. La B. au funcþionat, începând
din 1788 ºi, respectiv, 1834, douã ºcoli
elementare româneºti ºi un liceu înfiinþat
în 1850 de mitropolitul Andrei ªaguna.
La 12 mart. 1838 au apãrut, din iniţiativa
şi sub conducerea lui George Bariţiu,
ziarul „Gazeta de Transilvania” (primul
ziar politic şi de informaţie al românilor
din Transilvania) ºi suplimentul acestuia
„Foaie pentru minte, inimã ºi literaturã”
(revistã socialã ºi literarã) care au
contribuit la închegarea ºi dezvoltarea
conºtiinþei naþionale a poporului român
(în iun. 1848, apare în suplimentul literar
al „Gazetei de Transilvania”, imnul
revoluþionar „Deºteaptã-te, române” de
Andrei Mureºanu). În timpul Revoluþiei
de la 1848–1849, B. a fost locul de întâlnire al participanþilor din cele trei þãri
române. Aici, revoluþionarii moldoveni
au elaborat (12/24 mai 1848) programul
„Prinþipiile noastre pentru reformarea
patriei” care prevedea, între altele, unirea
românilor „într-un singur stat neatârnat
românesc”. La 1/13 ian. 1868, acelaºi
George Bariþiu a editat primul numãr al
revistei „Transilvania” – organ al Societãþii culturale „ASTRA” (1868–1945) –
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care a avut o largã arie de rãspândire în
toate pãrþile locuite de români. În 1859,
locuitorii B. ºi-au exprimat deplina
solidaritate cu actul Unirii Moldovei cu
Þara Româneascã ºi edificarea statului
naþional România. Din a doua jumãtate
a sec. 19, B. capãtã o intensã dezvoltare
industrialã, cunoscând o adevãratã amploare dupã încadrarea sa în statul român
unitar, la 1 dec. 1918, când apar primele
mari întreprinderi: „Întreprinderea
Aeronauticã Românã” (I.A.R.), „Romloc”,
„Schiel”, „Scherg”, „Ancora Românã” º.a.
În sept. 1940, populaþia B. a protestat cu
vehemenþã împotriva Dictatului de la
Viena, din 30 aug. 1940. La 15 nov. 1987,
muncitorii de la uzinele de autocamioane
ºi de la cele de tractoare, la care s-au
alãturat cei de la alte întreprinderi industriale, precum ºi o mare parte din
populaþia oraºului, au ieºit în stradã,
manifestând împotriva abuzurilor de
putere comise de autoritãþile de partid ºi
de stat locale. Revolta, socotitã de unii, a
doua ca intensitate dupã greva minerilor
de la Lupeni, din aug. 1977, a fost
înãbuºitã cu brutalitate de forþele de
securitate, fidele regimului comunist
condus de Nicolae Ceauşescu. Locuitorii
municipiului B. au mai luat parte şi la
revoluţia anticomunistă din dec. 1989,
unii dintre participanþi cãzând victime
(66 morþi ºi numeroºi rãniþi). Oraºul B.,
care între 8 sept. 1950 ºi 24 dec. 1960 s-a
numit Oraºul Stalin, a fost declarat municipiu la 17 febr. 1968. Monumente:
cetatea B. (sec. 14–17), din care se mai
pãstreazã fragmente ale zidurilor de
centurã, precum ºi unele turnuri de
apãrare (Turnul Alb, 1494; Turnul Negru,
sec. 15; Turnul mãcelarilor, sec. 15 º.a.),
bastioane (Bastionul þesãtorilor, 1425–
1436; Bastionul frânghierilor, 1416;
Bastionul cojocarilor, 1452; Bastionul
postãvarilor, 1450–1455; Bastionul fierarilor, 1521 – azi sediul Arhivelor

Statului; Bastionul Porþii – pod fortificat
peste pârâul Graff, 1515–1521) ºi porþi
(Poarta Ecaterinei, 1559 – azi sediul
Uniunii Arhitecþilor, Poarta ªchei, 1827
º.a.); castelul cu incintã fortificatã „Cetãþuia” (Schlossberg, sec. 15–17); biserica
evanghelicã „Sfântul Bartolomeu” (sec.
13, refãcutã în sec. 15), construitã în stilul
goticului timpuriu; Biserica Neagrã
(1384–1477), amplã construcþie goticã (89
m lungime, 38 m lãþime, 65 m înãlþime),
distrusã parþial de incendiul din 21 apr.
1689 (refãcutã ulterior), în urma cãruia i
s-a atribuit numele de Biserica Neagrã
din cauza zidurilor înnegrite de fumul
incendiului. Biserica Neagrã, care a fost
supusă unor ample lucrãri de renovare
la exterior (1993–1996), pãstreazã picturi
murale interioare în stilul Renaºterii
italiene, datând din sec. 15, precum ºi o
valoroasã colecþie de covoare orientale
(119 bucãþi) din sec. 16–18 ºi o orgã de
mari dimensiuni (4 000 de tuburi),
instalatã în 1839; biserica „Sfântul Nicolae” din ªchei, construitã iniþial din bârne,
în 1292, ºi atestatã documentar în 1399 a
fost înlocuitã cu una din piatrã la sf. sec.
15, probabil în 1495, reconstruitã în 1519–
1594 (cu unele adãugiri din 1733, 1740 ºi
1752) ºi modificatã în stil baroc, în 1761.
Biserica pãstreazã o frumoasã ºi valoroasã
colecþie de icoane, dintre care una dateazã
din 1564. Lângã biserica „Sfântul Nicolae”
din ªchei se aflã clãdirea (refãcutã în 1760)
în care a funcþionat prima ºcoalã
româneascã (înfiinþatã în 1471) – azi
sediul unui muzeu de artã veche
româneascã, precum ºi mormântul lui
Nicolae Titulescu; Casa Sfatului (Primãria
veche), care gãzduieºte astãzi Muzeul de
Istorie ºi Arheologie este un edificiu interesant ºi original, construit în 1420, cu
frecvente transformãri (1515–1518, 1543,
1656, 1770–1774) ce poartã pecetea
Renaºterii târzii ºi a barocului transilvãnean; în trecutul îndepãrtat a fost sediul
de unde „Sfatul celor 100 de cetãþeni”
conducea treburile oraºului. Turnul de
deasupra edificiului, înalt de 48 m, a fost
construit în 1528 ºi refãcut în 1910;
biserica evanghelicã „Sfântul Martin”
(sec. 15) ºi casa parohialã a bisericii
evanghelice (sec. 16, refãcutã în sec. 18);
biserica mănãstirii franciscane, cu hramul „Sfântul Ioan” (1506); biserica evanghelicã „C.A. Blumana” (1777); biserica
romano-catolicã „Sfinþii Apostoli Petru
ºi Pavel” (1776–1782); biserica evanghelicã (1790–1793); biserica evanghelicã
maghiarã (1787); bisericile ortodoxe cu
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hramurile „Sfânta Treime” (1783), „Sfânta
Adormire” (1783), „Sfânta Treime”-Pe
Tocile (1824–1825), „Adormirea Maicii
Domnului” (9 iul. 1895–20 sept. 1896,
sfinþitã la 6/18 iun. 1899) construitã dupã
planurile arhitectului G. Bruss având ca
model biserica grecească din Viena,
„Buna Vestire” (1934–1936), cu picturi
din 1971–1976 executate de Iosif Vassu;
clădirea liceului „Honterus” (1545–1547),
refãcută în sec. 18; clădirea vechii Prefecturi (1884), azi Rectoratul Universitãþii;
ªcoala realã (1780), azi liceu; Hanul Roºu
(sec. 17), azi locuinþe; Cazarma Neagrã
(1796); Hanul vechi (sec. 18), azi comisariat militar; clădirea liceului „Andrei
ªaguna” (1851); Case vechi: casa „Hirscher”
sau Casa Negustorilor, construitã în anii
1539–1545, în stilul Renaşterii; casa
„Schobelin” (1550), cu loggie ºi ancadramente în stilul Renaºterii; casa „Kammer”
(1587); casa „Grid” (1773); casã din sec. 16,
situatã în Piaþa Sfatului nr. 18, în care a
funcþionat (1835) prima bancã româneascã;
casa „Mureºenilor” (sec. 18), în care
funcþioneazã (din 1968) un muzeu; clãdirea
familiei Brukenthal (sec. 18) care era reºed.
de varã; clãdirea Casei de culturã a
municipiului Braºov (1878); Palatul „ªtirbei” (sec. 19) situat în Parcul dendrologic –
azi Casa ªcolarului; Casa Armatei (sec. 20),
construitã dupã planurile arhitectului
Constantin Iotzu; hanul „La Cerbul de Aur”
unde s-a oprit Alexandru Ioan Cuza, în
1866, în drum spre Viena; casa în care a
locuit Mattis Teutsch, artist plastic
braºovean (1884–1960); casa natalã a lui ªt.
O. Iosif (1875–1913); casa în care a locuit
Lucian Blaga între 1906 ºi 1908 etc.
3. Judeţ situat în partea centrală a
ţării, în curbura interioară a arcului
carpatic, în zona de întâlnire a Carpaţilor
Orientali cu Carpaţii Meridionali şi cu
Pod. Transilvaniei, pe cursul mijlociu şi
superior al Oltului, între 45°23'13'' şi
46°12'12'' latitudine N şi între 24°06'11''
şi 26°01'00'' longitudine E, între jud.
Harghita (N), Covasna (E-NE), Buzău
(SE), Prahova (SE), Dâmboviţa (S), Argeş
(S-SV), Sibiu (V) şi Mureş (NV). Supr.:
5 363 km2 (2,25% din supr. ţării). Populaţia
(1 ian. 2011): 598 813 loc. (2,79% din
populaţia ţării), din care 290 573 de sex
masc. (48,52%) şi 308 240 de sex fem.
(51,48%). Populaţia urbană: 439 145 loc.
(73,3%); rurală: 159 668 loc. (26,7%). Densitatea: 111,6 loc./km2. Structura populaţiei pe
naţionalităţi (la recensământul din
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20-31 oct. 2011): 82,5% români, 7,2%
maghiari, 3,4% rromi, 0,5% germani ş.a.
Reşed.: municipiul Braşov. Oraşe: Codlea
(municipiu),
Făgăraş
(municipiu),
Ghimbav, Predeal, Râşnov, Rupea, Săcele
(municipiu), Victoria, Zărneşti. Comune: 48.
Sate: 149. Localit. componente ale oraşelor: 5.
Reliefvariat, cu o mare complexitate
morfologică şi morfogenetică, desfăşurat
sub forma a trei trepte majore, de la S la
N: treapta munţilor înalţi (peste 1 700 m
alt.), în S şi SE, ocupă 18% din supr. jud.,
treapta munţilor scunzi (între 800 şi 1 700
m alt.), în partea centrală şi de SE a jud.,
se extinde pe 22% din supr. jud., iar
treapta depresiunilor şi a dealurilor de
podiş (400–700 m alt.) din jumătatea de
NV şi de E a jud. B. se desfăşoară pe 60%
din supr. acestuia. Partea de SV a jud. B.
este ocupată de versantul nordic al Mţilor Făgăraş, cu aspect alpin, ce domină
cu 1 600–2 000 m Pod. Transilvaniei, din
creasta lor principală (prin care trece
limita dintre jud. Braşov şi Argeş),
detaşându-se cele mai înalte vf. din
Carpaţii româneşti (Dara 2 500 m,
Moldoveanu 2 544 m – alt. max. a întregului lanţ carpatic românesc, Viştea Mare
2 527, Lespezi 2 522 m, Vânătarea lui
Buteanu 2 506 m, Gălăşescu 2 471 m ş.a.).
Versantul nordic al M-ţilor Făgăraş este
brăzdat de o puzderie de râuri mici
(Sebeş, Berivoiu, Săvăstreni, Breaza,
Sâmbăta, Viştea, Ucea ş.a.) care formează,
în această zonă, cea mai densă reţea
hidrografică din ţară (1,4 km/km2, faţă

Braşov (2). Casa Sfatului

de 0,5 km/km2 cât este media pe ţară).
În partea de S şi SE a jud. se desfăşoară
prelungirile nordice ale masivelor Piatra
Craiului, Leaota, Bucegi, Baiului şi
Ciucaş, precum şi masivele Piatra Mare
(1 843 m) şi Postăvaru (1 802 m). În
cadrul zonei muntoase din S şi SE se
individualizează culoarul Bran-Rucăr,
văile superioare ale Prahovei, Timişului
şi Teleajenului, cu pasurile Giuvala
(1 290 m alt.), Bratocea (1 263 m) şi
Predeal (1 032 m) care asigură legăturile
rutiere, respectiv feroviare (prin pasul
Predeal) între Transilvania şi Muntenia.
Treapta munţilor scunzi este reprezentată, în principal, prin Clăbucetele
Întorsurii (în SE), M-ţii Ţagla (1 640 m)
şi M-ţii Perşani (1 292 m) în partea
central-nordică a jud. De o parte şi de
alta a M- ţilor Perşani se desfăşoară două
mari arii depresionare, numite şi „ţări”:
Depr. Braşov sau Ţara Bârsei (în partea
central-estică a jud., la E de M-ţii Perşani)
şi partea central-estică a Depr. Făgăraş
sau Ţara Făgăraşului (în partea centralvestică, la V de M-ţii Perşani). Sectorul
de NV al jud. B., la V şi N de Valea
Oltului, cuprinde în arealul său partea
de E şi SE a Pod. Hârtibaciului, cu subdiviziunile sale, cu înălţimi de 500–600 m.
Clima jud. B. este temperat-continentală, moderată, cu variate nuanţe, în
funcţie de altitudine. Regimul climatic
general se caracterizează prin veri răcoroase, cu precipitaţii frecvente, şi ierni
foarte reci în zonele depresionare şi de
podiş, şi veri răcoroase, cu precipitaţii
abundente, şi ierni friguroase, cu ninsori

bogate în sectorul montan. În anotimpul
rece al anului, în zonele depresionare se
remarcă frecvente inversii de temp.
caracterizate prin instalarea şi stagnarea,
pe fundul lor, a unor mase de aer foarte
reci. Aşa se explică faptul că pe fundul
Depr. Braşov, în luna ian., la Bod, temp.
medie multianuală a aerului este de
-5,3°C, în timp ce la Predeal, aflat cu
500 m mai sus, aceasta este de –5,1°C.
În timpul unor inversii de lungă durată,
temp. aerului poate coborî, în zonele
depresionare, cu 15–20°C faţă de zonele
înalte înconjurătoare. Aşa s-a întâmplat
în 14 ian. 1965 când la Braşov temp.
aerului a fost cu 17,5°C mai scăzută decât
la vf. Omu. Într-o situaţie asemănătoare,
la staţiunea meteorologică Bod s-a
înregistrat cea mai scăzută temp. din ţară
până în prezent (– 38,5°C), la 25 ian. 1942,
cauzată de o puternică inversie termică,
formată în condiţii anticiclonice şi
favorizată de prezenţa unui bogat strat
de zăpadă. Caracteristic inversiilor termice este şi ceaţa, fenomen cu frecvenţă
mare în zonele depresionare, care apare
cu precădere primăvara şi toamna. Pe
timpul verii, temp. aerului este pozitivă
pe întreg terit. jud. B., media termică a
lunii aug. fiind de 5,7°C pe crestele
montane înalte şi de 18°C în depresiuni.
Temp. max. absolută, de 38,9°C, a fost
înregistrată în oraşul Făgăraş, la 9 sept.
1946. Temp. medii multianuale variază
între 8,2°C la Făgăraş, 7,6°C la Braşov,
4,0°C la Predeal şi sub 0°C pe culmile
montane înalte. Amplitudinea max. a
valorilor extreme absolute de temp. este
de 77,4°C, jud. B.situându-se, din acest
punct de vedere, pe primul loc în ţară.
Cantităţile medii anuale ale precipitaţiilor
atmosferice
înregistrează
creşteri
accentuate în raport cu altitudinea,
acestea oscilând între 610 mm la Bod,
747,2 mm la Braşov, 945 mm la Predeal
şi peste 1 300 mm în zonele montane
înalte. Stratul de zăpadă din anotimpul
rece se depune neuniform şi discontinuu,
durata medie anuală a acestuia crescând
o dată cu înălţimea, de la 55,2 zile în
depresiune, la Bod, la 70,8 zile la Braşov,
118 zile la Predeal şi 215 zile în zonele
înalte. Vânturile bat cu o frecvenţă mai
mare dinspre V (19,3%), NE (18,7%) şi
SV (17,3%), înregistrând viteze medii
anuale cuprinse între 3 m/s în reg.
depresionare joase şi 7–8 m/s, uneori
peste 10 m/s, în sectorul montan înalt.
Pe versantul nordic al M-ţilor Făgăraş şi
pe cel estic al M-ţilor Perşani se fac
resimţite, în timpul primăverii, mişcările

de aer cu caracter de föhn care topesc
zăpada. În Depr. Făgăraş, acest vânt
föhnic, numit de localnici „mâncător de
zăpadă”, mai este cunoscut sub numele
de Vântul Mare.
Reţeaua hidrografică de pe terit.
jud. B. este relativ bogată, densă, bine
organizată şi cu debite ridicate în toate
anotimpurile anului. Majoritatea râurilor
mai mici din arealul jud. B. sunt colectate
de râul Olt, care străbate partea de NV a
jud. B.pe o distanţă de c. 210 km, între
satul Lunca Calnicului (la limita cu jud.
Covasna) şi com. Ucea (la limita cu jud.
Sibiu). Pe acest tronson panta medie de
curgere a Oltului este de 0,45‰, cursul
său este regularizat, iar energia apelor
sale este folosită în hidrocentralele de la
Făgăraş, Voila şi Viştea. Afl. pr. pe care-i
primeşte Oltul pe terit. jud. B., începând
din amonte spre aval sunt: Homorod,
Dăişoara, Cincu ş.a. pe partea dreaptă şi
Tărlung, Ghimbăşel, Bârsa, Crizbav,
Bogata, Comana, Veneţia, Şercaia, Sebeş,
Berivoiu, Săvăstreni, Breaza, Sâmbăta,
Viştea, Ucea ş.a. pe stânga, determinând
o densitate medie de 0,9 km/km2,
superioară mediei pe ţară (care este 0,5
km/km2). Cea mai mare valoare a
densităţii reţelei hidrografice se înregistrează pe versantul nordic al M-ţilor
Făgăraş (1,4 km/km2, cea mai ridicată
din ţară), iar cea mai scăzută (0,6
km/km2), în Depr. Braşov. Extremitatea
SE a jud. B. este drenată de cursul
superior al râului Buzău, cu afl. său
Buzoel. Lacurile naturale şi antropice
sunt puţine în cadrul jud. B., cel mai
însemnat lac natural fiind Urlea, cantonat
într-un circ glaciar, iar cele de acumulare
sunt realizate pe râul Tărlung (la Săcele)
şi pe râul Olt (lacurile hidrocentralelor
de la Făgăraş, Voila şi Viştea).
Vegetaţia se caracterizează printr-o
etajare altitudinală, bine exprimată, dar
cu contraste locale evidente, determinate
de particularităţile litologice, edafice şi
topoclimatice. Crestele înalte ale M-ţilor
Făgăraş, Piatra Craiului, Leaota, Bucegi,
Piatra Mare, Postăvaru şi Ciucaş, la peste
1 700 m alt., sunt acoperite cu vegetaţie
alpină şi subalpină, alcătuită din pajişti,
în care predomină rogozul (Carex
curvula), păruşca (Festuca supina), ţăpoşica
(Nardus stricta) ş.a. şi din tufişuri pitice
de arbuşti, în care domină smirdarul
(Rhododendron kotschyi), afinul (Vaccinium
myrtillus), jneapănul (Pinus mugo) şi
coacăzul (Brukenthalia spiculifolia). În
masivele Bucegi şi Piatra Craiului, este
specifică larga dezvoltare a vegetaţiei de

stâncărie, cu multe elemente floristice
rare, ocrotite de lege, între care se
remarcă floarea-de-colţi (Leontopodium
alpinum), genţiana sau ghinţura (Gentiana
lutea) ş.a. O caracteristică aparte a
pajiştilor de pe creasta Pietrii Craiului o
reprezintă existenţa unei plante endemice, declarată monument al naturii –
garofiţa Pietrii Craiului (Dianthus
callizonus) – una dintre cele mai frumoase
flori alpine. În M-ţii Făgăraş se întâlnesc
câteva pâlcuri de zâmbru (Pinus cembra),
relict glaciar, caracteristic etajului
subalpin. Sub etajul alpin, începe
domeniul forestier, care acoperă o supr.
destul de mare în cadrul jud. B. (206 056
ha, la sf. anului 2007). Etajul pădurilor
de răşinoase, în care predomină molidul
(Picea abies), se dezvoltă pe versanţii
munţilor înalţi, între 1 700 şi 1 500–1 300
m alt. Alături de molid apar exemplare
de paltin de munte (Acer pseudoplatanus)
şi sorb de munte (Sorbus aucuparia). În
cadrul domeniului forestier, cel mai bine
reprezentat este etajul pădurilor de
foioase, extins între 1 500–1 300 şi 1 000–
700 m alt. Pădurile de gorun, în amestec
cu carpen, se dezvoltă pe arii restrânse
la poalele munţilor şi dealurilor
piemontane, în timp ce pădurile de fag,
în amestec cu carpen, acoperă aproape
în întregime M-ţii Perşani, iar pădurile
de fag, în amestec cu molid şi brad, au o
largă răspândire pe versanţii M-ţilor
Bucegi, Făgăraş, Piatra Mare, Clăbucetele
Întorsurii, Ciucaş ş.a. Etajul forestier se
termină în partea cea mai joasă cu
pădurile de gorun (Quercus petraea) care
acoperă versanţii luminoşi şi mai încălziţi
de Soare. În arealul etajului forestier,
datorită unor condiţii locale (expoziţia
la Soare, înclinarea versanţilor, sol etc.),
pe versantul sudic, însorit, al masivului
Tâmpa, ca şi pe Dealul Cetăţii, pe Dealul
Sânpetru de la Hărman şi în alte locuri,
se dezvoltă, în condiţii optime, unele
enclave de vegetaţie xerofilă, în care
vegetează colilia (Stipa pulcherrima),
migdalul pitic (Prunus tenella), vişinul de
stepă (Prunus fruticosa), dediţelul
(Pulsatilla montana) ş.a. O caracteristică
deosebită a vegetaţiei de pe terit. jud. B.
este aceea a numeroaselor cazuri de
inversii de vegetaţie. Relevant este în
acest sens versantul dinspre Poiana
Braşov al masivului Postăvaru, care este
acoperit cu fag şi stejar în jumătatea
superioară şi cu brad, în cea inferioară.
Vegetaţia azonală este larg dezvoltată în
luncile râurilor din depresiuni, precum
şi în perimetrul câtorva mlaştini eutrofe,
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între care se remarcă zona mlăştinoasă
din zona localit. Hărman, alimentată de
izvoare reci. Aici se dezvoltă o serie de
plante relicte glaciare (Pedicularis sceptrum
carolinum, care vegetează normal în
Arctica, dar care la Hărman ating punctul
cel mai sudic din lume), endemice
(Armeria alpina ssp. barcensis), plante rare
(Swertia perennis – element boreal, rar
întâlnit în România), plante carnivore –
o specie de roua cerului (Drosera anglica) –
care atinge aici limita sudică de pe terit.
României. Un caracter intrazonal au
arboretele de stejar (Quercus robur), situate
în şesurile depresiunilor, reprezentând
resturi ale unor păduri care ocupau
odinioară supr. mult mai extinse în zonele
Hărman, Prejmer, Bod. Gama floristică,
deosebit de variată pe terit. jud. B., se
impune în mod deosebit şi prin prezenţa,
la Dumbrava Vadului, a unei vestite
poieni cu narcise (Narcissus stellaris),
extinsă pe 400 de ha.
Fauna, ca şi vegetaţia, este bogată şi
variată şi răspândită pe toate formele de
relief, din luncile râurilor până pe crestele
munţilor înalţi. Zona alpină este
dominată de coleoptere, lepidoptere şi
unele specii de reptile, iar culmile
crenelate şi abrupturile alpine sunt
stăpânite de caprele negre (Rupicapra
rupicapra), vulturii pleşuvi (Gyps fulvus
fulvus), acvila de piatră (Acvila heliaca
heliaca), declarate monumente ale naturii,
ş.a. Domeniul forestier este foarte bogat
în vieţuitoare ca: ursul brun, cerbul carpatin, râsul, mistreţul, lupul, jderul,
pisica sălbatică, căpriorul, veveriţa,
cocoşul de munte, ierunca (păsări
ocrotite), găinuşa sălbatică, cinteza ş.a.
În apele repezi de munte trăiesc păstrăvii
şi lipanul, iar în râul Olt şi celelalte ape
de şes, somnul, crapul, ştiuca, scobarul,
mreana, lipanul ş.a.
Resurselenaturale: păduri (206 056
ha, la sf. anului 2007), zăcăminte
nichelifere (Poiana Mărului, Holbav), de
cărbune brun (Codlea, Cristian) şi turbă
(Mândra). Din categoria rocilor utile fac
parte bazaltele (Racoş, Hoghiz, Bogata
Olteană, Racoşu de Jos, Comana),
calcarele (Codlea, Cristian, Râşnov,
Zărneşti), tufurile vulcanice (Caţa,
Drăuşeni, Perşani, Veneţia de Jos), argilele
caolinoase (Cristian, Holbav), dolomitul
(Măgura Veneţiei), gresiile (Teliu, Apaţa,
Dopca), argilele comune (Făgăraş,
Hoghiz, Măieruş, Bogata, Râşnov, Rupea,
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Hălchiu, Ucea, Feldioara), nisipurile,
pietrişurile ş.a. O bogăţie aparte o
reprezintă apele minerale, cu compoziţii
chimice variate, sub forma izvoarelor
clorosodice şi carbogazoase (Zizin),
clorosodice şi bromurate (Rodbav),
clorosodice şi sărate (Perşani, Grid,
Veneţia de Jos, Racoş), clorosodice şi
sulfuroase (Rupea, Homorod) etc.
Istoric. Prezenţa activităţii umane în
arealul actual al jud. B. a fost semnalată
în numeroase puncte, cele mai vechi
urme de locuire fiind atribuite culturii
materiale Musteriene (60 000–40 000
î.Hr.) din Paleoliticul mijlociu. Obiecte
din cremene sau os (unelte, arme etc.) au
fost descoperite în Peştera Gura Cheii
din apropiere de Râşnov, la Rupea,
Crizbav ş.a. Vestigiile unor aşezări omeneşti din Neolitic, cu inventar arheologic
bogat (unelte, arme, produse ceramice,
podoabe etc.), au fost scoase la iveală în
localit. din jurul municipiului Braşov, iar
urme materiale care dovedesc prezenţa
unei populaţii locale pe aceste meleaguri,
în Epoca bronzului, aparţinând culturii
materiale Noua (sec. 14–12 î.Hr.), au fost
descoperite în cartierul Noua al municipiului Braşov, la Bod, Hărman,
Cuciulata ş.a. Urme edificatoare (mo-

nede, obiecte de podoabă etc.) din Epoca fierului (800 î.Hr.–sec. 1–3 d.Hr.),
corespunzătoare perioadei dacice, au fost
identificate în arealele localit. Braşov,
Hărman, Codlea, Râşnov ş.a. Din vremea
stăpânirii romane au rămas ca mărturii
urmele castrelor de la Râşnov (anticul
Cumidava) şi Hoghiz, iar perioada
desăvârşirii procesului de formare a
poporului român este ilustrată de descoperirile de la Cristian şi Şercaia (sec. 4),
Feldioara (sec. 4–9), Hărman (sec. 6–13),
Comana de Jos (sec. 8–9), Braşov (sec. 9–
12) ş.a., care dovedesc o locuire intensă
în Ţara Bârsei înainte de aducerea şi
stabilirea aici a coloniştilor germani, la
mijlocul sec. 12. Teritoriul braşovean este
amintit în documentele sec. 13–14 ca
unitate ad-tivă aparte, unele dintre districtele româneşti şi comitatele de aici
continuând să existe până în anul 1920,
când, după înfăptuirea (în 1918) statului
naţional unitar român, a fost necesară
reorganizarea ad-tiv-teritorială a României Mari. De remarcat este faptul că o
mare parte a terit. braşovean se suprapune unor forme vechi de organizare
teritorială, numite „ţări”. În acest sens,
cea mai veche unitate ad-tivă distinctă
este Ţara Bârsei, amintită documentar,
în 1211, cu numele Terra Borza, iar apoi
Ţara Făgăraşului sau Ţara Oltului,
consemnată documentar, în 1222, cu

numele Terra Blachorum. La sf. sec. 12 şi
începutul sec. 13, centrele meşteşugăreşti,
în special oraşul Braşov, au devenit
principalele furnizoare cu produse
meşteşugăreşti pentru Moldova şi Ţara
Românească. Dezvoltarea legăturilor
comerciale ale Braşovului cu Ţara
Românească şi cu Moldova, înlesnite de
existenţa numeroaselor trecători naturale
care străbat Carpaţii (Giuvala, Predeal,
Predeluş, Bratocea, Boncuţa ş.a.) sunt
ilustrate şi de faptul că domnii Ţării
Româneşti au stăpânit Făgăraşul până în
1452, iar Mircea cel Bătrân şi apoi fiul
său, Mihail I, au stăpânit o perioadă
(1395–1425) Cetatea Bran. Un document
important al vremii este scrisoarea
adresată de către braşoveni, la 26 apr.
1479, lui Ştefan cel Mare, domnul
Moldovei, în care proslăveau victoriile
acestuia împotriva turcilor, care salvau
interesele celor trei ţări române, şi prin
care îl rugau pe bravul domn „... să
binevoieşti a te apropia de această ţară
spre a o apăra de acei turci prea
cumpliţi”. Din 1541, Transilvania,
inclusiv terit. de azi al jud. B., a devenit
principat autonom sub suzeranitate
turcească. În timpul luptelor pentru
unificarea celor trei ţări române, Mihai
Viteazul a locuit în cetatea Făgăraşului,
iar după lupta de la Mirăslău (18 sept.
1600), acesta s-a retras, cu familia sa, la

Râşnov pe care îl considera drept „un
oraş al domniei mele”. În 1688, braşovenii s-au împotrivit pătrunderii armatelor austriece şi încorporării Transilvaniei
de către Imperiul Habsburgic, cerând
ajutorul domnului Ţării Româneşti,
Şerban Cantacuzino. Marea răscoală a
meşteşugarilor braşoveni împotriva
instaurării stăpânirii austriece a fost însă
înăbuşită, iar conducătorii revoltei –
condamnaţi la moarte. Răscoala a marcat,
totodată, începutul luptelor antihabsburgice ale populaţiei de pe terit.
Transilvaniei. Jumătatea sec. 19 este
marcată de Revoluţia de la 1848–1849 din
Transilvania, în timpul căreia peste 3 000
de locuitori din Ţara Făgăraşului, sub
conducerea lui Iovian Bradu şi Nicolae
Orhidan, au incendiat numeroase case
ale nobililor maghiari. A doua jumătate
a sec. 19 şi începutul sec. 20 au fost
dominate de continuarea luptei politice
şi culturale a intelectualităţii româneşti
din Transilvania pentru scoaterea
naţiunii române din „situaţia înjositoare
de popor tolerat” şi acordarea unor
drepturi şi libertăţi democratice egale cu
acelea ale altor naţionalităţi. La Adunarea
Naţională a Marii Uniri de la 1 Dec. 1918
de la Alba Iulia, jud. B. a delegat 52 de
cetăţeni aparţinând tuturor categoriilor
sociale. După unirea Transilvaniei cu
România, la 1 Dec. 1918, viaţa economică
şi social-culturală a jud. B. a înregistrat
o dezvoltare considerabilă, în cadrul
căreia oraşul Braşov a devenit unul
dintre cele mai puternice centre industriale şi culturale ale ţării. Revenind
la fizionomia jud. B., se remarcă faptul
că, în 1854, pe o hartă publicată de E. A.
Bielz, în SE Transilvaniei figura, printre
altele, districtul (Kreise) Braşovului,
alcătuit din zece preturi (Bezirk). În 1876
a avut loc o reorganizare a Transilvaniei
în urma căreia s-a înfiinţat Comitatul
Braşov (1 499 km2) ce cuprindea fostul
district Braşov şi o parte din districtul
Făgăraşului şi Scaunul Cohalmului.
După crearea României Mari (1918), a
avut loc o nouă organizare ad-tiv
teritorială, în 1921, când a fost înfiinţat
jud. B., în componenţa căruia intrau
oraşul Braşov, 3 plase (Bârsa de Jos, Bârsa
de Sus, Săcele) şi 23 de comune. În urma
modificărilor intervenite în 1926, jud. B.
era format din oraşul B.şi 48 de comune
grupate în patru plase (Bârsa de Jos,
Bârsa de Sus, Săcele şi Zărneşti),
menţinându-se în această formă până la
8 sept. 1950, când a fost efectuată o reorganizare ad-tiv teritorială după model

sovietic, creând regiunea Stalin (formată
din 8 raioane, 20 de oraşe şi comune), a
cărei denumire a fost schimbată la 24 dec.
1960, în regiunea Braşov. Prin Legea nr.
2/17 febr. 1968 privind organizarea
ad-tiv teritorială a României (cu
modificările din 23 ian. 1981) s-a revenit
la împărţirea pe judeţe a ţării, regiunea
Braşov devenind jud. Braşov, între limite
mai mici, fiind format în prezent din 4
municipii, 6 oraşe, 48 de comune, 149 de
sate şi 5 localităţi componente ale
oraşelor şi municipiilor.
Economia jud. B. are un profil
complex, în cadrul căreia funcţiile
industrială (predominantă), de transport,
turistică, agricolă ş.a. s-au amplificat,
contribuind la realizarea, în proporţii
ridicate, a unor produse din diferite
ramuri ale economiei naţionale.
Industria, principala componentă a
activităţii jud. B., are un înalt grad de
complexitate, specializare, diversificare
şi o mare capacitate de producţie. În
ansamblul economiei naţionale, jud. B.
ocupă locul 2, după Bucureşti, în producţia constr. de maşini şi în cea a produselor cosmetice. Pr. produse industriale
realizate de întreprinderile braşovene
sunt: autocamioane (la Braşov), motoare
şi maşini-unelte (Codlea), elicoptere şi
motoplanoare (Ghimbav), maşini şi
utilaje agricole (Braşov), utilaj petrolier
şi chimic (Braşov, Făgăraş), motoare
asincrone (Braşov), rulmenţi (Braşov),
echipament electric de bord pentru
autovehicule şi tractoare (Săcele), scule
(Râşnov), coloranţi organici (Codlea),
amoniac (Făgăraş, Victoria), metanol, acid
sulfuric ş.a. (Victoria), mase plastice
(Râşnov), ciment (Hoghiz), prefabricate din
beton şi produse ceramice (Feldioara),
mobilă, furnir, placaje ş.a. (Braşov, Codlea),
celuloză şi hârtie (Zărneşti, din 1835; azi în
faliment), carton (Ghimbav), stofe, conf. şi
tricotaje (Braşov, Rupea), produse alim.
(zahăr, preparate din carne şi lapte, bere,
vin, dulciuri etc.) la Bod, Braşov, Făgăraş,
Rupea, Moeciu, Prejmer, Homorod, Tohanu
ş.a. Ind. poligrafică cu o veche tradiţie.
Agricultura ocupă un loc important în
economia jud. B., evidenţiindu-se prin
predominarea sectorului zootehnic şi prin
cultura plantelor tehnice. La sf. anului
2007, din totalul supr. agricole (282 897
ha), 123 749 ha reveneau terenurilor
arabile, 97 086 ha păşunilor, 60 440 ha
fâneţelor, 1 420 ha livezilor şi pepinierelor
pomicole şi 202 ha viilor şi pepinierelor
viticole. În acelaşi an, în structura
culturilor de câmp, pe primul loc se
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situau plantele de nutreţ (27 357 ha),
urmate de culturile de grâu şi secară
(16 248 ha), cartofi (16 905 ha), orz şi orzoaică
(12 298 ha), porumb (9 618 ha), sfeclă de
zahăr, ovăz, legume etc. Pomicultura este
concentrată în arealul oraşului Rupea şi
a com. Recea, Lisa şi pe pantele Pod.
Hârtibaci, predominant fiind mărul şi
prunul. Creşterea animalelor reprezintă
ramura tradiţională şi, totodată, sectorul
cel mai important în cadrul economiei
agricole. La începutul anului 2008,
efectivul de animale al jud. B.cuprindea
58 156 capete bovine, 143 387 capete
porcine, 313 651 capete ovine, 14 027
capete caprine, 11 548 capete cabaline.
Avicultură (2 208 194 capete păsări);
apicultură (21 462 familii de albine).
Caracteristic pentru Depr. Făgăraş este
aria largă de creştere a bubalinelor
(bivolilor). În cadrul sectorului zootehnic
se remarcă faptul că peste 98% din
efectivul de animale aparţine sectorului
privat, iar în unele cazuri (caprine,
cabaline, albinărit) în întregime.
Căile de comunicaţie. Intensa activitate
economică a jud. B. şi poziţia sa centrală
în cadrul ţării au atras dezvoltarea
corespunzătoare a căilor şi mijloacelor
de comunicaţie care converg dinspre
Moldova, Muntenia şi din N şi V
Transilvaniei, B. fiind unul dintre cele
mai importante noduri de comunicaţii
ale ţării. La sf. anului 2007, lungimea
reţelei feroviare de pe terit. jud. B. era
de 354 km (din care 184 km linii electrificate), cu o densitate de 66 km/ 1 000
km2 teritoriu, acesta fiind străbătut de
cea mai importantă magistrală feroviară
a ţării care leagă capitala României cu
capitalele din centrul şi V Europei,
respectiv linia de c.f. Bucureşti– Ploieşti–
Braşov–Sighişoara–Mediaş– Teiuş–ClujNapoca– Oradea– Episcopia Bihorului.
Din Braşov pleacă o derivaţie către
Făgăraş–Sibiu–Deva–Arad–Curtici şi o
altă derivaţie din Braşov către Sfântu
Gheorghe–Miercurea-Ciuc–Ciceu–
Topliţa–Deda–Dej–Baia Mare–Satu Mare.
În acelaşi an, lungimea drumurilor
publice măsura 1 498 km (din care 454
km drumuri modernizate), cu o densitate
de 27,9 km/100 km2 teritoriu, nodul
rutier Braşov fiind o adevărată placă
turnantă de legătură către Bucureşti,
Buzău, Oneşti, Miercurea-Ciuc, Sighişoara,
Cluj-Napoca, Satu Mare, Oradea, Deva,
Arad, Sibiu, Piteşti ş.a.
Aeroport interna\ional (la Ghimbav), inaugurat
[n 2014.
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Învăţământ,culturăşiartă. În jud.
B. a fost înfiinţată una dintre cele mai
vechi şcoli româneşti din Transilvania
(1471, la Şcheii Braşovului). În anul şcolar
2007–2008, pe terit. jud. B., îşi desfăşurau
activitatea 69 grădiniţe de copii, cu 15 814
copii înscrişi şi 962 personal didactic, 125
şcoli generale (învăţământ primar –
clasele 1–4 şi gimnazial – clasele 5–8), cu
42 420 elevi şi 3 557 cadre didactice, 46
licee, cu 20 727 elevi şi 1 899 profesori, o
şcoală profesională, cu 6 222 elevi şi 81
cadre didactice, două universităţi
(„Transilvania”, f. 1971, cu 25 facultăţi,
49 869 studenţi şi 1 091 profesori şi
„George Bariţiu”, particulară, f. 1991), cu
şase facultăţi, 29 946 studenţi şi 147
profesori. Învăţământul se desfăşoară
atât în limba română, cât şi în limbile
germană şi maghiară pentru elevii care
aparţin celor două minorităţi naţionale.
O intensă şi bogată activitate culturalartistică o desfăşoară cele trei teatre din
municipiul Braşov (dramatic, muzical,
de păpuşi), Filarmonica „Gheorghe
Dima” din Braşov (înfiinţată la 15 apr.
1949), două galerii de artă, două
cinematografe, 227 biblioteci, cu 3 897 000
vol., 135 cămine culturale, nouă case de
cultură, numeroase muzee (Braşov, Bran,
Făgăraş, Rupea, Săcele ş.a.), o staţie locală
de emisii TV şi alta de emisii radio,
numeroase case editoriale şi redacţii de
presă, formaţii artistice de amatori şi
ansambluri folclorice. Activitatea artistică

I. Municipii

este marcată anual de desfăşurarea, la
Braşov, a Festivalului internaţional de
muzică uşoară „Cerbul de aur”, ale cărui
prime patru ediţii au avut loc în anii
1968–1971, întrerupt de autorităţile
comunist-ceauşiste în 1972 şi reluat după
1989, respectiv, ediţia a 5-a, desfăşurându-se între 24 şi 28 iun. 1992,
urmată de alte ediţii în 1993, 1994, 1995,
1996, 1997. După alţi 3 ani de întrerupere
au mai avut loc ediţiile 2001–2005, urmat
de întreruperile din anii 2006 şi 2007 şi
reluat în 2008, 2009 şi 2010. Activitatea
sportivă se desfăşoară în cadrul celor 178
de secţii sportive, în care activează 5 527
sportivi, 256 antrenori şi 264 arbitri.
Ocrotirea sănătăţii. La sf. anului
2007, reţeaua sanitară a jud. B. dispunea
de 14 spitale, cu 3 707 paturi (un pat de
spital la 160 de locuitori), trei dispensare,
patru policlinici, 294 cabinete stomatologice, un centru de medicină preventivă şi o staţie de salvare, 191 farmacii şi
puncte farmaceutice ş.a. Asistenţa
medicală este asigurată de 1 228 medici
(1 medic la 483 locuitori), 301 stomatologi
(1 medic stomatolog la 1 973 locuitori) şi
3 165 cadre sanitare cu pregătire medie.
Turism. Înzestrat cu un bogat,
complex şi valoros potenţial turistic,
natural şi „umanizat”, jud. B.cunoaşte
o permanentă dezvoltare a activităţii
turistice, oferind în toate anotimpurile
anului posibilităţi multiple de turism.
Activitatea turistică de pe raza jud. B.
este coordonată de către Societatea
comercială „Postăvarul” S.A., înfiinţată

Localităţilejud.Braşov
(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)

1.BRAŞOV(1234)
2.CODLEA(1265)

3.FĂGĂRAŞ(1291)
4.SĂCELE (1366)
II. Oraşe

1.GHIMBAV (1342)

2.PREDEAL(1805)
3.RÂŞNOV (1331)

Localit. componente
ale oraşelor
1. Pârâul Rece
2. Timişu de Jos (1850)
3. Timişu de Sus (1854)

4.RUPEA (1324)

1. Fişer (1488)

6.ZĂRNEŞTI (1367)

1. Tohanu Nou (1294)

5.VICTORIA (1949–1953)

în 1990 prin desfiinţarea O. N. T. Braşov,
care asigură serviciile hoteliere prin
unităţile aflate în patrimoniul său. În anul
2007, jud. B. avea o capacitate totală de
cazare turistică de 12 634 locuri (locul 2
pe ţară, după jud. Constanţa) în 59 de
hoteluri, cabane, un motel, 137 de
pensiuni turistice urbane şi 200 pensiuni
turistice rurale şi 55 de vile. Varietatea
şi frumuseţea peisajului montan, cu
lacuri glaciare, trasee marcate, cabane
(Trei Brazi, Diham, Clăbucet Plecare,
Clăbucet Sosire, Gârbova, Piatra Mare,
Postăvarul, Omu, Susai etc.) şi posibilităţi
de alpinism, nenumăratele monumente
istorice şi de arhitectură (cetăţile Făgăraş,
Rupea, Râşnov, Prejmer ş.a., castelele
medievale de la Bran, Racoş, Hoghiz ş.a.,
Biserica Neagră, Casa Sfatului, bisericile
„Sfântul Bartolomeu” , „Sfântul Nicolae”
din Şchei, toate în Braşov, bisericile fortificate, în stil gotic sau baroc, din Calbor,
Seliştat, Felmer, Rotbav, Homorod ş.a.),
staţiunile balneoclimaterice (Rodbav,
Zizin ş.a.) şi ale sporturilor de iarnă
(Poiana Braşov, Predeal ş.a.), celebrele
monumente ale naturii (Poiana
Narciselor de la Dumbrava Vadului,
bazaltele de la Racoş, stejarii seculari de
la Cristian, garofiţa Pietrii Craiului şi
floarea-de-colţi de pe crestele M-ţilor
Piatra Craiului), complexul mănăstiresc
de la Sâmbăta de Sus etc. constituie tot
atâtea obiective turistice şi puncte de
atracţie pentru vizitatorii români şi străini
aflaţi la odihnă sau în tranzit prin jud.
B. Indicativ auto: BV.

III. Comune
1.APAŢA

2.AUGUSTIN

3.BECLEAN

4.BOD
5.BRAN

6.BUDILA

7.BUNEŞTI

8.CAŢA

9.CINCU
10.COMANA

11.CRISTIAN
12.CRIZBAV
13.DRĂGUŞ

14.DUMBRĂVIŢA
15.FELDIOARA
16.FUNDATA
17.HĂLCHIU
18.HĂRMAN
19.HÂRSENI

Satele componente
(primul sat este reşed. com.)
1. Apaţa (1377)

1. Augustin (1679)

1. Beclean (1473)
2. Boholţ (1317–1320)
3. Calbor (1488)
4. Hurez (1453)
5. Luţa (1556)

1. Bod (1211)
2. Colonia Bod (1956)

20.HOGHIZ

21.HOLBAV

22.HOMOROD

1. Bran(1367)
2. Predeluţ
3. Sohodol (1805)
4. Şimon (1805)

23.JIBERT

1. Buneşti(1337)
2. Criţ (1270–1272)
3. Meşendorf (1322)
4. Roadeş (1356)
5. Viscri (1231)

24.LISA

1. Cincu (1328)
2. Toarcla (1329)

27.MOIECIU

1. Cristian (1362)

28.ORMENIŞ

1. Budila(1211)

1. Caţa (1299)
2. Beia (1494)
3. Drăuşeni (1224)
4. Ioneşti (1448)
5. Paloş (1520)

1. ComanadeJos (1469)
2. Comana de Sus (1469)
3. Crihalma (1396)
4. Ticuşu Nou (1733)
1. Crizbav (1235)
2. Cutuş (1913)
1. Drăguş (1486)

1. Dumbrăviţa (1377)
2. Vlădeni (1570)

1. Feldioara (1240)
2. Colonia Reconstrucţia (1956)
3. Rotbav (1413)

1. Fundata (1850)
2. Fundăţica (1956)
3. Şirnea (1805)
1. Hălchiu(1335)
2. Satu Nou (1404)

25.MĂIERUŞ
26.MÂNDRA

29.PĂRĂU

30.POIANAMĂRULUI

31.PREJMER
32.RACOŞ
33.RECEA

1. Hărman (1240)
2. Podu Oltului (1954)

1. Hârseni (1520)
2. Copăcel (1473)
3. Măliniş (1956)
4. Mărgineni (1437)
5. Sebeş (1453)

34.SÂMBĂTADESUS

Braşov

1. Hoghiz (1186)
2. Bogata Olteană (1337)
3. Cuciulata (1372)
4. Dopca (1235)
5. Fântâna (1606)
6. Lupşa (1469)
1. Holbav(1560)

1. Homorod (1488)
2. Jimbor (1342)
3. Mercheaşa (1448)
1. Jibert (1289)
2. Dacia (1309)
3. Grânari (1289)
4. Lovnic (1206)
5. Văleni (1231)
1. Lisa(1527)
2. Breaza (1554)
3. Pojorta (1589)

1. Măieruş (1377)
2. Arini (1839)
1. Mândra (1400)
2. Ileni (1511)
3. Râuşor (1473)
4. Şona (1488)
5. Toderiţa (1589)

1. MoieciudeJos (1802)
2. Cheia (1909)
3. Drumul Carului (1956)
4. Măgura (1805)
5. Moieciu de Sus (1805)
6. Peştera (1805)
1. Ormeniş(1733)

1. Părău (1293)
2. Grid (1509)
3. Veneţia de Jos (1235)
4. Veneţia de Sus (1469)

1. PoianaMărului (1589)

1. Prejmer (1240)
2. Lunca Calnicului (1954)
3. Stupinii Prejmerului (1954)
1. Racoş(1421)
2. Mateiaş (1733)

1. Recea (1520)
2. Berivoi (1511)
3. Dejani ( (1452)
4. Gura Văii (1556)
5. Iaşi (1453)
6. Săsciori (1432)
7. Săvăstreni (1589)

1. SâmbătadeSus (1437)
2. Staţiunea Climaterică
Sâmbăta (1956)
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35.SÂNPETRU

36.ŞERCAIA
37.ŞINCA

38.ŞINCANOUĂ
39.ŞOARŞ

40.TĂRLUNGENI

41.TELIU

1. TicuşuVechi(1373)
2. Cobor (1206)

42.TICUŞU

Bratca
1. Sânpetru (1240)

43.UCEA

1. ŞincaVeche (1476)
2. Bucium (1556)
3. Ohaba (1476)
4. Perşani (1512)
5. Şercăiţa (1584)
6. Vâlcea (1956)

44.UNGRA

1. Şercaia (1235)
2. Hălmeag (1211)
3. Vad (1417)

1. ŞincaNouă (1291)
2. Paltin (1956)
1. Şoarş(1206)
2. Bărcut (1206)
3. Felmer (1206)
4. Rodbav (1332)
5. Seliştat (1206)

1. Tărlungeni (1484)
2. Cărpiniş (1913)
3. Purcăreni (1500)
4. Zizin (1367)
1. Teliu (1212)

BRATCA, com. în jud. Bihor, alcãtuitã
din 6 sate, situatã în extremitatea de E a
Depr. Vad-Borod, la poalele de NE ale
M-þilor Pãdurea Craiului, pe Criºu Repede, în zona de confl. cu râul Brãtcuþa;
5 080 loc. (1 ian. 2011): 2 462 de sex masc.
ºi 2 618 fem. Staþie de c.f. Expl. de calcare
compacte, de argilã refractarã ºi de dacit.
Zãcãminte de lignit ºi de bauxitã. Expl.
ºi prelucr. lemnului (cherestea).
Preparate din lapte. Creºterea bovinelor.
Pomiculturã (meri, pruni, peri). Satul
Bratca este menþionat documentar, prima
oarã, în 1435. Bisericile din lemn cu
acelaºi hram – „Sfinþii Arhangheli Mihail
ºi Gavriil” – în satele Beznea (1723–1725,
cu modificãri din 1864), declaratã monument istoric, ºi Valea Criºului (1785, cu
picturi din 1876 executate de Dionisiu
Iuga). Rezervaþia paleontologicã „Calcarele cu hipuriþi” – un imens recif coralier
cu lamelibranhiate marine de vârstã cretacicã, extins pe o supr. de 0,40 ha. Tot
în arealul com. B., existã un punct
fosilifer unde s-au descoperit resturile
scheletului unui rinocer datând din
Miocen.

BRATEIU, com. în jud. Sibiu, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în Pod. Hârtibaciului,
pe râul Târnava Mare; 3 843 loc. (1 ian.
2011): 1 881 de sex masc. ºi 1 962 fem.
Viticulturã. Pe terit. com. au fost desco-

1. UceadeJos (1223)
2. Corbi (1509)
3. Feldioara (1307)
4. Ucea de Sus (1509)

45.VAMABUZĂULUI

46.VIŞTEA

47.VOILA

48.VULCAN

perite vestigiile a douã aºezãri ºi patru
cimitire din sec. 4–6, aparþinând populaþiei daco-romane, în care s-au gãsit
urme de locuire în bordeie, ceramicã
roºie-cãrãmizie cu decor striat, spade,
catarame, fibule din bronz ºi argint etc.
Având un caracter rural, influenþatã
puternic de cultura provincialã bizantinã, cultura materială B. a cuprins întreg
terit. României, formând fondul de
populaþie (etnic ºi lingvistic) ºi de culturã
care a stat la baza formãrii ºi dezvoltãrii
culturii materiale Ipoteºti – Ciurel Cândeºti din sec. 7–8. Satul Brateiu a fost
întemeiat de coloniºtii germani în anul
1283, cu numele Marienberg. În satul
Buzd se aflã o bisericã fortificatã (în

Biserica evanghelică din satul Brateiu

1. Ungra (1211)
2. Dăişoara (1606)

1. VamaBuzăului(1533)
2. Acriş (1954)
3. Buzăiel (1954)
4. Dălghiu (1956)
1. VişteadeJos (1400)
2. Olteţ (1529)
3. Rucăr (1387)
4. Viştea de Sus (1511)
5. Viştioara (1956)

1. Voila (1339)
2. Cincşor (1332)
3. Dridif (1509)
4. Ludişor (1476)
5. Sâmbăta de Jos (1291)
6. Voivodeni (1432)
1. Vulcan (1369)
2. Colonia 1 Mai (1956)

prezent biserică evanghelică), în stil gotic,
datând din sec. 14, cu modificãri din sec.
15 ºi picturi murale interioare din 1481
ºi de la sf. sec. 16 ºi altar din sec. 16, iar
în satul Brateiu (menþionat documentar,
prima oarã, în 1283) există o bisericã
construitã înainte de anul 1283 amplificatã în sec. 14–15 ºi fortificatã în sec. 16
(azi biserică evanghelică).
BRATEª 1. Lac hidroamenajat în E
României, în Câmpia Covurlui, la 2 km
NE de municipiul Galaþi, a cãrui supr. a
fost redusã de la 74,2 km2 la 24 km2, o
datã cu lucrãrile de amenajare efectuate
dupã anul 1948. Ad. medie: 3 m. Pisciculturã. O mare parte din terenurile
rãmase dupã desecarea lacului au fost
îndiguite ºi redate agriculturii. Apele
lacului B. sunt legate de cele ale Prutului
printr-un canal realizat pe valea fostului
emisar Ghimia.
2.Com. în jud. Covasna, alcãtuitã din
3 sate, situatã în Depr. Târgu Secuiesc,
pe râul Covasna; 1 521 loc. (1 ian. 2011):
782 de sex masc. ºi 739 fem. Haltã de c.f.
Prelucr. lemnului ºi a laptelui. Creºterea
bovinelor. Satul Brateº este menþionat
documentar, prima oarã, în 1415. În satul
Telechia, atestat documentar în anul
1567, se află o biserică reformată (1760)
şi conacul „Horvath” (sec. 18), aflat în
stare de degradare.

pe râul Leaotu, la 8 km S de municipiul
Ploieºti; 8 436 loc. (1 ian. 2011): 4 127 de
sex masc. ºi 4 309 fem. Staþie de c.f.
(inauguratã la 13 sept. 1872). Centralã
electricã (600 MW) ºi de termoficare,
intratã în funcþiune în 1961. Industria
petrochimică. Producţie de cauciuc
sintetic. Creºterea porcinelor. Conacul
„Nicolau” (mijlocul sec. 19), azi spital, în
satul Brazi; biserica „Sfânta Treime” (sec.
19), în satul Stejaru.
2. Mănăstirea~Õ Panciu.

Bratocea. „Porumbelul Bratocei”

BRATIA, râu, afl. dr. al Râului Târgului
în aval de com. Stâlpeni, jud. Argeº; 53
km; supr. bazinului: 368 km2. Izv. de pe
versantul sudic al masivului Iezer, de la
2 020 m alt.
BRATOCEA, pas de înãlþime în Carpaþii
de Curburã, în V M-þilor Ciucaº, pe valea
superioarã a Teleajenului, la 1 263 m alt.
Strãbãtut de o ºosea modernizatã ce
asigurã legãturile rutiere între Muntenia
(Ploieºti–Vãlenii de Munte–Mãneciu) ºi
Transilvania (Sãcele–Braºov). În sec.
trecute a avut un rol însemnat în asigurarea legãturilor comerciale ale
Bucureºtiului cu Braºovul. În aceastã
zonã se aflã o interesantã formã de relief,
având aspectul unui porumbel uriaº
(„Porumbelul Bratocei”), rezultatã în
urma acþiunii îndelungate de eroziune
efectuatã de agenþii modelatori externi
(gelivaþie, vânt, ploi, zãpezi º.a.) asupra
rocilor calcaroase.

BRATOVOEªTI, com. în jud. Dolj,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în Câmpia
Romanaþi, în lunca largã de pe stg. Jiului;
3 344 loc. (1 ian. 2011): 1 669 de sex masc.
ºi 1 675 fem. Viticulturã; legumiculturã.
În satul Bratovoeºti se aflã biserica
„Sfântul Nicolae” (1855–1856), iar în satul
Bãdoºi, biserica „Sfântul Nicolae” (1733).
În arealul com. B. se aflã rezervaþiile
naturale pãdurea cu mãrgãritar (Convallaria
majalis) şi lacul Adunaţii de Geormana
(102 ha). Pânã la 7 apr. 2004, com. B. a
avut în componenþã satele Rojiºte ºi
Tâmbureºti, care la acea datã au format
com. Rojiºte, jud. Dolj.
BRAZI 1. Com. în jud. Prahova, alcãtuitã
din 6 sate, situatã în Câmpia Ploieºtiului,

BRAZII 1. Com. în jud. Arad, alcãtuitã
din 5 sate, situatã în S Depr. Gurahonþ,
la poalele de NE ale M-þilor Zarand, pe
râul Sighiºoara; 1 276 loc. (1 ian. 2011):
645 de sex masc. ºi 631 fem. Expl. ºi
prelucr. lemnului. Pomiculturã. În satul
Iacobini se aflã o moarã de apã, în
funcþiune din 1804. Castel în stil neoclasic
(1800). Bisericã din lemn (sec. 18), în satul
Buceava-ªoimuº ºi biserica din lemn
„Sfântul Gheorghe” (1800, restauratã în
1866, 1911 ºi 1959), în satul Mãdrigeºti.
Pânã la 1 ian. 1965, satul ºi com. B. s-au
numit Saturãu, menþionat documentar cu
acest nume, prima oarã, în 1553.
2.Com. în jud. Ialomiþa, alcãtuitã din
3 sate, situatã în Câmpia Sãratei, pe râul
Prahova; 1 153 loc. (1 ian. 2011): 553 de
sex masc. ºi 600 fem. Pânã la 1 ian. 1965
com. B. s-a numit Rãduleºti-Filitis. Între
17 febr. 1968 ºi 23 ian. 1981 a fãcut parte
din jud. Ilfov. Pânã la 7 apr. 2004, com.
B. a avut în componenþã satul Maia, care
la acea datã a devenit comunã de sine
stãtãtoare. În satul Brazii se aflã biserica
„Sfântul Nicolae” (1745, refãcutã în 1834).
BRÃDÃÞEL, Mănãstirea ~ Õ Horodniceni.

BRÃDEANU, com. în jud. Buzãu, alcãtuitã din 3 sate, situatã în Câmpia Bãrãganului; 2 508 loc. (1 ian. 2011): 1 224 de
sex masc. ºi 1 284 fem. Nod rutier.
Legumiculturã. Pãdure de stejar brumãriu (Quercus pedunculiflora) în amestec
cu ulm (Ulmus minor), arþar tãtãresc (Acer
tataricum), pãr pãdureþ (Pyrus pyraster)
º.a., extinsã pe 5,8 ha, declaratã rezervaþie
forestierã (1975).

BRÃDENI 1. Lac de acumulare, creat
pentru pisciculturã, pe cursul superior
al Hârtibaciului, în arealul com. Brãdeni,
jud. Sibiu. Supr.: 115 ha; vol.: 2,0 mil. m3.
2.Com. în jud. Sibiu, alcãtuitã din 3
sate, situatã în Pod. Hârtibaciului, pe
cursul superior al râului Hârtibaciu; 1 404
loc. (1 ian. 2011): 744 de sex masc. ºi 660
fem. Pisciculturã. Cetate sãteascã având
bisericã de incintã (sec. 15–16). Pânã la 1

Brădeşti

159

ian. 1965, com. ºi satul B. s-au numit
Hendorf. În satul Brãdeni, menþionat
documentar, prima oarã, în 1297, cu
numele Terra Heen, iar apoi în 1349 cu
denumirea Villa Hegun, se aflã o bisericã
menþionatã documentar în anul 1350 (azi
bisericã evanghelicã), înconjuratã de
ziduri groase de 1,2 m ºi înalte de 12 m,
strãjuite de bastioane rectangulare la cele
patru colþuri, construite în perioada
1476–1507; în satul Retiº existã o bisericã
luteranã (sec. 15–16) ºi o bisericã
ortodoxã, cu hramul „Sfântul Nicolae”
(1811).

BRÃDEªTI1.Com. în jud. Dolj, alcãtuitã
din 6 sate, situatã în zona de contact a
Dealurilor Amaradiei cu lunca largã a
Jiului, la poalele de SV ale Dealului
Mateului; 4 532 loc. (1 ian. 2011): 2 252
de sex masc. ºi 2 280 fem. Haltã de c.f.
Expl. de petrol ºi gaze naturale. Complex
avicol; apiculturã; viticulturã. În satul
Rãcarii de Jos au fost descoperite (1887–
1898, 1928–1929) urmele unui castru
roman ºi ale unei aºezãri civile romane
(sec. 2), care a fiinþat pânã în sec. 6.
Castrul (173,20 x 141,50 m), construit în
timpul domniei împãratului Hadrian, a
fost refãcut în a doua jumãtate a sec. 3 ºi
transformat în cetate (dupã retragerea
armatelor romane în perioada 271–275),
în care a continuat sã locuiascã populaþia
autohtonã. Aici s-au gãsit fragmente de
statui imperiale din bronz (una
înfãþiºându-l pe Septimiu Sever ºi alte
douã pe Hercule ºi pe Minerva), o aplicã
din bronz, un candelabru din bronz,
unelte ºi ustensile din fier ºi bronz,
ceramicã (opaiþe, terra sigilata) etc. În satul
Brãdeºtii Bãtrâni se aflã biserica „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil”, construitã
în 1751 prin grija vornicului C. Brãdescu,
cu picturi murale originare, între care se
remarcã tabloul votiv ºi scena „Judecata
de Apoi”; în satul Tatomireºti existã
biserica cu hramul „Adormirea Maicii
Domnului” (1770–1780), iar în satul
Brãdeºti, biserica cu hramul „Sfântul Ioan
Botezãtorul” (1823).
2. Com. în jud. Harghita, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în Depr. Odorhei, la
poalele de V ale M-þilor Harghita, la
confl. râului Brãdeºti cu Târnava Mare;
1 803 loc. (1 ian. 2011): 903 de sex masc.
ºi 900 fem. Nod rutier. Expl. de nisip
cuarþos. Prelucr. lemnului. Satul Brãdeºti
este menþionat documentar, prima oarã,
în 1532. În satul Târnãviþa se aflã o casã
veche (1826), din lemn.
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BRÃDETU 1. Micã depresiune de
eroziune, situatã în zona de contact a
Muscelelor Argeºului cu prelungirile
sudice ale M-þilor Fãgãraº, strãjuitã la V
de Dealul Chiciura (1 218 m alt.) ºi
strãbãtutã de râul Vâlsan.
2. Staþiune balneoclimatericã de
interes local, situatã în depresiunea
omonimã, la 624 m alt., pe cursul superior
al râului Vâlsan, în raza com. Brãduleþ,
jud. Argeº, la 60 km N de Piteºti. Climã
de depresiune intradeluroasã, cu temp.
medii anuale de 7,5°C (în iul. media
termicã este 17°C, iar în ian. –4°C) ºi
precipitaþii moderate (750 mm anual).
Numeroase izv. cu ape minerale sulfuroase,
clorurate, sodice, bicarbonatate, iodurate,
indicate pentru tratarea afecþiunilor renale
ºi ale cãilor urinare (litiazã recentã,
necomplicatã, stãri dupã infecþii urinare,
tratate medicamentos), ale bolilor tubului
digestiv (gastrite cronice hipoacide,
tulburãri funcþionale ale colonului),
hepato-biliare (dischinezie biliarã),
endocrine (stãri prepuberale la copiii hiperreactivi, sindrom ovarian de menopauzã)
etc. Climatul subalpin, reconfortant, cu aer
curat, ozonat, lipsit de praf ºi alergeni, este
recomandat atât în convalescenþe, cât ºi
pentru tratarea asteniei, a stãrilor de
surmenaj fizic ºi intelectual. Bisericã de
schit, cu hramul „Înãlþarea Domnului” (sec.
15), cu picturi murale din 1761.

BRÃDICEªTI,Mănãstirea~Õ Dolheºti
(1).

BRÃDIªOR,Hidrocentrala~Õ Malaia.

BRÃDULEÞ, com. în jud. Argeº, alcãtuitã din 9 sate, situatã în zona Muscelelor Argeºului, pe cursul superior al
râului Vâlsan; 1 867 loc. (1 ian. 2011): 920
de sex masc. ºi 947 fem. Prelucr. lemnului
ºi a laptelui. Creºterea bovinelor ºi
ovinelor. Pomiculturã (pruni, meri, peri).
Staþiune balneoclimatericã ºi bisericã de
schit, cu hramul „Înãlþarea Domnului”
(sec. 15), în satul Brãdetu (Õ). Între 1925
ºi 1968, com. B. s-a numit Brãteni.

BRÃDUÞ,com. în jud. Covasna, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în N Depr. Baraolt, la
poalele de SV ale M-þilor Harghita, pe
râul Cormoº; 4 914 loc. (1 ian. 2011):
2 468 de sex masc. ºi 2 446 fem. Expl. de
diatomit (în satul Filia). Expl. şi prelucr.
primară a lemnului. Producţie de var şi
mangal. Pe terit. com. s-a descoperit un
tezaur ºi un depozit de la începutul Epo-

cii fierului (25 de inele din aur, topoare
ºi fragmente de spadã din bronz º.a.).
Satul Brãduþ este menþionat documentar,
prima oarã, în 1332. În satul Tălişoara,
menţionat documentar în anul 1332, se
află o bisericã din sec. 13–14 ºi un castel
construit de căpitanul Mihály Daniel în
anul 1669 (cu modificãri şi adăugiri din
1884), azi intrat în circuitul turistic, în
satul Filia există conacul „Boda” (1713,
cu modificãri din 1826) şi o biserică reformată (1897–1898), iar în satul Doboşeni
este o biserică ortodoxă construită în
1935-1937, distrusă de armata horthystă
de ocupaţie şi reconstruită în 1995–1998.
BRÃEªTI 1. Com. în jud. Botoºani,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în zona de
contact a Câmpiei Jijiei cu Dealul Bour;
2 103 loc. (1 ian. 2011): 1 055 de sex masc.
ºi 1 048 fem. Haltã de c.f. Biserica din
lemn cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” (1745) ºi conacul „Capri” (1860),
în satul Brãeºti; bisericã din lemn cu
hramul „Sfinþii Voievozi” (1800), în satul
Poiana.
2.Com. în jud. Buzãu, alcãtuitã din 7
sate, situatã în zona de contact a
Subcarpaþilor Buzãului cu prelungirile de
SE ale M-þilor Penteleu, pe râul Bãlãneasa;
2 403 loc. (1 ian. 2011): 1 210 de sex masc.
ºi 1 193 fem. Satul Brãeºti este atestat
documentar în 1655. Bisericile din lemn
cu hramurile „Adormirea Maicii
Domnului” (1820) ºi „Sfântul Vasile”
(1858), în satele Ivãneþu ºi Ruginoasa. În
arealul com. B. se află ruinele bisericii
fostului schit Pinul, construită în anii
1647–1648 prin grija domnului Matei
Basarab. Schitul Pinul a fost părăsit de
călugări în anul 1860, iar în 1874, din
întreg ansamblu monastic mai exista doar
peretele dinspre Sud al bisericii.
3. Com. în jud. Iaºi, alcãtuitã din 5
sate, situatã în S Câmpiei Jijiei, pe râul
Albeºti; 3 068 loc. (1 ian. 2011): 1 614 de
sex masc. ºi 1 454 fem. Viticulturã;
apiculturã. În satul Brãeºti, atestat
documentar, prima oarã, în 1462, se aflã
biserica din lemn cu hramul „Adormirea
Maicii Domnului” (sec. 18).
BRĂGĂREŞTIÕ PucheniiMari.

BRÃHÃªEªTI, com. în jud. Galaþi,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în zona de
contact a Câmpiei Tecuci cu Colinele
Tutovei, pe râul Berheci; 8 950 loc. (1 ian.
2011): 4 361 de sex masc. ºi 4 589 fem.
Fermã de creºtere a porcinelor. Pe terit.
com. au fost descoperite urmele unei
aºezãri geto-dacice din sec. 4–3 î.Hr. Satul

Cosiþeni este atestat documentar, prima
oarã, în 1546, iar Corcioveni în 1616.
Pădurea Buciumeni (71,2 ha), declarată
rezervaţie forestieră.

BRÃILA 1. Câmpia Brãilei, unitate de
relief, joasã ºi netedã, situatã în NE
Câmpiei Române (parte componentã a
acesteia), între luncile râurilor Siret la N,
Dunãrea la E, Cãlmãþui la S ºi Buzãu la
V. Alt. variazã între 50 m în NV ºi 20 m
în E. Este acoperitã, în mare parte, de
depozite loessoide pe care s-au dezvoltat
soluri de tip cernoziomic, foarte fertile
în condiþii normale de umiditate. Câmpia
este formatã din mai multe câmpuri
(Viziru, Ianca, Gemenele º.a.) presãrate
cu numeroase movile ºi lacuri instalate
în crovuri (Ianca, Plopu, Esca, Lutul Alb,
Lacu Sãrat º.a.). Expl. de petrol ºi gaze
naturale. Culturi de cereale, plante
tehnice ºi de nutreþ, floarea-soarelui,
sfeclã de zahãr etc. Cunoscutã ºi sub
numele de Bãrãganul de Nord.
2. Municipiu în E-SE României,
reºed. jud. omonim, situat în NE Câmpiei
Brãilei, la 20 m alt., pe stg. Dunãrii, la
170 km amonte de vãrsarea Dunãrii în
Marea Neagrã; 209 562 loc. (1 ian. 2011):
99 581 de sex masc. ºi 109 981 fem. Supr.:
175 km2, din care 31 km2 în intravilan;
densitatea: 6 760 loc./km2. Port fluvio-maritim pânã la care pot pãtrunde
nave de mare tonaj. Nod feroviar (staþia
de c.f. a fost inauguratã la 13 sept. 1872)
ºi rutier. Expl. de argilã ºi de nisip. Centralã electricã ºi de termoficare (1 950
MW), la Chiscani, intratã în funcþiune în
1973. Centru al industriei construcţiilor
de maºini (excavatoare, rulouri compresoare, gredere, screpere, remorchere,
ºlepuri fluviale, cargouri maritime pânã
la 7 500 tdw, drăgi hidromecanice, macarale portuare, macarale Graifar, compactoare vibratoare, excavatoare hidraulice
pe pneuri şi şenile, excavatoare plutitoare
cu funcţii multiple, autoexcavatoare,
concasoare, utilaje de încărcare-descărcare, utilaje pentru industria metalurgică,
osii şi boghiuri pentru vagoane de cale
ferată de marfă şi călători, utilaje pentru
fabrici de ciment ºi uzine de aluminiu,
pentru ind. celulozei ºi hârtiei ºi pentru
ind. de prelucr. a lemnului, vagoane
siderurgice, rotoare pentru turbine hidroenergetice etc.). Reparaþii capitale de
nave. Alte ramuri ind.: mat. de constr.
(prefabricate din beton, cãrãmizi, ºamote,
ciment, mortar refractar, praf de diatomitã pentru combinatele metalurgice),
chimicã (celofan, folii impermeabile, fibre
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artificiale, la Chiscani), prelucr. lemnului
(mobilã, plãci aglomerate, chibrituri),
conf., tricotaje, alim. (conserve de peºte,
conserve de legume ºi fructe, preparate
din carne ºi lapte, biscuiþi, paste fãinoase,
lapte praf, produse zaharoase ºi de
panificaþie, bere, sucuri naturale etc.).
Crescãtorie de fazani. Teatrul dramatic,
din 1851 (numit din 1969 Teatrul „Maria
Filotti”), Teatrul de pãpuºi „Cărăbuş”
(1 iun. 1951), Filarmonica „Lyra” (24 oct.
1883), un Institut de învãþãmânt superior,
cu trei facultăţi, 2 412 studenţi şi 39 cadre
didactice (în anul universitar 2007–2008),
mai multe cinematografe, biblioteci
publice (între care Biblioteca judeþeanã
„Panait Istrati” (f. 3 ian. 1881), în prezent
cu peste 400 de mii de vol., Muzeul
Brãilei (inaugurat la 2 iun. 1955 pe baza
fostului muzeu mixt de istorie înfiinþat
la 23 aug. 1881), care cuprinde mai multe
secþii (de istorie ºi arheologie, etnografie,
artã, ºtiinþele naturii), a fost reorganizat
în 1968 cuprinzând ceramicã de Cucuteni, materiale arheologice aparþinând
culturilor materiale Dridu ºi Babadag,
documente ºi fotocopii din perioada
1868–1944, lucrãri de artã plasticã semnate
de Theodor Aman, Henri Catargi, Alexandru Ciucurencu etc.; Centrul cultural
„Nicăpetre”, inaugurat la 6 dec. 2001,
adăposteşte donaţiile sculptorului
Nicapetre (cetăţean canadian de origine
română) expuse într-o clădire din sec. 19,
restaurată în 2009 şi intrată în circuitul
muzeistic la 12 nov. 2010; casele
memoriale „Panait Istrati” ºi „Perpessicius” (Dimitrie S. Panaitescu). Parcul
„Monument” (90 ha), amenajat în 1833–

1835. Între 23 ºi 27 aug. 1995, la B. s-a
desfãºurat prima ediþie a Concursului
internaþional
„Hariclea
Darclée”,
organizat din iniþiativa sopranei Mariana
Nicolesco, ºi care de atunci are loc anual.
Istoric. Sãpãturile arheologice efectuate
în cartierul Brãiliþa (1955–1975) au scos
la ivealã o aºezare neoliticã cu douã
niveluri (una aparþinând culturii Boian,
cu ceramicã decoratã meandric, ºi alta
culturii Gumelniþa, caracterizatã prin
locuinþe cu platformã, ceramicã excizatã
ºi pictatã, plasticã), un cimitir de
înhumaþie din perioada de trecere de la
Neolitic la Epoca bronzului, în care s-au
gãsit schelete chircite, un vas cu capac,
pictat bicrom, un pumnal din bronz aurit
º.a., o aºezare sãteascã de bordeie ºi un
cimitir de incineraþie daco-getic (sec. 4–
3 î.Hr.) cu inventar ceramic bogat. Peste
acestea s-a mai individualizat o aºezare
de la începutul feudalismului (sec. 10–
11). Prima atestare documentarã a
localităţii dateazã din sec. 13, când B.
apare menþionatã cu numele bizantin
Proilava. În 1350 este amintitã cu numele
Drinago (sau Brillago) într-o descriere
geograficã spaniolã, iar în documentele
româneºti este menþionatã într-un act
emis la 20 ian. 1368 la cancelaria domnului Vladislav I (Vlaicu-Vodã). Într-o
descriere din 1396 a lui Johann
Schiltberger, B. apare consemnatã ca un
puternic centru comercial ºi însemnat
port fluvial unde acostau numeroase
corãbii cu mãrfuri. Aici a acostat, în 1445,
ºi flota burgundo-papalã (8 nave)
antiotomanã, comandatã de Walerand
de Wavrin. De la sf. sec. 14 ºi pânã la
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mijlocul sec. 16, a fost punct de vamã ºi
pr. port la Dunãre al Þãrii Româneºti ºi
al Moldovei. În 1463, cronicarul bizantin
Laonicos Chalcondylas caracteriza B. ca
fiind „oraºul dacilor (sic!) în care se face
un comerþ mai mare decât în toate oraºele
þãrii”. În luna mai 1462, oraºul a fost
devastat ºi incendiat de turci, iar în febr.
1470, oraºul a fost prãdat ºi incendiat de
oastea moldoveneascã comandatã de
ªtefan cel Mare care se afla într-o
campanie împotriva lui Radu cel Frumos, domn al Þãrii Româneºti, supus
turcilor. În iun. 1539, B. a fost cuceritã
de turci, împreunã cu terit. din jur,
transformatã în raia (1542), atribuindu-se
numele de Ibrail, ºi stãpânitã de aceºtia
pânã în sept. 1829. În 1590, Patriarhia
Constantinopolului atestã existenþa
Mitropoliei Proilaviei, înfiinþatã, probabil,
în 1540. Cetatea, construitã de turci în
sec. 16, a fost demantelatã în 1828, iar
oraºul ºi terit. din jur au fost restituite
Þãrii Româneºti prin Tratatul de Pace de
la Adrianopol (2 sept. 1829). Între 1831
ºi 1835, oraºul a fost sistematizat pe baza
unui plan radiar-concentric, modern, iar
în perioada 19 febr. 1836–26 febr. 1883 a
avut statut de porto-franco. Din a doua
jumãtate a sec. 19 s-a dezvoltat în ritm
accelerat, construindu-se mori, silozuri,
fabricã de ciment, tipografie, antrepozite,
ºantierul de reparaþii navale etc., s-au
introdus iluminatul public (mai întâi cu
opaiþe ºi lumânãri, în 1832, apoi cu petrol
lampant, din 1858, ºi electric, din vara
anului 1893) ºi tramvaiul electric (1900),
iar dupã Primul Rãzboi Mondial au luat
fiinþã ind. metalurgicã, constr. de
material rulant feroviar (vagoane
siderurgice) º.a. În perioada ocupaþiei de
trupele bulgaro-austro-germane (23 dec.
1916–11 nov. 1918), B. a suferit mari
distrugeri. B. se numãrã printre marile
oraºe ale þãrii în care populaþia a
participat la evenimentele din dec. 1989
(la 15 dec. 1994, cu ocazia comemorãrii
a 5 ani de la revoluţia anticomunistă din
dec. 1989, Parlamentul României a
declarat municipiul B. ca oraº-martir).
Oraºul B.a fost declarat municipiu la 17
febr. 1968. Monumente: zidurile cetãþii;
biserica „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi
Gavriil”, iniþial (sec. 17) geamie,
transformatã în 1829–1831 în bisericã
ortodoxã, când i s-au adãugat elemente
specifice cultului ortodox (în 1862, biserica a fost prelungitã cu 7 m, iar în 1993–
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1994 consolidatã ºi restauratã); biserica
greceascã cu hramul „Buna Vestire”
(1862–1872), de dimensiuni mari (43,40
m lungime ºi 21,50 m lãþime), a fost
construitã dupã planurile arhitectului
Avraam Ioanidis din Brusa (are vitralii
valoroase ºi pãstreazã picturi murale
interioare executate, în 1890, de cãtre
Gheorghe Tattarescu, apoi picturi
realizate de cãtre Constantin Livadas
Liochis, în 1901, ºi de Dumitru Belizarie,
în 1945–1946); biserica având dublu hram
„Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel” ºi „Sfânta
Parascheva” (construitã în 1872–1881,
dupã planurile arhitectului P. A. Tabai);
biserica „Sfântul Nicolae” (1835–1837),
afectatã grav de incendiul din 5 oct. 1859,
a fost refãcutã în anii 1863–1865, cu
picturi murale interioare executate de
Petre Alexandrescu în stilul Renaºterii
italiene; catedrala ortodoxă cu hramul
„Naşterea Domnului”, de mari dimensiuni (42 m lungime, 25 m lăţime la
abside şi 46 m înălţimea turlei centrale),
a fost construită în perioada 16 apr. 1990–
2005 (sfinţită la 26 dec. 2005), iar picturile
murale interioare se află în prezent în
fază finală de execuţie; Institutul „Sancta
Maria” (1898); clãdirea Tribunalului
(1886–1890); Palatul Agriculturii realizat
în 1923 dupã planurile arhitectului Florea
Stãnculescu; Hruba „Pulberãria Nouã”
(1812–1814); clădirea gimnaziului
„Nicolae Bãlcescu” (1885–1886), construită
dupã planurile arhitectului Alexandru
Sãvulescu, azi liceu; Palatul Cultural
(1864); Palatul Societãþii filarmonice
„Lyra” (1924); clãdirea Bãncii Agricole
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(sec. 19); Clubul NAVROM (1900); Han
(1864); clãdirea Teatrului „Maria Filotti”
(1896, restauratã în anii 1980–1988);
farmacia „Faltis” (1899); Gara fluvialã
(începutul sec. 20); silozuri construite în
1887–1891 de ing. Anghel Saligny, care
a folosit pentru prima oarã betonul
armat; spital construit în trei etape (1884,
1923, 1935); Grãdina publicã (8 100 m2),
cu ruinele cetãþii; Orologiul (1909) pe
soclul cãruia este marcatã o corabie cu
pânze, simbolizând activitatea portuarã;
Faleza; bustul împãratului roman Traian,
operã a sculptorului Tache DimoPavelescu;
casele
memoriale
„Perpessicius” (sec. 19, refãcutã în 1971),
„Ana Aslan” (sf. sec. 19), „Petre ªtefãnescu-Goangã” (sf. sec. 19), „Maria Filotti”
º.a.; casa „Suliotis” (sf. sec. 18), azi liceul
„Ion Ghica”. La B. s-au născut numeroase
personalităţi, printre care: Hariclea
Darclée, Maria Filotti, Ana Aslan, Nae
Ionescu, Mina Minovici, Panait Istrati,
Anton Bacalbaºa, Mihail Sebastian º.a.
3. Judeţ situat în E-SE României, în
NE Câmpiei Române, pe cursul inf. al
Dunării, între 27°5' şi 28°10' longitudine
E şi între 44°44' şi 45°28' latitudine N.
Jud. B. este limitat de jud. Galaţi (N),
Tulcea (E), Constanţa (SE), Ialomiţa (S),
Buzău (V) şi Vrancea (NV). Supr.: 4 766
km2 (1,99% din supr. ţării). Populaţia (1
ian. 2011): 356 653 loc. (1,66% din
populaţia ţării), din care 173 204 loc. de
sex masc. (48,6%) şi 183 449 de sex fem.
(51,4%). Populaţia urbană: 231 647 loc.
(65,0%); rurală: 124 979 loc. (35,0%).
Densitatea: 74,8 loc./km2. Structura
populaţiei pe naţionalităţi (recensământul
din 20-31 oct. 2011): 90,8% români, 2,7%

rromi, 0,6% ruşi-lipoveni şi 5,9% alte
minorităţi (maghiari, turci, greci, aromâni
ş.a.). Reşed.: municipiul Brăila. Oraşe:
Făurei, Ianca, Însurăţei. Comune: 40. Sate:
140 (din care 9 aparţin oraşelor).
Relieful este reprezentat, în proporţie
de 58%, printr-o câmpie tabulară, de tip
bărăgan, care aparţine părţii de NE a
Câmpiei Române, iar 42% din supr. jud.
B. este ocupată de luncile Dunării, Siretului, Buzăului şi Călmăţuiului, care
constituie subunităţi distincte în cadrul
câmpiei. În sens mai larg, cea mai mare
parte din supr. jud. B. (cu excepţia luncii
Dunării) se extinde în arealul părţii de
NE a Câmpiei Române, formată din mai
multe subunităţi (Câmpia Bărăganului
central sau Bărăganul Ialomiţei, Câmpia
Călmăţuiului, Câmpia Bărăganului de
Nord sau Câmpia Brăilei şi Câmpia
Siretului inferior) şi în care singurele
accidente ale reliefului sunt văile râurilor,
crovurile şi cuvetele lacustre. Cea mai
mare alt. a jud. B.se află în arealul com.
Zăvoaia (51 m), din Câmpia Călmăţuiului, iar cea mai joasă (6 m alt.), în
Balta Brăilei. Relieful de câmpie este
relativ uniform, cu interfluvii netede,
întinse, care formează aşa-numitele
câmpuri (Viziru, Ianca, Mircea Vodă,
Mohreanu, Roşiori ş.a.), acoperite în
mare parte cu depozite loessoide.
Caracteristicile pr. ale zonei de câmpie
sunt prezenţa numeroaselor crovuri
(formate prin tasarea depozitelor de
loess) în care s-au acumulat apele, dând
naştere unor lacuri, şi extinderea supr.
acoperite cu dune de nisip, fixate cu
vegetaţie, aşternute peste depozitele
loessoide. Lunca Dunării din această
zonă (cuprinsă între braţul Dunărea
Veche la E şi cursul pr. al Dunării la V)
este numită Balta Brăilei sau Insula Mare
a Brăilei (denumire improprie, folosită
de agronomi). Balta Brăilei are o lungime
de 60 km şi o lăţime de 20 km, ocupă o
supr. de c. 96 000 ha, fiind îndiguită,
desecată şi redată circuitului agricol, în
special pentru culturi de porumb.
Clima este temperat-continentală, cu
veri călduroase şi secetoase şi ierni
friguroase, marcate adeseori de viscole.
Temp. medie anuală variază între 10,3°C
şi 10,5°C, înregistrându-se valori mari
ale amplitudinii anuale, respectiv 25,2°C
între vară şi iarnă. Pe terit. jud. B. s-a
înregistrat (la 10 aug. 1951), la staţia
meteorologică Ion Sion din Bărăgan, cea
mai ridicată temp. (44,5°C), omologată
ca record absolut pe ţară (până în
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prezent). Temp. minimă absolută
(-30,0°C) a fost înregistrată la staţia
meteorologică Griviţa, la 25 ian. 1942.
Amplitudinea max. a valorilor extreme
absolute de temp. pe terit. jud. B. este
de 74,5°C, situându-se, din acest punct
de vedere, pe locul doi în ţară, după jud.
Braşov, unde această amplitudine este
de 77,4°C. Precipitaţiile atmosferice
anuale însumează, în medie, 400–500
mm, majoritatea acestora căzând în semestrul cald al anului, când au caracter
de aversă. În general, cantitatea scăzută
de precipitaţii şi frecvenţa anilor secetoşi
(cum au fost 1896, 1908, 1927, 1934, 1938,
1946, 1951, 1968, 1994, 1996) pun probleme serioase culturilor agricole, deficitul
de apă trebuind să fie compensat prin
irigaţii. Vânturile predominante bat, cu
o frecvenţă mai mare, dinspre N (31,5%)
şi NE (18%), cu viteze medii anuale ce
variază între 1,5 şi 5,3 m/s. Vitezele
maxime ale vânturilor se înregistrează
în timpul iernii, când acestea depăşesc
frecvent 100 km/h (în febr. 1954, viteza
vântului a atins 125 km/h). Cele mai cunoscute vânturi sunt Crivăţul (vânt rece
şi uscat ce bate în timpul iernii dinspre
N şi NE, cauzat de anticiclonul siberian)
şi Suhoveiul (vânt cald şi uscat, ce bate
vara, dinspre E).
Reţeauahidrografică autohtonă este
foarte slab reprezentată pe terit. jud. B.
din cauza climatului temperat cu nuanţe
semiaride, a energiei reduse de relief şi
a permeabilităţii depozitelor loessoide şi
nisipoase. Aceşti trei factori pr. determină
existenţa unor întinse areale fără o
scurgere a apelor de supr., cunoscute sub
numele de areale sau zone semiendoreice. Lipsa râurilor autohtone este
compensată de câteva cursuri de ape
alohtone care traversează jud. B. (printre
acestea evidenţiindu-se albiile inf. ale
Dunării, ale Siretului, Buzăului şi
Călmăţuiului), reuşind să asigure o
densitate de 0,3 km/km2 (una dintre cele
mai scăzute densităţi din ţară). Cea mai

importantă arteră hidrografică a jud. B.
este Dunărea, care intră pe terit. său în
aval de Giurgeni, unde se despleteşte în
trei braţe (Dunărea propriu-zisă, la V,
braţul Vâlciu în partea central-vestică,
paralel cu Dunărea, şi braţul Dunărea
Veche, la E) ce închid între ele Balta Brăilei
sau Insula Mare a Brăilei. Braţul Dunărea
Veche (sau Măcin) formează, totodată,
limita dintre jud. B. şi jud. Constanţa şi
Tulcea. Siretul drenează partea de N a
jud. B. pe o distanţă de 47,4 km, între
localit. Corbu Vechi şi confl. cu Dunărea,
separându-l, pe această porţiune, de jud.
învecinat Galaţi, iar râul Buzău (afl. drept
al Siretului pe terit. jud. B.) străbate
partea de NV a jud. pe o distanţă de 141
km, având un curs foarte meandrat. Râul
Călmăţui, care traversează partea centralsudică a jud. B. pe o distanţă de 70 km
(aproximativ jumătate din lungimea lui
totală de 145 km se află pe terit. jud. B.),
este considerat că urmează un vechi curs,
părăsit, al Buzăului, el reprezentând o
importantă sursă de apă pentru irigaţiile
din această zonă. În regiunea cursului
inferior al Siretului se remarcă un
puternic fenomen de subsidenţă, reflectat
prin convergenţa râurilor în această parte
(cunoscută ca „piaţă de adunare a
apelor”), prin aluvionarea intensă a
acestora şi prin meandrare accentuată.
Lacurile de tip clasto-carstic (sau de
crov), de luncă şi limanele fluviale
constituie elementele hidrografice cu o
abundenţă mai mare pe terit. jud. B. Cele
mai numeroase sunt lacurile de crov
(Ianca, Plopu, Lutu Alb, Seaca, Movila
Miresii sau Lacu Sărat, Esna, Tătaru,
Colţea, Plaşcu, Unturos ş.a.), asupra
originii cărora au emis diferite ipoteze
geografii George Vâlsan şi Constantin
Brătescu, limnologul Petre Gâştescu, geologii Gregoriu Ştefănescu, Ludovic
Mrazec, Gheorghe Munteanu-Murgoci ş.a. Limanele fluviale sunt reprezentate prin lacurile Jirlău, Ciulniţa, Câineni,
Balta Albă ş.a. de pe cursul inf. al Buzăului, iar lacurile de luncă sunt cantonate
cu precădere în luncile Dunării şi Siretului.
Vegetaţia naturală, care aparţine,
aproape în întregime, zonei de stepă, a
fost înlocuită în proporţie de 90–95% cu
plantele de cultură. Vegetaţia arborescentă este foarte slab reprezentată,
existând doar câteva pâlcuri de pădure
de stejar brumăriu (Quercus pedunculiflora) în amestec cu arţar tătăresc (Acer
tataricum) şi unele tufişuri de porumbar
(Prunus spinosa), vişin de stepă (Prunus
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fruticosa) şi migdal pitic (Prunus tenella).
Pajiştile de colilie şi năgară, caracteristice
odinioară pentru vegetaţia de stepă, au
dispărut aproape complet; pe micile
suprafeţe pe care se mai află încă
vegetaţie ierboasă se dezvoltă păiuşul
(Festuca valesiaca, Festuca sulcata), pirul
crestat (Agropyrum cristatum), bărboasa
(Botriochloa ischaemum) ş.a. Vegetaţia de
luncă este formată în majoritatea cazurilor din zăvoaie de plop alb şi negru,
salcie şi cătină roşie.
Faunade stepă, destul de săracă în
comparaţie cu cea a pădurilor, cuprinde
rozătoare (popândău, şoarece de câmp,
orbete, hârciog, şobolanul de câmp,
iepurele), păsări (ciocârlia de Bărăgan,
şorecarul încălţat, fâsa de câmp, prepeliţa, potârnichea), reptile (şopârle,
şerpi) şi numeroase insecte (lăcuste,
cosaşi, greieri, călugăriţe, fluturi etc.).
Luncile Dunării şi Siretului sunt populate
de o variată şi bogată faună de apă, între
care se remarcă găinuşa de baltă,
corcodelul, cârsteiul de baltă, gâsca şi
raţa sălbatice, lişiţa, ţigănuşul, barza,
bizamul, câinele enot ş.a. Ihtiofauna,
specifică apelor Dunării, este reprezentată prin peşti migratori, care vin în
Dunăre pentru reproducere (păstruga,
scrumbia ş.a.), şi semimigratori (crap,
ştiucă, şalău, plătică, somn, caras, biban,
caracudă, lin etc.).
Resurse naturale: zăcăminte de
petrol şi gaze naturale (Ianca, Ulmu,
Bordei Verde, Lişcoteanca, Oprişeneşti,
Făurei, Jugureanu, Bărăganul), argile şi
balast (Brăila, Făurei, Însurăţei, Grădiştea), ape minerale (Însurăţei).
Istoric. Săpăturile arheologice efectuate în cartierul Brăiliţa atestă faptul că
aceste meleaguri au fost locuite încă din
Neolitic. Aici a fost identificată o aşezare
neolitică cu două niveluri: una aparţinând culturii Boian (milen. 4 î.Hr.), cu
ceramică decorată meandric, şi alta
culturii Gumelniţa (milen. 4–3 î.Hr.),
caracterizată prin locuinţe cu platformă,
ceramică excizată şi pictată, plastică etc.
Tot la Brăiliţa a fost descoperit un cimitir
de incineraţie daco-getic (sec. 4–3 î.Hr.)
cu inventar bogat. Perioada stăpânirii
romane (sec. 2–3) este ilustrată de castrul
şi aşezarea civilă descoperite în arealul
satului Filipeşti din com. SurdilaGăiseanca, iar necropola identificată pe
terit. com. Chiscani dovedeşte o intensă
locuire a acestor regiuni în sec. 9–10. Jud.
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B. este unul dintre cele mai vechi unităţi
administrativ-teritoriale ale ţării, el
datând de la întemeierea statului feudal
Ţara Românească (începutul sec. 14), dar
cu o existenţă anterioară anului 1300, fapt
dovedit de prima atestare documentară
a oraşului Brăila, în sec. 13, când apare
menţionat cu numele Proilava. Dar prima
menţiune documentară a jud. B. datează
din 1481, urmată, la scurt timp (1487),
de alta, când, într-un act emis la 31 iul.
1487, voievodul Vlad Călugărul dăruieşte
egumenului şi călugărilor mănăstirii
Snagov: „să le fie în judeţul Brăila găleţile
de grâu domneşti ahabnice şi dijma
domnească şi vămeşitul, zeciuiala care
este domnească de la stupi şi cu perperii
cu tot în întreg judeţul Brăila...”. După
1542, când oraşul Brăila şi teritoriile din
jur au fost transformate în raia turcească,
jud. B. a continuat să existe şi să figureze
în actele cancelariei domneşti, cu toate
că a rămas sub ocupaţie turcească până
în 1829, când prin Tratatul de Pace de la
Adrianopol (2 sept. 1829), oraşul Brăila
şi teritoriile din jur au fost restituite Ţării
Româneşti. În 1646, jud. B. apare contopit
cu jud. Râmnicu Sărat, apoi este reînfiinţat
temporar (în perioada Războiului ruso-

turc, 1806–1812), când s-a aflat sub
ocupaţie rusească (1809–1812) şi, definitiv, după Pacea de la Adrianopol (2
plăşi cu 58 de sate şi domeniul Brăilei
care cuprindea terit. fostei raiale). Sub
această configuraţie, jud. B. a existat
până în sept. 1950, când, în urma
reformei administrativ-teritoriale a ţării,
a fost desfiinţat şi inclus în regiunea
Galaţi, sub forma raioanelor Brăila,
Făurei şi Însurăţei. A fost reînfiinţat ca
judeţ de sine stătător la 17 febr. 1968,
când a avut loc o nouă împărţire administrativ-teritorială a ţării.
Economia actuală a jud. B. se caracterizează printr-o industrie dinamică, cu
mai multe obiective industriale de interes
naţional (Şantierul naval, Societatea
Comercială „Promex” S.A. – fostă uzina
„Progresul”, Societatea Comercială
„Braiconf”) şi o agricultură cu caracter
intensiv, orientată cu precădere în
direcţia culturilor cerealiere şi a plantelor
tehnice şi în cea a creşterii animalelor.
Industria rămâne, totuşi, şi pentru jud.
B., principala componentă a activităţii
economice, evidenţiată de valoarea
ridicată a producţiei globale industriale
faţă de valoarea producţiei globale
agricole. Structura producţiei globale
industriale a jud. B. scoate în evidenţă,

ca ramuri principale, ind. metalurgiei
feroase, reprezentată prin Societatea
Comercială „Laminorul” S.A., înfiinţată
la 17 ian. 1923 şi dezafectată la 26 iulie
2004 şi industria construcţiilor de maşini,
reprezentată prin Şantierul naval şi prin
Societatea Comercială „Promex” S.A. În
cadrul şantierului naval se realizează
cargouri maritime până la 7 500 tdw,
şlepuri şi remorchere fluviale, drăgi,
ceamuri (nave fluviale remorcate) pentru
transportul stufului, şalupe etc., iar S.C.
„Promex” S.A. produce excavatoare pe
pneuri şi pe şenile, rulouri compresoare,
gredere, screpere, vagoane siderurgice,
rotoare pentru turbine hidroenergetice,
piese forjate pentru motonave şi cargouri,
roţi dinţate cilindrice, roţi de mare
complexitate, cu dantură curbată, linii
de fabricaţie pentru fabricile de ciment,
prese hidraulice verticale pentru cărămizi
refractare, motoare, cilindri pentru
laminoare şi bluminguri etc. Celelalte
ramuri, cu ponderi importante în
realizarea producţiei globale industriale
a jud. B. sunt: ind. energiei electrice şi
termice (termocentrala de la Chiscani, cu
o putere instalată de 1 950 MW), ind. de
extracţie a petrolului şi gazelor naturale,
ind. textilă şi a conf. (Brăila, Făurei, Ianca,
Însurăţei), ind. de prelucr. a lemnului
(mobilă, plăci aglomerate, chibrituri etc.,
la Brăila), ind. mat. de constr. (ciment şi
prefabricate din beton, la Brăila, cărămizi,
la Brăila, Făurei, Ianca, Însurăţei), ind.
alim. (preparate din carne şi lapte,
conserve de legume şi fructe, zahăr, lapte
praf, biscuiţi, paste făinoase, băuturi
răcoritoare etc.).
Agricultura, cu vechi tradiţii în jud.
B., este o ramură importantă a economiei, care beneficiază de condiţii pedoclimatice favorabile şi de vaste lucrări
agrotehnice şi de amelioraţii. La sf. anului
2007, jud. B. dispunea de o supr. agricolă
de 387 470 ha (2,6% din supr. agricolă a
ţării), din care 348 899 ha reveneau
terenurilor arabile (3,7% din supr. arabilă
a ţării şi 90% din supr. agricolă a jud. B.),
33 003 ha păşunilor, 4 817 ha viilor şi
pepinierelor viticole, 751 ha livezilor şi
pepinierelor pomicole ş.a. În anul 2007,
cea mai mare parte din supr. arabilă a
jud. B. a fost destinată culturilor de
plante uleioase (108 285 ha, locul 4 pe
ţară, după jud. Călăraşi, Constanţa şi
Ialomiţa), urmate de culturile de porumb
(83 934 ha), de cele de grâu şi secară
(69 016 ha), floarea-soarelui (61 101

ha),orz şi orzoaică (20 633 ha, locul 3 pe
ţară după jud. Constanţa şi Timiş), soia
(14 939 ha, locul 4 pe ţară, după jud,
Călăraşi, Timiş şi Botoşani), pepeni verzi
şi galbeni (2 807 ha), leguminoase pentru
boabe, cartofi, sfeclă de zahăr, tutun,
legume etc. O extinsă reţea de canale
asigură irigiarea pe scară largă a
culturilor agricole. O importantă dezvoltare o au culturile legumicole în sere,
organizate la Chiscani şi SurdilaGăiseanca. Viticultura ocupă supr. restrânse în arealul localit. Însurăţei, Ianca,
Făurei, Şuţeşti, Urleasca. Sectorul
zootehnic, cu străvechi tradiţii şi cu o
bogată bază furajeră, oferită de
producţiile ridicate de cereale boabe şi
plante de nutreţ, dispune de efective
însemnate de animale provenite din mari
ferme de creştere a porcinelor (Brăila), a
ovinelor (Tichileşti), a bovinelor (Viziru,
Victoria) şi avicole (Brăila). La începutul
anului 2008, efectivul de animale al jud.
B. cuprindea 58 190 capete bovine,
250 965 capete porcine (locul 2 pe ţară,
după jud. Timiş), 267 309 capete ovine,
26 504 capete cabaline, 18 270 capete
caprine; avicultură (2 359 844 capete
păsări); apicultură (12 664 familii de albine). Prezenţa cursurilor inf. ale Dunării
şi Siretului şi a mai multor lacuri pe terit.
jud. B.determină o intensă activitate de
pescuit. În cadrul sectorului zootehnic se
remarcă faptul că peste 99% din efectivul
de animale aparţine sectorului privat, iar
în mai multe cazuri (la caprine, păsări,
albinărit) în întregime.
Căile de comunicaţie. Aşezarea geografică favorabilă (la Dunăre), condiţiile de

relief adecvate ş.a. au permis o dezvoltare corespunzătoare a căilor şi
mijloacelor de comunicaţie feroviare,
rutiere şi fluviale. La sf. anului 2007,
lungimea reţelei feroviare de pe terit. jud.
B. era de 158 km (din care 124 km
electrificate), cu o densitate de 33,2 km/
1 000 km2 de teritoriu, iar cea a drumurilor publice de 1 187 km (din care 281
km modernizate), revenind 24,9 km/100
km2 de teritoriu. Prin portul fluviomaritim Brăila, situat la 170 km Vest de
Marea Neagră, se efectuează transporturi
de mărfuri şi călători către şi dinspre
Marea Neagră, dar şi cu porturile fluviale
aflate în amonte şi în aval de Brăila.
Învăţământ,culturăşiartă. În anul
şcolar 2007–2008, pe terit. jud. B. funcţionau 32 grădiniţe de copii (cu 10 743 copii
înscrişi şi 614 personal didactic), 79 de
şcoli generale (învăţământ primar şi
gimnazial), cu 27 613 elevi şi 1 958 cadre
didactice, 23 de licee, cu 11 388 elevi şi
947 profesori, două şcoli profesionale, cu
4 181 elevi şi 947 profesori, un Institut
de învăţământ superior, cu două
facultăţi, 2 412 studenţi şi 39 profesori.
În 2007, reţeaua aşezămintelor culturale
şi de artă cuprindea două teatre (unul
dramatic şi altul de păpuşi, la Brăila),
197 biblioteci, cu 1 816 000 vol., un
cinematograf, 96 cămine culturale, cinci
case de cultură, şase muzee, numeroase
ansambluri folclorice, case memoriale
etc. Activitatea sportivă se desfăşoară în
cadrul celor 59 de secţii sportive în care
activează 2 391 sportivi, 79 antrenori şi
84 arbitri.

Brăila

Ocrotirea sănătăţii. La sf. anului
2007, reţeaua sanitară a jud. B. dispunea
de cinci spitale cu 2 053 paturi, revenind
un pat de spital la 178 loc., cinci
dispensare, o policlinică şi 74 de farmacii
şi puncte farmaceutice. În acelaşi an,
asistenţa medicală era asigurată de 501
medici (1 medic la 729 locuitori), 135
stomatologi (1 medic stomatolog la 2 708
locuitori) şi 2 465 cadre sanitare cu
pregătire medie.
Turism. Cu toate că este situat într-o
zonă de câmpie, cu forme de relief puţin
variate, jud. B.are câteva valenţe turistice
determinate atât de aşezarea sa pe
Dunăre, la intersecţia fluxurilor turistice
dinspre Moldova spre litoralul Mării
Negre şi Delta Dunării, cât şi de prezenţa
unor lacuri sărate cu calităţi terapeutice.
Vestigiile trecutului (aşezarea geto-dacă
de la Brăiliţa, necropola de la Chiscani,
cetatea Brăilei ş.a.), obiectivele naturale
(Balta Brăilei – de interes cinegetic şi de
pescuit sportiv –, Popina Blasova –
monument al naturii – unde există un
punct turistic nautic pentru concursuri
internaţionale, Pădurea Viişoara de lângă
Însurăţei etc.) şi arhitectonice (Palatul
cultural, 1864, bisericile „Buna Vestire”,
1862–1872, cu picturi murale executate
de Gheorghe Tattarescu, şi „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, sec. 17, orologiul
din 1909 ş.a., toate în Brăila), zona etnofolclorică Corbu Vechi, staţiunea
balneoclimaterică Lacu Sărat ş.a.
reprezintă tot atâtea puncte de atracţie
pentru turiştii aflaţi la odihnă sau în
tranzit. Indicativ auto: BR.

Localităţilejud.Brăila
(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)
III. Comune

I. Municipii

1.BRĂILA (sec. 13)
II. Oraşe

Satele care aparţin oraşelor

2.IANCA (1834)

1. Berleşti (1848)
2. Gara Ianca (1850)
3. Oprişeneşti (1860)
4. Perişoru (1830)
5. Plopu (1895)
6. Târlele Filiu

1.FĂUREI (1872)

3.ÎNSURĂŢEI (f. 1864)

1. Lacu Rezii (f. sec. 18)
2. Măru Roşu
3. Valea Călmăţuiului

Satele componente
(primul sat este reşed. com.)

1.BĂRĂGANUL 1. Bărăganul (1643)
2.BERTEŞTIIDEJOS

3.BORDEIVERDE

4.CAZASU

165

1. BerteştiideJos (1828)
2. Berteştii de Sus
3. Gura Călmăţui
4. Gura Gârluţei
5. Nicoleşti
6. Spiru Haret
1. BordeiVerde (1855)
2. Constantin Gabrielescu
3. Filiu
4. Lişcoteanca
1. Cazasu

19.RACOVIŢA

Brăila
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5.CHISCANI
6.CIOCILE

7.CIREŞU

8.DUDEŞTI
9.FRECĂŢEI

10.GALBENU

11.GEMENELE
12.GRADIŞTEA
13.GROPENI

14.JIRLĂU

15.MĂRAŞU

16.MĂXINENI

17.MIRCEAVODĂ
18.MOVILAMIRESII

1. Chiscani
2. Lacu Sărat
3. Vărsătura

1. Ciocile (1795)
2. Chichineţu*
3. Chioibăşeşti
4. Odăieni
1. Cireşu (1794)
2. Batogu
3. Ioneşti
4. Scărlăteşti
5. Vultureni

1. Dudeşti (1925)
2. Bumbăcari
3. Tătaru (1457)

1. Frecăţei
2. Agaua
3. Cistia (1880)
4. Salcia
5. Stoieneşti (1880)
6. Titcov (1935)
1. Galbenu
2. Drogu
3. Pântecani
4. Sătuc
5. Zamfireşti

1. Gemenele (1892)
2. Găvani

20.RÂMNICELU

21.ROMANU
22.ROŞIORI

23.SALCIATUDOR

24.SCORŢARUNOU

25.SILIŞTEA

1. Racoviţa
2. Corbeni
3. Custura

1. Râmnicelu
2. Boarca
3. Constantineşti
4. Mihail Kogălniceanu
1. Romanu (1879)
2. Oancea (1897)

1. Roşiori (1878–1881)
2. Colţea
3. Florica
4. Pribeagu (1897)
1. SalciaTudor
2. Ariciu
3. Cuza Vodă
4. Gulianca
5. Olăneasca

1. ScorţaruNou
2. Deşiraţi
3. Gurguieţi
4. Nicolae Bălcescu
5. Pitulaţi
6. Sihleanu
1. Siliştea (1756)
2. Cotu Lung
3. Cotu Mihalea
4. Mărtăceşti
5. Muchea
6. Vameşu

1. Gradiştea
2. Ibrianu
3. Maraloiu

26.STĂNCUŢA

1. Jirlău (1672)
2. Brădeanca

27.SURDILA-GĂISEANCA 1. SurdilaGăiseanca (1851)
2. Filipeşti (1835)

1. Gropeni (1777)

1. Măraşu
2. Băndoiu
3. Măgureni
4. Nedeicu
5. Plopi
6. Ţacău

1. Măxineni
2. Corbu Nou
3. Corbu Vechi
4. Latinu
5. Voineşti

1. MirceaVodă
2. Deduleşti (1810)

1. MovilaMiresii (1878)
2. Esna (1861)
3. Ţepeş Vodă (1921)

* Până la 20 mai 1996 s-a numit Ştefan Gheorghiu.

28.SURDILA-GRECI

29.ŞUŢEŞTI
30.TICHILEŞTI
31.TRAIAN

1. Stăncuţa (1823)
2. Cuza Vodă
3. Polizeşti
4. Stanca (1800)

1. Surdila-Greci (1858)
2. Brateşu Vechi
3. Făurei-Sat
4. Horia

1. Şuţeşti (1830)
2. Mihail Kogălniceanu
1. Tichileşti (1810)
2. Albina
1. Traian (1880)
2. Căldăruşa
3. Silistraru (1828)
4. Urleasca (1858)

32.TUDORVLADIMIRESCU 1. Tudor
Vladimirescu (1878)
2. Comăneasca
3. Scorţaru Vechi
33.TUFEŞTI

1. Tufeşti (1832)

34.ULMU
35.UNIREA
36.VĂDENI

1. Ulmu
2. Jugureanu

1. Unirea
2. Moroteşti* (1838)
3. Valea Cânepii (1828)
1. Vădeni (1638)
2. Baldovineşti
3. Pietroiu

* Satul s-a depopulat la sf. sec. 20 şi începutul sec. 21, existând
din punct de vedere ad-tiv, dar fără locuitori.

BRÃNEªTI1. Com. în jud. Dâmboviþa,
alcãtuitã din 2 sate, situatã în Subcarpaþii
Ialomiþei, pe cursul superior al Ialomiþei;
3 859 loc. (1 ian. 2011): 1 872 de sex masc.
ºi 1 987 fem. Þesãtorie de bumbac.
Prelucr. lemnului (cherestea) ºi a cãrnii.
Morãrit ºi panificaþie. Pomiculturã. În
satul Brãneºti, atestat documentar la 28
mart. 1451, existã biserica „Sfântul
Nicolae” (1779, cu transformãri din 1911
ºi picturi realizate în 1958–1960), biserica
„Buna Vestire”, sfinþitã la 12 sept. 1943,
ºi numeroase case vechi (Pencea Gh. Ion,
c. 1850; Ciocoiu Nicolae, 1870–1880 º.a.).
Pânã la 10 iul. 2002, com. B. a avut în
componenþã satele Vulcana-Pandele,
Gura Vulcanei, Lãculeþe-Garã ºi Toculeºti, care la acea datã au format com.
Vulcana-Pandele, jud. Dâmboviţa.
2. Com. în jud. Gorj, alcãtuitã din
6 sate, situatã în S Dealurilor Jiului, în
zona de confl. a râului Gilort cu Jiul;
2 463 loc. (1 ian. 2011): 1 237 de sex masc.
ºi 1 226 fem. Staþie de c.f. (în satul
Gilortu) inauguratã la 16 ian. 1888.
Complex avicol. În satul Brãneºti se aflã
o bisericã cu dublu hram – „Sfântul
Nicolae” ºi „Sfinþii Voievozi” (1854–1859).
3. Com. în jud. Ilfov, alcãtuitã din 4
sate, situatã în Câmpia Vlãsiei, pe râul
Pasãrea, la 20 km E de Bucureºti; 8 667
loc. (1 ian. 2011): 4 173 de sex masc. ºi
4 494 fem. Staþie de c.f. (inauguratã la
17 nov. 1896). Producţie de tricotaje din
lânã ºi bumbac ºi de ulei de in.
Pisciculturã în iazuri ºi heleºteie. Liceu
cu profil de silviculturã (înfiinþat în 1893).
Seminarul Teologic liceal ortodox „Sfânta
Filofteia”, inaugurat în 1995. În arealul
com. B. au fost descoperite vestigii
neolotice aparţinând culturii materiale
Gumelniţa, reprezentate prin fragmente
de vase ceramice lucrate din pastă fină
de culoare roşie-cenuşie, decorate cu
brâuri în relief, cuţite şi răzuitoare din

37.VICTORIA
38.VIŞANI
39.VIZIRU
40.ZĂVOAIA

cremene, statuete feminine ş.a. Satul
Vadu Anei a fost întemeiat în 1878 prin
împroprietărirea însurăţeilor, pe locul
unei vechi aşezări atestată în 1590 cu
numele Crăsani, iar satul Islaz a luat fiinţă
în 1893. În satul Pasãrea, atestat
documentar în 1789, se aflã mănãstirea
Pasãrea (de maici), cu douã biserici:
Biserica Mare, cu hramul „Sfânta
Treime”, construitã în 1843–1846 prin
grija lui Calinic cel Sfânt de la Cernica,
pe locul unei biserici din lemn, ridicată
de arhimandritul Timotei în 1813, care
s-a prăbuşit la cutremurul din 11 ian.
1838, ºi biserica din cimitir, cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului” (1834–
1838). Aºezãmântul monastic a fost
restaurat în anii 1950–1960. Posedã o interesantã colecþie de icoane, ceramicã,
broderii etc. Biserica „Sfânta Treime” a
fost declaratã monument istoric în 1955.
În satul Brãneºti existã biserica „Sfântul
Nicolae” (1858–1859), reparatã ºi
repictatã în ulei în 1914 (pictura a fost
restauratã în 1950 de cãtre pictorii
Constantin Cãlinescu ºi Gheorghe
Vânãtoru) ºi consolidatã în 1979, dupã
cutremurul din 4 martie 1977, când au
fost restaurate din nou picturile murale
interioare de cãtre Ion Nichita. Între 23
ian. 1981 ºi 10 apr. 1997 com. B. a fost în
Sectorul Agricol Ilfov.

BRÃNIªCA, com. în jud. Hunedoara,
alcãtuitã din 9 sate, situatã la poalele
M-þilor Metaliferi, pe dr. vãii Mureºului;
1 755 loc. (1 ian. 2011): 884 de sex masc.
ºi 871 fem. Staþie de c.f. Expl. de bazalt.
Satul Târnãviþa este un renumit centru
de ceramicã popularã, smãlþuitã în verde
(urcioare, oale, cãni, figurine). În satul
Brãniºca, menþionat documentar, prima
oarã, în 1329, se aflã un castel construit
în sec. 15, care în sec. 16 a fost în posesia
episcopului Gheorghe Martinuzzi, iar în
1698 a devenit proprietatea baronului

Brâncoveneşti

1. Victoria (1884)
2. Mihai Bravu (1879)
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1. Vişani
2. Câineni-Băi
3. Plăsoiu

1. Viziru (1462)
2. Lanurile

1. Zăvoaia (1834)
2. Dudescu
Jozsika. Zidul de incintă datează din sec.
18. Biserici din lemn cu hramurile
„Sfântul Gheorghe” (sec. 18), „Naºterea
Maicii Domnului” (sec. 18), „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil” (sec. 18),
„Întâmpinarea Domnului” (sec. 19) ºi
„Pogorârea Duhului Sfânt” (sec. 19), în
satele Boz, Cãbeºti, Gialacuta, Bãrãºtii
Iliei ºi Furcºoara; în satul Târnava se aflã
bisericile din lemn cu hramurile „Cuvioasa
Parascheva” (construitã în 1629 prin grija
arhimandritului Sava ºi reparatã în 1663
ºi 1680) ºi „Sfântul Nicolae” (sec. 18).
BRÃTENIÕ Brãduleþ.

BRÃTEªTIÕ IonCreangã.

BRÃTIANU1.Õ Scânteia(1).
2.Õ IonCreangã.

BRÃTIEªTIÕ IonCreangã.

BRÃTILA, vârf în E M-þilor Fãgãraº
(2 274 m).

BRÂNCENI, com. în jud. Teleorman,
formată dintr-un sat, situatã în Câmpia
Boian, pe râul Vedea; 2 929 loc. (1 ian.
2011): 1 445 de sex masc. ºi 1 484 fem.
Haltã de c.f. Biserica „Sfântul Evanghelist
Luca” (construitã în 1850, cu picturi
murale interioare executate de Gheorghe
Tattarescu, în 1859) ºi mănãstirea
„Sfântul Ioan Botezãtorul” (1991), cu
biserica „Adormirea Maicii Domnului”
(sfinþitã la 22 nov. 1998).

BRÂNCOVENEªTI, com. în jud. Mureº,
alcãtuitã din 5 sate, situatã la poalele
Dealului Bura (746 m alt.) din Dealurile
Mureºului, pe dr. râului Mureº; 4 123 loc.
(1 ian. 2011): 2 036 de sex masc. ºi 2 087
fem. Haltã de c.f. Prelucr. lemnului;
panificaþie. Creºterea bovinelor ºi
ovinelor. Centru de confecþionare a
pieselor autentice de port popular. În
satul Brâncoveneºti, menþionat documentar, prima oarã, în 1228, se aflã
castelul „Kendy-Kemény” (1557–1558),
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Brâncoveni

în stilul Renaºterii transilvãnene, fortificat cu ºanþuri (1599–1600) ºi turnuri de
colþ (cu transformãri din sec. 19.) În
curtea castelului au fost descoperite
urmele unui castru roman de pãmânt
(sec. 2–3), iar în apropiere vestigiile unei
aºezãri civile romane din sec. 2–3 (o
lampã din bronz º.a.). Biserici reformate,
în satele Brâncoveneºti (1727) ºi Vãlenii
de Mureº (sanctuar din 1562, nava din
1883 ºi turnul din 1888); bisericã din lemn
cu hramul „Înãlþarea Domnului” (sec.
18), în satul Sãcalu de Pãdure. Rezervaþia
naturalã cu lalele pestriþe (2,5 ha), în satul
Vãlenii de Mureº.
BRÂNCOVENI, com. în jud. Olt, alcãtuitã din 4 sate, situatã în NE Câmpiei
Romanaþi; 2 889 loc. (1 ian. 2011): 1 474
de sex masc. ºi 1 415 fem. Topitorie de
in. Producţie de bãuturi alcoolice.
Morãrit ºi panificaþie. În satul Brâncoveni
se aflã mănãstirea B. (de maici), datând
din 1494. În 1570, jupâniþa Celea, bunica
lui Matei Basarab, a construit o bisericã
din lemn pentru a fi folositã de cãtre
cãlugãri. Mănãstirea B. apare menþionatã
documentar, prima oarã, în 1582 într-un
act de danie a domnului Mihnea Turcitul.
În perioada 1634–1640, domnul Matei
Basarab a efectuat ample lucrãri de refacere ºi transformare arhitecturalã a
ansamblului monahal (s-au construit
ziduri de apãrare, cu creneluri, Turnul-clopotniþã, pivniþe spaþioase boltite º.a.). În 1699–1700, domnul Constantin
Brâncoveanu a reconstruit integral biserica mare a mănãstirii, cu hramul
„Sfântul Nicolae” (pictatã în 1702 ºi
repictatã în 1837), cu un pridvor deschis,
susþinut de 8 coloane din piatrã, ºi a mai
construit o bolniþã (1700–1702), cu
hramul „Sfinþii Împãraþi Constantin ºi
Elena”, cu picturi murale interioare originare. În timpul Rãzboiului turco-austriac
din anii 1716–1718, mănãstirea a fost
distrusã parþial de un incendiu ºi refãcutã
ulterior. Cutremurul din 11 ian. 1838 a
avariat grav biserica mănãstirii, dar a fost
restauratã pânã în 1842. În pronaos sunt
înmormântaþi Papa Brâncoveanu (tatãl
lui Constantin Brâncoveanu), mama ºi
bunica lui Constantin Brâncoveanu. Desfiinþat de către autorităţile comuniste,
prin decretul 410 din 28 oct. 1959,
aºezãmântul monahal a fost transformat
în azil de bãtrâni, iar în anii 1973–1975 a
fost renovat, redevenind mănãstire. În
satul Brâncoveni se mai aflã ruinele curþii

domneºti ale lui Matei Basarab ºi
Constantin Brâncoveanu (sec. 17–18), cu
zid de incintã (1634) ºi biserica paraclis
„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”
(1634, refãcutã în 1881). În satul
Mãrgheni existã biserica „Sfântul
Gheorghe” (1866–1869).

BREASTA, com. în jud. Dolj, alcãtuitã
din 7 sate, situatã în zona de contact a
Piem. Bãlãciþei cu lunca largã a Jiului, pe
râul Raznic; 4 050 loc. (1 ian. 2011): 2 047
de sex masc. ºi 2 003 fem. Nod rutier.
Viticulturã. Biserica „Sfântul Nicolae”
(1782–1784), în satul Breasta.

BREAZA1.Culme deluroasã în N Pod.
Transilvaniei, cu orientare E-V, delimitatã de Depr. Lãpuº, la N, pe care o
dominã printr-un abrupt de 200–300 m,
ºi Dealurile Ciceului, la S. Alt. max.: 974
m (vf. Breaza).
2. Oraº în jud. Prahova, situat în
Subcarpaþii Prahovei, pe Valea Prahovei,
la 380–450 m alt., la 43 km NV de Ploieºti;
17 353 loc. (1 ian. 2011): 8 427 de sex
masc. ºi 8 926 fem. Supr.: 12,6 km2;
densitatea: 1 377 loc./km2. Staþie de c.f.
Expl. de calcar (Gura Beliei), marne,
argilã ºi balast. Fabrici de var, cãrãmidã
ºi gips (Gura Beliei) ºi de elemente de
precizie (injectoare, distribuitoare, elemente de supapã). Produse de panificaþie. Pomiculturã (meri, peri). Liceul
militar „Dimitrie Cantemir” (1949).
Renumit centru de artã popularã (covoare, broderii, þesãturi, ii, cusãturi). Muzeu
etnografic (ºtergare, crestãturi în lemn,
costume populare, þesãturi etc.). Staþiune
climatericã ºi de odihnã de interes
general, cu funcþionare permanentã, cu
climat de deal, sedativ-indiferent, cu veri
rãcoroase (media termicã în iul. 19°C) ºi
ierni puþin friguroase (media termicã a
lunii ian. –3°C). Staþiunea este indicatã
pentru ameliorarea stãrilor de debilitate,
a surmenajului fizic ºi intelectual, a
nevrozelor astenice, în convalescenþã cu
stare generalã bunã. Istoric. Prima
atestare documentarã a localit. dateazã
din 1431, iar apoi în 1503, într-un registru
comercial braºovean ºi la 27 mai 1510,
într-un hrisov semnat de domnul Vlad
cel Tânãr (Vlãduþ), fiul lui Vlad
Cãlugãrul. Punct de vamã (1834–1852).
Declarat staþiune climatericã în 1935 ºi
oraº în 1952. Are în subordine ad-tivã 10
localit. componente: Breaza de Jos, Breaza de Sus, Frãsinet, Gura Beliei, Irimeºti,
Nistoreºti, Podu Corbului, Podu Vadului,
Surdeºti, Valea Târsei. Monumente:

Breaza (2). Muzeul etnografic

biserica „Sfântul Nicolae”, ctitorie din
1777 a domnului Alexandru Ipsilanti, cu
o expresivã înfãþiºare rusticã, decoratã
cu picturi murale originare la interior
(refãcute în 1989), declaratã monument
istoric ºi de arhitecturã; biserica având
dublu hram – „Sfântul Gheorghe” ºi
„Adormirea Maicii Domnului” (1830),
declaratã monument istoric; biserica
„Sfântul Ilie Tesviteanul” (1938); biserica
„Schimbarea la Faþã” (1892), cu picturi
originare, refãcute în 1992; Palatul
domnului Gheorghe Bibescu, construit în
1843–1848; Monumentul eroilor ridicat
în 1930 pe Dealul Gurga (743 m alt.) în
amintirea soldaþilor români cãzuþi pe
câmpurile de luptã în Primul Rãzboi
Mondial. Centru turistic.
3. Com. în jud. Buzãu, alcãtuitã din
5 sate, situatã la poalele de SV ale
Dealului Istriþa; 2 733 loc. (1 ian. 2011):
1 388 de sex masc. ºi 1 345 fem. Expl. de
calcar. Podgorie. Centru de vinificaþie ºi
de prelucr. artisticã a pietrei. Atelier de
confecþii textile. Morãrit. Pomiculturã.
Creºterea bovinelor, ovinelor ºi
porcinelor. În satul Breaza, atestat
documentar în 1560, se află biserica
„Sfinþii Împãraþi Constantin ºi Elena”
construită în anii 1996–2006.
4. Com. în jud. Mureº, alcãtuitã din
3 sate, situatã în Colinele Mãdãraºului
(Pod. Transilvaniei), pe râul Luþ; 2 596 loc.
(1 ian. 2011): 1 282 de sex masc. ºi 1 314
fem. Expl. de bentonit. Prelucr. lemnului
ºi a laptelui; panificaþie. Constr. de instrumente muzicale populare. Creºterea bovinelor. Pomiculturã; apiculturã. Fermã de
creºtere a melcilor. Agroturism. Biserici
în satele Breaza (sec. 14–15, cu turn din
1895) ºi Filpiºu Mare (sec. 14–17). Satul
Breaza apare menþionat documentar,
prima oarã, în 1319.
5. Com. în jud. Suceava, alcãtuitã din
3 sate, situatã pe cursul superior al
Moldovei, la poalele Obcinelor Meste-

cãniº, în V, ºi Feredeu, în E; 1 645 loc.
(1 ian. 2011): 835 de sex masc. ºi 810 fem.
Expl. ºi prelucr. lemnului. Rezervaţia
naturală „Calcarele triasice de la Pârâul
Cailor” (0,1 ha). Complexul gospodăresc
Maria Veruleac, în satul Breaza de Sus.
6. Cetatea~ Õ Pãrãu.

BREB, staþiune balneoclimatericã de
interes local, cu funcþionare permanentã,
situatã în extremitatea nord-vesticã a
României, în Depr. Maramureº, în raza
com. Ocna ªugatag (jud. Maramureº), pe
valea pârâului Breboaia, la poalele de NE
ale M-þilor Gutâi, la 748 m alt., la 24 km
SE de municipiul Sighetu Marmaþiei.
Climat de munþi mijlocii, tonic-stimulant
ºi izvoare cu ape minerale bicarbonatate,
carbogazoase, sulfatate, sulfuroase,
clorurosodice, calcice, magneziene, indicate în tratarea afecþiunilor gastrointestinale, hepato-biliare etc.

BREBENI, com. în jud. Olt, alcãtuitã din
2 sate, situatã în Câmpia Boian; 3 027 loc.
(1 ian. 2011): 1 501 de sex masc. ºi 1 526
fem. Nod rutier. Biserica „Adormirea
Maicii Domnului” (1845), în satul
Brebeni.

BREBU 1. Depresiune de eroziune,
situatã în Subcarpaþii Prahovei, dezvoltatã în bazinul inf. al râului Doftana,
în formaþiuni predominant marno-argiloase. Supr.: c. 16 km2. Extinsã pe c. 8 km
lungime ºi 1,5–2 km lãþime. Relief de
lunci, de terase (60–80 m înãlþime faþã de
albia Doftanei) ºi de dealuri cu înãlþimi
de 550–750 m, afectate de mici abrupturi
ºi unele alunecãri. Climat de deal, cu
temp. medie anualã în jur de 7°C, cu ierni
friguroase (media termicã a lunii ian. este
de –3°C), veri rãcoroase (în iul. temp.
medie este de 17°C) ºi precipitaþii
moderate (800 mm anual). Pantele dealurilor sunt acoperite cu livezi, fâneþe ºi
pãºuni naturale, iar în partea lor
superioarã se extind pãduri de foioase,
în care predominã gorunul.

Brebu (3). Casa Domnească

2. Com. în jud. Caraº-Severin, alcãtuitã din 3 sate, situatã în zona de contact
a Dealurilor Pogãniºului cu prelungirile
nordice ale M-þilor Semenic, pe cursul
superior al râului Pogãniº; 1 097 loc.
(1 ian. 2011): 531 de sex masc. ºi 566 fem.
Staþie de c.f. Creºterea ovinelor. Pomiculturã (meri, pruni, peri). În satul Brebu,
menþionat documentar, prima oarã, în
1577 se aflã biserica având hramul „Înãlþarea Domnului” (1791).
3. Com. în jud. Prahova, alcãtuitã din
4 sate, situatã în Subcarpaþii Prahovei,
pe râul Doftana; 7 406 loc. (1 ian. 2011):
3 744 de sex masc. ºi 3 662 fem. Expl. de
argilã ºi de bentonit. În satul Brebu
Mânăstirei, care este şi reşed. com. B.,
menþionat documentar, prima oarã, în
1564, se aflã mănãstirea Brebu (de maici),
un complex monahal arhitectural compus din bisericã, turn-clopotniþã de 27 m
înãlþime, casa domneascã a lui Matei
Basarab, construitã în 1641 ºi extinsã de
Constantin Brâncoveanu, de dimensiuni
mari (30,20 x 11,80 m), cu 9 camere ºi o
sufragerie, chiliile ºi zidul de incintã înalt
de 6 m. Biserica mănãstirii, cu hramul
„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”, de
mari dimensiuni (30 m lungime ºi 10 m
lãþime), este ctitoria lui Matei Basarab
din anii 1640–1650 ºi finisatã de
Constantin Brâncoveanu în 1690. Biserica
are o turlã mare pe naos ºi alte douã turle
mici pe pronaos, ziduri groase de 2 m
din cãrãmidã ºi piatrã, ferestre cu
ancadramente din piatrã, cu profile în
stil gotic ºi picturi murale interioare din
1843, refãcute de Sava Henþia în anii
1901–1902. Cutremurul din 14 oct. 1802
a dãrâmat turlele bisericii ºi partea
superioarã a Turnului-clopotniþã ºi a
provocat fisuri în ziduri. Reparaþiile au
fost fãcute abia în 1828–1836, dar un alt
cutremur violent, cel din 11 ian. 1838, a
devastat mănãstirea, refacerile fãcându-se pânã în 1843. La 1 dec. 1855 un
incediu de proporþii a mistuit în întregime chiliile ºi anexele. În urma secularizãrii averilor mănãstireºti în 1863,
biserica mănãstirii a devenit bisericã de
mir, iar casa domneascã transformatã în
casã de vacanþã, apoi în sanatoriu,
preventoriu, casã de bãtrâni (1950–1957)
ºi muzeu (din 1959). După incediul din
23 apr. 1961 au fost reconstruite o serie
de clădiri anexe şi s-a restaurat biserica,
iar în 1963 a redevenit mănăstire.

BREBU NOU, com. în jud. Caraº-Severin, alcãtuitã din 2 sate, situatã pe
pantele de NE ale M-þilor Semenic, în
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zona de izv. a râului Timiº; 99 loc. (1 ian.
2011): 50 de sex masc. ºi 49 fem. Pe terit.
com. se aflã lacul Trei Ape (52,6 ha; vol.:
4,8 mil. m3), de origine antropicã, pe
malurile cãruia se află staþiunea climatericã Trei Ape (Õ). Expl. lemnului; fond
cinegetic bogat. Turism. Satul Brebu Nou
este menþionat documentar, prima oarã,
în 1828.
BRESLEA Õ Bucureşti (Grădina
Ioanid).

BRESTOVÃÞ, com. în jud. Timiº, alcãtuitã din 5 sate, situatã în zona de contact
a Pod. Lipovei cu Câmpia Lugojului, pe
râul Chizdia; 677 loc. (1 ian. 2011): 352
de sex masc. ºi 325 fem. Expl. de bazalt
(în satul Lucareþ). Satul Brestovãþ este
menþionat documentar, prima oarã, în
1440. Bisericã sârbeascã, din lemn, cu
hramul „Sfântul Gheorghe” (1750), în
satul Lucareþ. Rezervaþie botanicã (2 ha).

BRETEAROMÂNÃ, com. în jud. Hunedoara, alcãtuitã din 13 sate, situatã în NE
Depr. Haþeg, pe râul Strei; 2 965 loc.
(1 ian. 2011): 1 424 de sex masc. ºi 1 541
fem. Staþie de c.f. Zãcãminte de dioxid
de carbon (în satul Ocoliºu Mare) pe baza
cãrora s-a construit ºi dat în folosinþã
(4 oct. 1995) o uzinã de dioxid de carbon
lichefiat. Expl. ºi prelucr. lemnului. Satul
Bretea Românã este menþionat documentar, prima oarã, în 1406.
BREÞCU1. Masiv muntos în V M-þilor
Vrancea (Carpaþii de Curburã), limitat
de Depr. Târgu Secuiesc la V, cursul
superior al Putnei, la E, masivul Lãcãuþ
la S ºi Oituz, la N. Constituit predominant din depozite de fliº grezos ºi,
în mai micã mãsurã, din ºisturi argiloase
ºi gresii. Alt. max.: 1 503 m (vf. Muºat).
Acoperit cu pãduri. Nod hidrografic (de
aici izv. Breþcu, Orbat, Covasna, Zagon,
Oituz º.a.).
2. Com. în jud. Covasna, alcãtuitã din
3 sate, situatã în NE Depr. Târgu Secuiesc,
la poalele NV ale masivului omonim, în
zona pasului Oituz; 3 745 loc. (1 ian.
2011): 1 860 de sex masc. ºi 1 885 fem.
Staþie de c.f. Expl. de gresie. Producţie
de confecþii, de cãrãmidã, de cherestea,
lãzi ºi butoaie. Pe terit. com. au fost
descoperite urmele unei aºezãri civile
(canabae), cu construcþii având ziduri de
piatrã, ºi ale unui castru roman (probabil
Angustia) din sec. 2–3, de formã
dreptunghiularã (160 x 180 m), construit
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din piatrã cu dublu zid de incintã, cu
turnuri circulare la colþuri (caz rar
întâlnit) ºi patru porþi axiale, flancate de
turnuri dreptunghiulare. S-au gãsit ºi
vase de ceramicã autohtonã (dacicã).
Satul Breþcu este menþionat documentar,
prima oarã, în 1426. În satul Mãrtãnuº
se aflã o bisericã având hramul „Adormirea Maicii Domnului” (ziditã în 1796,
reparatã în 1918 ºi 1945 ºi repictatã în
1867 ºi 1901); biserica „Sfântul Nicolae”
(1783), în satul Breþcu; Vama veche (sec.
19), în satul Oituz. La 20 iul. 1991, în com.
B. a fost dezvelit bustul lui Mihai
Viteazul.
3. Õ TârguSecuiesc(1).

BREZNIÞA-MOTRU, com. în jud.
Mehedinþi, alcãtuitã din 7 sate, situatã în
NE Piem. Bãlãciþei; 1 605 loc. (1 ian. 2011):
792 de sex masc. ºi 813 fem. Bisericile
„Adormirea Maicii Domnului” (1845) ºi
„Sfântul Nicolae” (1895), în satele Cosovãþ ºi Deleni.
BREZNIÞA-OCOL, com. în jud.
Mehedinþi, alcãtuitã din 4 sate, situatã la
contactul Pod. Mehedinþi cu terasa
Dunãrii; 4 019 loc. (1 ian. 2011): 2 061 de
sex masc. ºi 1 958 fem. În satul Jidoºtiþa
existã o moarã de cereale din anul 1925,
iar în satul ªuºiþa o moarã (1912) ºi o casã
veche (din 1832) aparþinând lui Gheorghe
Popescu. Expl. forestiere ºi de calcar.
Centru viticol. Vestigii ale unei aºezãri
rurale romane ºi ale unei cariere de calcar
(sec. 2–3). Rezervaþiile naturale botanice
Valea Oglãnicului (150 ha) ºi Dealul
Vãrãnic (350 ha).

BREZOAELE, com. în jud. Dâmboviþa,
alcãtuitã din 2 sate, situatã în Câmpia
Titu, pe râul Dâmboviþa; 3 575 loc. (1 ian.
2011): 1 778 de sex masc. ºi 1 797 fem.
Bisericã (sec. 18). Vechiul nume:
Brezoaiele-Brãiloiu. Între 17 febr. 1968 ºi
23 ian. 1981 com. B. a fãcut parte din jud.
Ilfov. În satul Brezoaele se aflã bisericile
„Adormirea Maicii Domnului”-Cruceru
(1758–1759) ºi „Cãmãraºu”, cu dublu
hram – „Naºterea Maicii Domnului” ºi
„Sfântul Nicolae” (1846).

BREZOI, oraº în jud. Vâlcea, situat în SV
Depr. Loviºtea, la poalele de NE ale
M-þilor Cãpãþânii ºi cele de SE ale M-þilor
Lotrului, la 320 m alt., pe cursul inf. al
râului Lotru, în apropiere de confl. cu
Oltul; 6 903 loc. (1 ian. 2011): 3 418 de sex
masc. ºi 3 485 fem. Supr.: 1,8 km2;

densitatea: 3 835 loc./km2. Staþie de c.f.
(gara Lotru, inauguratã în 1898), pe linia
Sibiu–Râmnicu Vâlcea. În 1948–1949 s-a
construit linia de cale feratã cu ecartament îngust (760 mm) de la Brezoi la
Voineasa. Balastierã. Hidrocentrala
„Gura Lotrului” (26,5 MW) intratã în
funcþiune la 25 oct. 1986. Expl. ºi prelucr.
lemnului (cherestea). Producþie de substanþe abrazive. Produse textile ºi alim.
Staþiune climatericã. Istoric. Pe terit.
satului Valea lui Stan au fost descoperite
(1963) vestigii din prima Epocã a fierului
(necropolã cu morminte de incineraþie,
urmele unei locuinþe cu fragmente
ceramice), din a doua Epocã a fierului (o
monedã din aur) ºi din epoca romanã.
Prima atestare documentarã a localitãþii
dateazã din 1575, urmatã de o altã
consemnare în hrisovul din 14 iun. 1597.
Localit. B. s-a dezvoltat cu precãdere
dupã 21 apr. 1887, când a luat fiinþã
Societatea forestierã „Lotru” cu capital
italian (naþionalizatã la 11 iun. 1948 de
cãtre statul comunist). În timpul Primului
Rãzboi Mondial, aºezarea s-a aflat sub
ocupaþia trupelor strãine care instalaserã
aici un lagãr de prizonieri. Declarat oraº
la 17 febr. 1968. Oraºul B. are în
subordine ad-tivă 8 sate: Cãlineºti,
Corbu, Drãgãneºti, Golotreni, Pãscoaia,
Proieni, Valea lui Stan ºi Vãratica. Monumente: în oraºul B. se aflã bisericile
ortodoxe cu hramurile „Intrarea în
Bisericã a Maicii Domnului” (1886–1896)
şi „Sfântul Gheorghe” (1941–1942) ºi
biserica romano-catolicã „Sfântul Anton
de Padova” (1935); în satul Drãgãneºti
existã biserica „Sfinþii Voievozi” (1937–
1945), în satul Proieni se află o bisericã
având hramul „Toþi Sfinþii” (1794–1798,
cu picturi originare ºi cu pridvor adãugat în 1817), iar în satul Cãlineºti sunt
bisericile „Cuvioasa Parascheva” (1775,
pictatã
în
1781–1782),
„Sfântul
Gheorghe” (1893– 1903) ºi mănãstirea
Cornetu (de călugăriţe), cu biserica având
hramul „Tãierea Capului Sfântului Ioan
Botezãtorul”. Aflat la poalele muntelui
Cornetu, pe malul dr. al râului Olt, pe
ºoseaua Râmnicu Vâlcea–Sibiu, la 50 km
de municipiul Râmnicu Vâlcea,
ansamblul monastic (fost schit de
cãlugãri) este alcãtuit dintr-o incintã
pãtratã, de piatrã, strãjuitã la 3 colþuri de
câte un turn poligonal, iar la colþul
sud-estic de un foiºor, dintr-o bisericã cu
turn-clopotniþã ºi din chilii. Biserica
mănãstirii, cu hramul „Tãierea Capului
Sfântului Ioan Botezãtorul”, a fost

terminatã la 29 aug. 1666 prin strãdania
marelui vornic Mareº Bãjescu ºi soþia sa
Maria. Altarul a fost pictat în 1741, iar
pereþii interiori au fost acoperiþi cu picturi
în 1761 de cãtre zugravii Mihai, Radu ºi
Iordache. În 1808 biserica a fost distrusã
aproape în întregime de un incendiu,
fiind refãcutã abia în 1835 de cãtre
stareþul Irimia (inclusiv picturile murale).
În 1923–1925 s-au refãcut cupola turlei
ºi altarul care fuseserã distruse de obuze
de artilerie în timpul luptelor din Primul
Rãzboi
Mondial.
Monumentul,
reprezentant arhitectonic de seamã al
epocii lui Matei Basarab, având faþadele
cu parament tradiþional din cãrãmidã ºi
panouri de tencuialã, împãrþite printr-un
brâu ºi decorate cu bumbi de ceramicã,
a fost restaurat în 1960. Popas turistic.
Rezervaþie naturalã (Cãlineºti).
BREZOI-TITEªTIÕ Loviºtea.
BRILLAGO Õ Brãila(2).

BRODINA1. Õ Argel.
2. Com. în jud. Suceava, alcãtuitã din
10 sate, situatã în NV Obcinei Mari, pe
cursul superior al râului Suceava, la
graniþa cu Ucraina; 3 688 loc. (1 ian. 2011):
1 885 de sex masc. ºi 1 803 fem. Haltã de
c.f. Expl. ºi prelucr. lemnului (cherestea).
Pãstrãvãrie. Centru tradiţional de
încondeiere a ouălor (în satul Paltin).
BROSCARI Õ Livezile(3).

BROSCĂRIEÕ Măgurele(1).

BROSCÃUÞI, com. în jud. Botoºani,
alcãtuitã din 2 sate, situatã în Câmpia
Jijiei Superioare, pe cursul superior al
Jijiei; 3 403 loc. (1 ian. 2011): 1 675 de sex
masc. ºi 1 728 fem. Fabrică de ulei comestibil. Moară pentru măcinat cereale.
Culturi de cereale, floarea-soarelui ş.a.
Creşterea bovinelor şi ovinelor. Pomicultură. Satul Broscăuţi apare menţionat
documentar cu acest nume în 1582.
Alunecări de teren în iul. 2010 şi martie
2011.

BROªTENI 1. Oraº în jud. Suceava,
situat la poalele de E ale masivului
Grinþieº, pe râul Bistriþa, la confl. cu
Negriºoara; 6 296 loc. (1 ian. 2011): 3 125
de sex masc. ºi 3 171 fem. Supr.: 42,4 km2,
din care 6,5 km2 în intravilan; densitatea:
968 loc./km2. Zãcãminte de mangan.
Microhidrocentralã. Centru minier ºi
forestier. Produse textile (þesãturi din
bumbac) ºi alim. (preparate din lapte ºi
carne, panificaþie). Izv. cu ape minerale
carbogazoase, bicarbonatate, calcice,
magneziene, feruginoase cu acþiuni

sex masc. ºi 357 fem. În satul Bruiu,
menþionat documentar, prima oarã, în
1307, se aflã o cetate þãrãneascã (sec. 15–
16) cu bisericã de incintă, datând din sec.
13, cu adãugiri din sec. 19, azi biserică
evanghelică; în satul Gherdeal existã o
cetate (sec. 15–16) cu bisericã de incintă,
datând din sec. 13, cu transformãri din
sec. 16 ºi din 1795, azi bsierică
evanghelică.

Broşteni (2). Cula „Cuţui”

diuretice ºi laxative. În satul Dârmoxa
existã un cuptor de ars var (din 1924).
La B., atestat documentar ca sat în 1488,
se aflã o bisericã din lemn cu hramul
„Sfântul Nicolae” (1779). Aici, în sec. 19,
logofãtul Alecu Balº a înfiinþat o ºcoalã,
vestitã în toatã Moldova, unde a învãþat
ºi Ion Creangã (acesta a descris, cu
savoare, perioada din timpul studiilor
sale la B.). Com. B. a fost trecutã în
categoria oraºelor la 7 apr. 2004, având
în subordine ad-tivă localitãþile componente Hãleasa, Lungeni ºi Neagra ºi
satele Cotârgaºi, Dârmoxa, Frasin, Holda,
Holdiþa ºi Pietroasa. Agroturism. În
arealul oraºului B. se aflã mănãstirea
Rarãu (Õ Rarãu 2).
2. Com. în jud. Mehedinþi, alcãtuitã
din 6 sate, situatã în Piem. Coºuºtei, pe
râul Motru; 2 943 loc. (1 ian. 2011): 1 470
de sex masc. ºi 1 473 fem. Staþie de c.f.
Expl. de lignit. În satul Broºteni se aflã o
culã, construitã de cãpitanul de panduri
Ghiþã Cuþui, în 1815, ºi biserica „Sfinþii
Împãraþi Constantin ºi Elena” (1836), cu
valoroase picturi murale interioare,
realizate în 1840 de preotul Mihai.
Bisericile din lemn cu hramurile „Tãierea
Capului Sfântului Ioan Botezãtorul”
(1700, refãcutã în 1802) ºi „Sfântul
Nicolae” (1795, refãcutã în 1878), în satele
Cãpãþâneºti ºi Meriº.
3. Com. în jud. Vrancea, alcãtuitã din
3 sate, situatã în Subcarpaþii Vrancei, pe
râul Milcov; 2 257 loc. (1 ian. 2011): 1 129
de sex masc. ºi 1 128 fem. Expl. ºi prelucr.
primarã a lemnului. Viticulturã.
BRUCKENAUÕ Pişchia.
BRUCLA Õ Aiud(2).

BRUDUREªTI Õ Dagâþa.

BRUIU, com. în jud. Sibiu, alcãtuitã din
3 sate, situatã în Pod. Hârtibaciului, pe
Pârâu Nou; 743 loc. (1 ian. 2011): 386 de

BRUSTURI1. Com. în jud. Bihor, alcãtuitã din 8 sate, situatã în zona de contact
a Dealurilor Oradei cu prelungirile
M-þilor Plopiº, pe Valea Fâneþelor; 3 782
loc. (1 ian. 2011): 1 904 de sex masc. ºi
1 878 fem. Expl. de lignit. Satul Brusturi
este menþionat documentar, prima oarã,
în 1360. Bisericã din lemn cu hramul
„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”
(1600, cu modificãri din sec. 19), în satul
Þigãneºtii de Criº.
2. Com. în jud. Neamþ, alcãtuitã din
4 sate, situatã în Subcarpaþii Neamþului;
3 636 loc. (1 ian. 2011): 1 826 de sex masc.
ºi 1 810 fem. Bisericã de zid cu hramul
„Sfântul Ioan Botezãtorul” (sec. 18) ºi
bisericã din lemn cu hramul „Sfinþii
Voievozi” (1806, cu pridvor adãugat în
1919), în satele Poiana ºi Groºi. Pânã la
7 mai 2004, com. B. s-a numit BrusturiDrãgãneºti ºi a avut în componenþã satele
Drãgãneºti, Orţãºti, Râºca ºi ªoimãreºti,
care la acea datã s-au desprins ºi au
format com. Drãgãneºti, jud. Neamþ.

BRUSTURI-DRĂGĂNEŞTI Õ Brusturi
(2).

BRUSTUROASA1. Com. în jud. Bacãu,
alcãtuitã din 6 sate, situatã în Depr. Agãº,
la poalele de NE ale M-þilor Ciuc ºi cele
de S ale M-þilor Tarcãu, pe cursul superior al râului Trotuº; 3 435 loc. (1 ian.
2011): 1 778 de sex masc. ºi 1 657 fem.
Haltã de c.f. Centru de cusãturi ºi þesãturi
populare (costume, cergi, lãicere, covoare), de cojocãrit ºi de prelucr. a
lemnului (dulgherit, doage, butoaie).
Obiecte de artizanat. Agroturism. Biserica „Naºterea Maicii Domnului” (1856–
1859, reclãditã în 1871) ºi bisericã
romano-catolicã în satul Brusturoasa.
2. Õ Agãº(1).

BUCECEA 1. ªa (loc mai coborât) în E
Pod. Sucevei, între Dealul Bour (472 m
alt.), la NV ºi Dealul Cerviceºti (356 m
alt.), la SE, situatã la 200–264 m alt.
Strãbãtutã de c.f. Dorohoi–Bucecea–Vereºti–Suceava ºi de o ºosea modernizatã
(Suceava–Bucecea–Leorda–Botoºani).

Bucegi
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2. Oraº în jud. Botoºani, situat în ºaua
Bucecea, pe stg. Vãii Siretului; 5 214 loc.
(1 ian. 2011): 2 515 de sex masc. ºi 2 699
fem. Supr.: 46,8 km2, din care 3,5 km2 în
intravilan; densitatea: 1 490 loc./km2.
Staþie de c. f. (inauguratã la 1 nov. 1871).
Nod rutier. Expl. de argilã. Centralã
electricã eolianã (paleta elicei are 11 m,
iar stâlpul este de 40 m înãlþime).
Hidrocentralã (1,2 MW), intratã în funcþiune în 1981. Lacul de acumulare
Bucecea, care alimenteazã turbinele
hidrocentralei, are o supr. de 475 ha ºi
un vol. de 10 mil. m3. Termocentralã.
Fabricã de zahãr (din 1960), declaratã
falimentarã în anul 2003, ºi de confecþii
textile. Prelucr. lemnului, a laptelui ºi a
sticlei. Siloz de cereale. Aviculturã. Ferme
de creºtere a bovinelor ºi ovinelor.
Istoric. În arealul oraºului au fost
descoperite vestigii din Epoca bronzului
(vase de lut), o necropolã sarmatã ºi alta
feudalã în care s-au gãsit monede din
argint ºi diferite obiecte de podoabã.
Localitatea Bucecea este atestatã
documentar, prima oarã, în 1434, iar apoi
la 15 apr. 1569 (cu numele Vãlceºti) şi la
23 nov. 1577. Numele actual datează din
22 febr. 1634, iar în 1828 apare
consemnatã ca târg. Com. B. a fost
trecutã în categoria oraºelor la 1 apr.
2004, având în subordine ad-tivã satul
Bohoghina ºi localit. componentă
Cãlineºti. În oraºul Bucecea se aflã
biserica „Sfântul Nicolae” ziditã în 1865
pe locul uneia din lemn din 1781, cu
picturi din 1933, iar în localit. componentã Cãlineºti existã biserica „Sfântul
Nicolae” (1815, cu adãugiri din 1845) ºi
conacul „Radu Miclescu” (c. 1820). Rezervaþia floristicã „Bãlþile Siretului” (2 ha).
BUCEGI, masiv muntos în extremitatea
esticã a Carpaþilor Meridionali, între Valea
Prahovei, la E (pe care o dominã printr-un
abrupt de peste 1 000 m) ºi M-þii Leaota,
la V. Din punct de vedere fizico-geografic
(masivitate, frecvente urme glaciare etc.),
masivul B. face parte din Carpaþii
Meridionali, iar din punt de vedere
geologic este încadrat în Carpaþii Orientali
(alcãtuit predominant din gresii ºi
conglomerate, parþial ºi calcare). De fapt,
este un vast sinclinal în conglomeratele
Cretacicului inferior, având aspectul unui
podiº înalt, cu alt. medie de c. 2 000 m,
bine marcat în ansamblul peisajului
carpatic prin abrupturile sale marginale,
ce pun în evidenþã flancurile exterioare
ale sinclinalului. La 1 800–2 400 m alt. s-a

Bucegi. Colţii morarului

Bucegi. Crucea eroilor de pe masivul Caraiman

Bucegi. Vârful Omu

Bucegi. Masivul Caraiman

Bucegi. Lacul Bolboci

Bucegi. Mecetul turcesc

Bucegi

Munţii Bucegi. Schitul „Peştera Cocora” din apropierea peşterii Ialomiţa

dezvoltat o largã supr. structuralã,
cunoscutã sub numele de Platoul Bucegilor,
care corespunde flancului estic al sinclinalului, terminat cu un front de cuestã,
puternic fragmentat, ce formeazã abruptul prahovean al Bucegilor. Masivul B.
are frecvente înãlþimi ce depãºesc 2 000
m, acestea scãzând în alt. de la N la S: vf.
Omu, 2 505 m (alt. max. a masivului),
Coºtila, 2 498 m, Caraiman, 2 325 m, Jepii
Mici, 2 184 m, Furnica, 2 103 m, Jepii Mari,
2 071 m, Vârfu cu Dor, 2 030 m. Prezintã
evidente urme ale glaciaþiunii cuaternare
(Valea Gaura, Valea Cerbului etc.) ºi
numeroase fenomene periglaciare (grohotiºuri, custuri, morene, niºe nivale, râuri
de pietre etc.). În bazinul superior al
Ialomiþei predominã relieful carstic
(abrupturi, hornuri, doline, chei, peºteri
etc.). Alternanþa stratelor de gresii, marne

Munţii Bucegi. Sfinxul

ºi conglomerate, precum ºi neuniformitatea litologicã a conglomeratelor au
condiþionat formarea, prin dezagregare ºi
eroziune diferenþialã exercitatã de vânt,
ploi, gelivaþie etc., a unui relief rezidual
interesant (Sfinxul, Babele, Ciupercile etc.).
Versanþii M-þilor B. sunt, în cea mai mare
parte, acoperiþi cu pãduri de fag sau cu
pãduri de fag în amestec cu brad ºi molid.
Spre limita superioarã a pãdurilor se
dezvoltã zada sau laricele (Larix decidua).
În porþiunile abrupte, unde pãdurea nu
s-a putut dezvolta, se întâlnesc pajiºtile
de stâncãrie (aºa-numitele „brâne”).
Jnepeniºurile, care altãdatã erau bine
reprezentate, se mai întâlnesc doar local,
pe versanþii ºi la obârºiile vãilor (un pâlc
de jnepeni bãtrâni, de mari dimensiuni,
se gãseºte la marginea platoului Bucegilor,
în apropiere de Piatra Arsã). În M-þii B.,
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o mare rãspândire are ºi smirdarul (Rhododendron kotschyi) sau bujorul de munte,
declarat monument al naturii. Vegetaþia
de pajiºte de pe Platoul B. a fost în mare
parte afectatã de trecerea prin aceastã
zonã a unui numãr mare de turiºti, cât ºi
din cauza unor activitãþi antropice, fapt
ce a determinat degradarea puternicã a
covorului vegetal ºi, în consecinþã,
dezvoltarea lui discontinuã. Staþie meteorologicã de alt. (pe vf. Omu), de ordinul I,
inaugurată în 1937. Masivul B. este unul
dintre cele mai atractive obiective turistice
ale þãrii prin prezenþa, în cadrul lui, a
numeroase fenomene naturale (peºtera
Ialomiþei, cheile Horoabelor, Urºilor,
Peºterii, Tãtarului, Zãnoagei, Orzei de pe
cursul superior al Ialomiþei, izvorul
Ialomiþei, Sfinxul, Babele, Valea Gaura,
Colþii Morarului etc.), poteci marcate,
cabane (Omu – cea mai veche cabană din
ţară, inaugurată la 3 sept. 1888, situatã la
cea mai mare alt. din þarã, 2 505 m, Caraiman, Piatra Arsã, Mãlãieºti, Bolboci, Gura
Diham, Padina, Vârful cu Dor, Cota 1 500
etc.) ºi hoteluri (Peºtera, Babele, Cota
1 400 etc.), numeroase pârtii de schi cu
diferite grade de dificultate (pârtia
„Turisticã” de 2 800 m lungime cu grad
mediu de dificultate, pârtiile „Carp” de
2 500 m ºi „Papagal” de 2 140 m, dificile
º. a.). Pe Platoul B. se poate urca atât cu
automobilul, pe ºosea, cât ºi cu telecabina
din Sinaia ºi din Buºteni. Rezervaþie
naturalã complexã (6 680 ha), cu relief
spectaculos (abrupturi, creste ascuþite,
circuri ºi vãi glaciare, relief carstic, vãi
torenþiale, turnuri, clãi, formaþiunile
reziduale Sfinxul, Babele, pietrele
singuratice sub formã de ciuperci etc.), cu
o mare bogãþie floristicã (tisa/Taxus
baccata, zâmbrul/Pinus cembra, macul
galben/Papaver pyrenaicum ssp. corona
sancti-stephani, Festuca bucegiensis, bujorul
de munte sau smirdarul/ Rhododendron
kotschyi, floarea-de-colþi/ Leontopodium
alpinum etc., diverse specii de genþiana ºi
de plante în perniþe, caracteristice etajului
alpin, cum sunt guºa porumbelului
piticã/Silene acaulis, Minuartia sedaides,
diferite specii de Saxifraga etc.) ºi faunisticã
(capra neagrã, ursul brun, cocoºul de
munte etc.); rezervaþie paleontologicã (c.
150 specii de amoniþi, de belemniþi,
cefalopode, gasteropode) ºi interesante
formaþiuni geologice. În 1990, masivul
Bucegi a fost declarat Parc naþional (extins
pe 35 700 ha).
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Bucerdea Grânoasă

BUCERDEAGRÂNOASÃ, com. în jud.
Alba, alcãtuitã din 4 sate, situatã în Pod.
Târnavelor, pe râul Târnava, la 8 km V
de municipiul Blaj; 2 377 loc. (1 ian. 2011):
1 201 de sex masc. ºi 1 176 fem. În arealul
com. se aflã un masiv de sare gemã ºi
mai multe izvoare cu apã sãratã. Morãrit
ºi panificaþie. În satul Bucerdea Grânoasã,
atestat documentar în 1303, se aflã o
bisericã din sec. 16, cu adãugiri din sec.
18 ºi din 1868, care aparþine cultului reformat-calvin. Com. B.G. a fost înfiinţată
la 3 mai 2006 prin desprinderea satelor
Bucerdea Grânoasă, Cornu, Pădure şi
Pânca din com. Crăciunelu de Jos, jud.
Alba.
BUCEª, com. în jud. Hunedoara, alcãtuitã din 7 sate, situatã la poalele de SE
ale M-þilor Bihor, pe râul Stãnija; 2 044
loc. (1 ian. 2011): 1 024 de sex masc. ºi
1 020 fem. Expl. de sulfuri polimetalice
asociate cu min. auro-argentifere (în satul
Stãnija). Dulgherit. Satul Buceº este
menþionat documentar, prima oarã, în
1439. Monument închinat Rãscoalei din
1784–1785 (în satul Mihãileni).

BUCHIN, com. în jud. Caraº-Severin,
alcãtuitã din 5 sate, situatã în N Culoarului Timiº-Cerna, la poalele de NE ale
M-þilor Semenic, pe cursul superior al
Timiºului; 2 174 loc. (1 ian. 2011): 1 070
de sex masc. ºi 1 104 fem. Expl. de lignit.
Combinat de prelucr. a lemnului, construit în 1996, în colaborare cu o firmã
americanã. Pomiculturã. Satul Buchin
este menþionat documentar, prima oarã,
în 1411. Com. B. are în componenţă satul
Lindfeld, care s-a depopulat la sf. sec. 20
şi începutul sec. 21, existând din punct
de vedere ad-tiv, dar fără locuitori.

BUCIN, pas de înãlþime, situat în Carpaþii
Orientali, în partea centralã a M-þilor
Gurghiu, la 1 287 m alt. Asigurã legãtura
rutierã (drum modernizat), prin intermediul pasului Bicaz, între Moldova ºi
Transilvania (varianta Bicaz–Lacu Roºu–
Gheorgheni–Praid–Sovata).

BUCINIªU, com. în jud. Olt, alcãtuitã din
2 sate, situatã în Câmpia Romanaþi; 2 120
loc. (1 ian. 2011): 1 046 de sex masc. ºi
1 074 fem. Culturi irigate de cereale
(sistemul de irigaþii Viºina–Brastavãþu–
Buciniºu).

BUCIUM, com. în jud. Alba, alcãtuitã din
30 de sate, extinsã la poalele de NV ale
M-þilor Trascãu, în mica Depr. Bucium
(ªasa-Poieni), în luncile râurilor Bucium

ºi Abruzel, la 76 km NV de Alba Iulia;
1 559 loc. (1 ian. 2011): 747 de sex masc.
ºi 812 fem. Expl. forestiere ºi de min.
auro-argentifere, piritã cupriferã ºi min.
complexe. Important centru de cojocãrit
(cojoace ºi pieptare, frumos ornamentate), dulgherit ºi de confecþionare a
costumelor populare. Pe terit. com. au
fost descoperite vestigiile unui castru
roman, o necropolã din timpul stãpânirii
romane, locuinþe ale minerilor, unelte de
minerit, o inscripþie dedicatã lui Iupiter
Cimistenus (divinitate din Asia Micã) etc.
Satul Bucium este menþionat documentar, prima oarã, în 1595. Locuitorii
de aici au avut un rol important în timpul
Rãscoalei þãrãneºti din 1784–1785, condusã de Horea, Cloºca ºi Criºan, ºi în
timpul Revoluþiei din 1848–1849, condusã de Avram Iancu. Biserica „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil” (sec. 18),
în satul Izbita. Pânã la 17 febr. 1968, com.
B. s-a numit ªasa. Centru turistic, în
arealul cãruia se aflã Detunatele – douã
stânci bazaltice (Detunata Goalã, 1 169
m ºi Detunata Flocoasã, 1 205 m),
considerate printre cele mai interesante
monumente ale naturii din România.
Rezervaþia naturalã Poiana cu narcise de
la Negrileasa (5 ha).

BUCIUMENI1. Com. în jud. Dâmboviþa,
alcãtuitã din 3 sate, situatã în zona de
contact a Subcarpaþilor Ialomiþei cu
prelungirile sudice ale M-þilor Bucegi, pe
cursul superior al Ialomiþei; 4 600 loc.
(1 ian. 2011): 2 310 de sex masc. ºi 2 290
fem. Prelucr. lemnului. Centru pomicol
(meri, peri, pruni). În satul Buciumeni,
menþionat documentar la 19 mai 1572, se
aflã o bisericã având dublu hram –
„Naºterea Sfântului Ioan Botezãtorul” ºi
„Sfântul Teodor Tiron” (1900–1906); în
satul Dealu Mare (numit Þâþa pânã la 1
ian. 1965) există biserica „Sfântul
Nicolae” (1852), iar în satul Valea Leurzii,
biserica având hramul „Intrarea în
Bisericã a Maicii Domnului” (1893).
2. Com. în jud. Galaþi, alcãtuitã din 4
sate, situatã în zona de contact a Colinelor Tutovei cu Câmpia Tecuciului;
2 570 loc. (1 ian. 2011): 1 233 de sex masc.
ºi 1 337 fem. Centru viticol. Pãdure alcătuită din stejari ºi tei. Satul Hãnþeºti este
atestat documentar, prima oarã, în 1531.
În satul Buciumeni se aflã mănãstirea cu
acelaºi nume (de maici), ctitorie cãlugãreascã de la începutul sec. 15, cu biserica
din lemn cu hramul „Sfântul Nicolae”
construitã în anii 1420–1430. La 18 mart.
1602, mănãstirea apare consemnatã

documentar cu numele „Chilia lui
Gheorghe Dascãlul”. Distrusã de un
incendiu, biserica din lemn „Sfântul
Nicolae” a fost reconstruitã la începutul
sec. 18 ºi sfinþitã în 1718 de cãtre episcopul Sava al Râmnicului. În 1750 schitul
a fost desfiinþat, se pare, din cauza unor
legãturi cu o grupare fanariotã, biserica
fiind demontatã, transportatã cu carele
ºi reasamblatã prin pãrþile Bacãului prin
osârdia schimonahului Isaia Orbul, iar
în 1880, aceastã bisericã din lemn a fost
strãmutatã din nou în cimitirul mănãstirii Bogdana din satul Bogdana, com.
Ştefan cel Mare, jud. Bacãu. În anul 1809,
schitul a fost reînfiinþat de cãtre serdarul
Manolache Radovici care a construit
biserica „Sfânta Treime”, instalând aici
mai multe maici pãstorite de stareþa Afia.
La 25 aug. 1817, schitul a fost transformat
în metoc al mănãstirii Varatec. Din cauza
unor deteriorãri, provocate mai ales de
cutremurul din 11 ian. 1838, biserica
„Sfânta Treime” a fost reconstruitã în anii
1840–1844. În 1860, la acest schit mai erau
câteva monahii care duceau o viaþã de
sine, activitatea monahalã fiind reluatã
în 1867 prin intervenþia domnitorului
Carol I. În anii 1879–1884, biserica
„Sfânta Treime” a fost restauratã ºi
pictatã, iar dupã cutremurul din 10 nov.
1940 biserica a fost consolidatã, renovatã
ºi apoi pictatã în frescã abia în anii
1957–1959 de cãtre Anatolie Cudinof.
Dupã 1990, ansamblul monahal s-a
reamenajat în întregime, s-a construit o
clopotniþã ºi mai multe corpuri de chilii
ºi diverse anexe gospodãreºti. Rezervaţie
forestieră (7,2 ha).
BUCIUMI 1. Com. în jud. Bacãu, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în Depr. Tazlãu-Caºin,
la 5 km SE de municipiul Oneºti; 3 413
loc. (1 ian. 2011): 1 707 de sex masc. ºi
1 706 fem. Com. B. a fost înfiinþatã la 25
mart. 2005 prin desprinderea satelor
Buciumi ºi Rãcãuþi din com. ªtefan cel
Mare, jud. Bacãu. În satul Rãcãuþi existã
biserica din lemn cu hramul „Sfinþii
Voievozi” (sec. 18, refãcutã în 1881).
2. Com. în jud. Sãlaj, alcãtuitã din 6
sate, situatã la poalele de E ale M-þilor
Meseº, pe cursul superior al râului Agrij;
2 556 loc. (1 ian. 2011): 1 273 de sex masc.
ºi 1 283 fem. Centru etno-folcloric („Jocurile Agrijului”, în luna august) ºi de
meºteºuguri tradiþionale (prelucr. artisticã a lemnului, olãrit, prelucr. firelor ºi
fibrelor textile). Pe terit. com. au fost
descoperite vestigii neolitice (cultura
materială Tisa), un castru ºi o aºezare
civilã (canabae) romane, situate pe limesul

de NV al Daciei. Castrul B., de formã
dreptunghiularã, construit iniþial din
pãmânt (150 x 128 m) de Cohors I Augusta,
a fost înlocuit cu unul din piatrã (167 x
134 m), în anul 114 d.Hr., de Cohors II
Augusta Nervia Britonnum Milliaria
Pacensis, care a rãmas aici pânã la sf.
stãpânirii romane (275 d.Hr.). Castrul,
întãrit la colþuri cu turnuri trapezoidale
de apãrare, era sediul garnizoanei
Cohors II Augusta. Aici s-au gãsit arme,
aplice, catarame din bronz de la uniformele militare, fibule, chei, vase ceramice
(unul de mari dimensiuni, prosopomorf,
nemaiîntâlnit în Dacia), ustensile casnice,
instrumente chirurgicale etc. Satul
Buciumi este menþionat documentar,
prima oarã, în 1491. Bisericã din lemn cu
hramul „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi
Gavriil” (1835), în satul Rãstolþ, declaratã
monument istoric.
BUCOªNIÞA, com. în jud. Caraº-Severin,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în Culoarul
Timiº-Cerna, la poalele de NE ale M-þilor
Semenic, pe cursul superior al Timiºului
în zona de confl. cu râurile Cerneþ ºi
Goleþ; 2 972 loc. (1 ian. 2011): 1 518 de
sex masc. ºi 1 454 fem. Pomiculturã. Satul
Bucoºniþa este menþionat documentar,
prima oarã, în 1468. Rezervaţia naturală
Petroşniţa (3 ha).

BUCOV, com. în jud. Prahova, alcãtuitã
din 5 sate, situatã în Câmpia Ploieºtiului,
pe râurile Teleajen, Iazul Morilor ºi Bucovel, la 8 km NE de Ploieºti; 11 105 loc.
(1 ian. 2011): 5 415 de sex masc. ºi 5 690
fem. Expl. de argilã ºi de petrol. Producţie
de cãrãmidã ºi þiglã, prefabricate din
beton, de burlane şi jgheaburi din aluminiu şi de produse din cauciuc. Pe terit.
com. au fost descoperite vestigii din
Neolitic. În punctele Rotari ºi Tioca s-au
identificat aºezãri omeneºti din Epoca
prefeudalã (sec. 9–10), cu locuire în
bordeie, cu vetre deschise, în care s-au
gãsit vase ceramice decorate cu striuri
orizontale, ondulate, inele din bronz,
inscripþii chirilice pe tencuiala de lut a
pereþilor º.a. În perioada 1781–1 ian. 1845,
B. a fost oraº ºi reºed. jud. Saac. Bisericã
din lemn cu hramul „Sfântul Nicolae”
(sec. 18), în satul Valea Orlei; bisericã de
zid cu hramul „Sfântul Stelian” (1797),
în satul Chiþorani.

bubalinelor (bivoli). Muzeu local (în satul
Bucovãþ). Sanatoriu T.B.C. (în satul
Leamna de Jos). Pe terit. com. B. au fost
descoperite (1956) urmele unei cetãþi de
pãmânt datând din prima Epocã a
fierului (Hallstatt – 1200–450/300 î.Hr.),
întãritã cu turte de vãlãtuci arse, la baza
valului, care atestã, se pare, forme
importante de arhitecturã militarã.
Rezervaþie paleontologicã (punct fosilifer, cu bogatã faunã fosilã de cochilii de
moluºte datând din Pliocen), extinsã pe
4 ha. Bisericile cu acelaşi hram, „Sfântul
Nicolae”, în satele Bucovãþ (1842) ºi
Palilula (1830). Com. B. are în componenţă satul Italieni, care s-a depopulat la
sf. sec. 20 şi începutul sec. 21, existând
ad-tiv, dar fără locuitori.
2. Com. în jud. Timiº, alcătuită din 2
sate, situatã în Câmpia Timiºului; 1 480
loc. (1 ian. 2011): 731 de sex masc. ºi 749
fem. Com. B. a fost înfiinþatã la 7 ian.
2008 prin desprinderea satelor Bucovãþ
şi Bazoşu Nou din com. Remetea Mare.
În Satul Bucovãþ, atestat documentar,
prima oară, în 1492 şi apoi în 1723 cu
numele Bucova, se află o biserică ortodoxă
datând din anul 1862. Două cămine
culturale. În satul Bazoşu Nou, întemeiat
în anul 1926, există un parc dendrologic
(60 ha), declarat rezervaţie ştiinţifică în
1954, monument al naturii în 1982 şi arie
protejată în 1994.
3.Mănãstirea~Õ Craiova.

BUCªANI 1. Com. în jud. Dâmboviþa,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în Câmpia
Târgoviºtei, pe râul Pârscov; 6 889 loc.
(1 ian. 2011): 3 387 de sex masc. ºi 3 502
fem. Expl. de petrol. Moarã (1829). Viticulturã. Rezervaþie de zimbri (70 de
exemplare) în Pãdurea Neagrã extinsă
pe 62 ha, înfiinţată în 1985. În satul Bucºani
se aflã conacul „Dalles” (1935), într-un
parc, ºi biserica având dublu hram –
„Sfinþii Împãraþi Constantin ºi Elena” ºi

BUCOVAÕ Bucovãþ(2).

BUCOVÃÞ1. Com. în jud. Dolj, alcãtuitã
din 7 sate, situatã în SE Piem. Bãlãciþei,
pe dr. vãii Jiului; 4 164 loc. (1 ian. 2011):
2 024 de sex masc. ºi 2 140 fem. Tãbãcãrie;
mat. de constr. Creºterea bovinelor ºi a

Lacul Bucura

Bucura
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„Sfântul Ioan Botezãtorul” (1828, refãcutã în 1894), în satul Hãbeni există
biserica „Sfântul Nicolae” (1822), iar în
satul Racoviþa, biserica cu hram dublu –
„Sfânta Treime” ºi „Toþi Sfinþii” (1806).
2. Com. în jud. Giurgiu, alcãtuitã din
7 sate, situatã în Câmpia Gãvanu-Burdea,
pe râul Neajlov; 3 690 loc. (1 ian. 2011):
1 845 de sex masc. ºi 1 845 fem. Vestigii
neolitice. Creºterea bovinelor. Între 17 febr.
1968 ºi 23 ian. 1981 com. B. a fãcut parte
din jud. Ilfov. Bisericile „Sfântul Nicolae”
(1836), „Adormirea Maicii Domnului”
(1816) ºi „Sfinþii Trei Ierarhi” (1839), în
satele Bucºani, Goleasca ºi Obedeni.
BUCU, com. în jud. Ialomiþa, formată
dintr-un sat, situatã în Câmpia Bãrãganului, pe stg. Vãii Ialomiþa; 2 288 loc.
(1 ian. 2011): 1 108 de sex masc. ºi 1 180
fem. Staþie de c.f. Expl. de pietriº ºi nisip.
Siloz de cereale. Prelucr. lemnului (mobilã); confecþii textile ºi metalice; fabricã
de dulciuri (bomboane, acadele). Vestigii
din a doua Epocã a fierului ºi din
perioada geto-dacicã. Satul Bucu apare
menþionat documentar, prima oarã, la 20
mart. 1580. Biserica „Sfântul Nicolae”
construitã în anii 1886–1892 pe locul
uneia ce data din 1820, reparatã în 1955,
1973, 1981–1984. Pânã la 7 apr. 2004, com.
B. a avut în componenþã satul Ograda,
care la acea dată a devenit comunã de
sine stătătoare. Culturi de cereale ºi
plante tehnice.

BUCURA, lac alpin, situat într-un circ
glaciar complex din masivul Retezat (sub
vf. Peleaga), la 2 041 m alt. Supr.: 10,8 ha
(550 m lungime; 225 m lãþime); ad. max.:
15,7 m; vol.: 487 210 m3. Populat cu
pãstrãvi. Turism. Cuprins în Parcul
Naþional Retezat. Este cel mai extins lac
alpin (ca suprafaþã) din România.
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BUCUREªCI, com. în jud. Hunedoara,
alcãtuitã din 5 sate, situatã în extremitatea de E a Depr. Brad, la poalele de N
ale M-þilor Metaliferi, pe râul Bucureºci;
1 624 loc. (1 ian. 2011): 777 de sex masc.
ºi 847 fem. Expl. de min. auro-argentifere
(în satul Curechiu). Satul Bucureºci este
menþionat documentar, prima oarã, în
1464. Bisericile din lemn cu hramurile
„Sfântul Nicolae” (1636, renovată şi amplificată în anii 1703 şi 1785) ºi „Înãlþarea
Sfintei Cruci” (sec. 19), în satele Curechiu
ºi Rovina.

BUCUREªTI este capitala României, oraº
cu rang de municipiu (din 17 febr. 1968),
cu statut de unitate ad-tivã aparte
(asemãnãtor judeþului), cel mai mare ºi
mai important centru politic, economic,
financiar-bancar, comercial, cultural-ºtiinþific, de învãþãmânt, de transport,
informaþional, sportiv ºi turistic al þãrii.
Oraºul se aflã situat în S-SE României,
în Câmpia Vlãsiei, la 54–90 m alt., pe
râurile Dâmboviþa ºi Colentina, la
intersecþia paralelei de 44°25'50"
latitudine N cu meridianul de 26°06'50"
longitudine E, la 60 km N de fluviul
Dunãrea, 120 km S de M-þii Carpaþi ºi
226 km V de Marea Neagrã, aproximativ
la aceeaºi latitudine cu oraºele Belgrad
(Serbia), Ravenna ºi Genova (Italia),
Bordeaux (Franþa), Minneapolis (S.U.A.),
Harbin (R. P. Chinezã) ºi Ialta (Ucraina).
Supr.: 238 km2 (0,10% din supr. þãrii).
Populaþia (1 ian. 2011): 1 937 421 loc.
(9,05% din populaþia þãrii), din care
903 856 de sex masc. ºi 1 033 565 fem.
Densitatea: 8 140 loc./km2. Oraºul are o
formã circularã, axele sale diametrale
mãsurând c. 24 km pe direcþie N-S ºi c.
22 km E-V. Între aceste limite, municipiul
B. cuprinde şase sectoare ad-tive
(numerotate cu cifre arabe, de la 1 la 6),
dispuse radial. Între 23 ian. 1981 ºi 10
apr. 1997 oraºul B. a avut în subordine
ad-tivã Sectorul Agricol Ilfov, care era
extins în jurul Capitalei, cu o dezvoltare
teritorialã mai mare cãtre N. Acest sector
avea o supr. de 1 593 km2 ºi era alcãtuit
din 38 de com. ºi oraºele Buftea şi
Otopeni. La 10 apr. 1997, Sectorul Agricol
Ilfov a fost transformat în judeþ, cu reºedinþa în B. Înainte de 1968 oraºul B.
avea opt raioane (Nicolae Bãlcescu,
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Griviþa Roºie,
V. I. Lenin, I. V. Stalin, Tudor Vladimirescu, 1 Mai ºi 23 August), iar în peri-

oada 1968–1979 a fost împãrþit în opt
sectoare ad-tive, numerotate de la 1 la 8.
ReliefulºiHidrografia. Terit. municipiului B., situat pe un fundament
alcãtuit din formaþiuni cristaline proterozoice ce aparþin Platformei Moesice
(sau Platforma Valahã), peste care se
dezvoltã un sedimentar vechi (Paleozoic,
Mezozoic) ºi apoi depozitele cuaternare
de supr., se aflã în întregime în Câmpia
Vlãsiei – subunitate a Câmpiei Române.
În arealul oraºului, din cauza densitãþii
mari a construcþiilor ºi a diferitelor amenajãri urbanistice, valorile hipsometrice
ale reliefului sunt puternic atenuate,
distingându-se cu greu aspectele microreliefului. Relieful de câmpie pe care se
situeazã oraºul B. este uºor vãlurit,
format din interfluvii largi (SabarDâmboviþa, Dâmboviþa-Colentina, Colentina-Pasãrea), netede, cu aspect de
câmpuri (câmpurile Cotroceni, Bãneasa,
Filaret, Vãcãreºti etc.), ce coboarã în pantã
linã pe direcþie NNV-SSE. Valea
Dâmboviþei, care trece prin centrul oraºului, strãbãtându-l pe direcþie NV-SE,
pe c. 22 km lungime, are o luncã largã
(lãþime max.: 2,5 km) ºi malul drept mai
înalt (10–15 m, faþã de 4–6 m cel stâng),
dominat de mai multe coline (sau
dealuri) sub forma unor pinteni proeminenþi, printre care se remarcã dealurile
Cotroceni, Spirei, Filaret, Belu, Piscu,
Vãcãreºti º.a. În vechea luncã a Dâmboviþei se aflã câteva grãdiºti (sau
popine), adevãraþi martori de eroziune
rãmaºi ca niºte movile: grãdiºtile Patriarhiei (85 m alt. absolutã), Radu Vodã
(75 m), Bucur (74 m), Troiþa (72 m),
Movila Mare (67 m) º.a. Tot în luncã sunt
ºi câteva lacuri amenajate – Ciºmigiu
(3 ha), Carol (fost Libertãþii, 2 ha),
Tineretului (13 ha). Pe terit. B., cursul
Dâmboviþei a fost amenajat în 1865,
rectificat ºi canalizat în 1880–1882, dupã
planurile arhitectului Grigore Cerchez,
ulterior a fost acoperit cu un planºeu din
beton, în 1936, pe porþiunea dintre Piaþa
Naþiunilor Unite (fosta Piaþa Operetei) ºi
Podul ªerban Vodã, ºi a fost complet
modernizat ºi regularizat între nov. 1985
ºi nov. 1987. Astfel, ultimele lucrãri de
regularizare ºi modernizare executate pe
toatã porþiunea care traverseazã Capitala
au avut ca scop crearea unui curs cu apã
limpede, înfrumuseþarea malurilor,
adaptarea Dâmboviþei la cerinþele actuale
ºi de perspectivã ale reþelei de canalizare
care debuºeazã în ea etc. În concordanþã
cu aceste cerinþe, în albia minorã a

Dâmboviþei, deasupra firului natural de
apã, care a rãmas pr. colector al apelor
reziduale menajere ºi industriale, s-a
construit o albie nouã, betonatã, înãlþatã
la 5 m deasupra oglindei apei râului, prin
care curge apã curatã ºi limpede. Debitul
de apã al acestui nou curs, creat artificial,
este regularizat prin intermediul unui
baraj, în spatele cãruia s-a format Lacul
Morii, din cartierul Crângaºi, cu o supr.
de 240 ha ºi un vol. de c. 20 mil. m3.
Cursul Dâmboviþei este traversat, pe terit.
Capitalei, de 13 poduri (Ciurel, Grozãveºti,
Cotroceni, Municipal, Elefterie, Izvor,
Operetei, Unirii, Mãrãºeºti, Timpuri Noi,
Mihai Bravu, Vitan-Bârzeºti, Glina), care
asigurã circulaþia în condiþii optime de
pe un mal pe altul. Valea Colentinei, afl.
stg. al Dâmboviþei în aval de com.
Cernica, dreneazã partea de N-NE a B.,
pe o distanþã de 33 km, având o luncã
îngustã (250–1 000 m), dar bine conturatã,
ºi maluri în general abrupte ºi nu prea
înalte (7–12 m). Întregul curs bucureºtean
al vãii Colentina a fost regularizat în
deceniul patru al sec. 20, creându-se de-a
lungul lui o salbã de lacuri care constituie
tot atâtea zone de agrement pentru
locuitorii Capitalei. Din amonte spre aval,
se înlãnþuie lacurile Strãuleºti (39 ha),
Griviþa (80 ha), Bãneasa (40 ha – pe malul
acestuia funcþioneazã o bazã de
tratament cu ape geotermale), Herãstrãu
(77 ha), Floreasca (70 ha), Tei (80 ha –
aici existã un complex sportiv studenþesc), Plumbuita (55 ha), Fundeni (123
ha), Pantelimon I (120 ha), Pantelimon II
(260 ha – aici se aflã complexul hotelier
„Lebãda”), Cernica (360 ha) º.a. În afara
acestora, în perimetrul oraºului mai
existã câteva lacuri antropice, cantonate
în diferite excavaþii: lacurile din parcurile
Titan (26 ha), Drumul Taberei (1,1 ha),
Circului, Naþional.
Clima oraºului este temperat-continentalã, cu uºoare nuanþe excesive ºi cu
unele diferenþieri ale temp. aerului
cauzate de încãlzirea suplimentarã a
reþelei stradale din interiorul sãu, de
arderile de combustibili industriali ºi
casnici, de radiaþia exercitatã de zidurile
clãdirilor etc. Astfel, valorile temp. medii
anuale cresc de la 10,5°C la periferia
oraºului (staþia Bãneasa), la c. 12°C în
centrul acestuia (staþia Filaret). Temp.
max. absolutã înregistratã la staþia Filaret
a fost de 42,4°C (5 iul. 2000), iar minima
absolutã de –30°C (25 ian. 1942). Verile
sunt calde (media termicã este de 23°C
în iul.), uneori toride ºi deseori secetoase,

iar iernile sunt reci (–2,8°C media termicã
a lunii ian.), cu zãpezi uneori abundente,
însoþite frecvent de viscole. În general,
iernile dureazã de la sf. lunii nov. pânã
la sf. lunii febr. Primãverile sunt de obicei
scurte, cu contraste termice evidente de
la o zi la alta ºi cu salturi mari termice
de la o lunã la alta (6–7°C între mart. ºi
apr.). Toamnele sunt frumoase, moderate
termic, cu tendinþa de prelungire spre
iarnã. Cantitatea de precipitaþii însumeazã c. 600 mm anual, cele mai mari
valori înregistrându-se în perioada
mai-iul., ploile având caracter torenþial.
Prima ninsoare cade de obicei în ultima
decadã a lunii nov., iar ultima, cãtre sf.
lunii martie ºi începutul lunii aprilie.
Vânturile dominante bat dinspre E ºi NE
(îndeosebi iarna), cu viteze medii anuale
de 3,8 ºi, respectiv, 4,5 m/s, ºi dinspre S
ºi SV în restul anului. Cele mai mari
viteze ale vântului se înregistreazã iarna,
când crivãþul atinge 6,1 m/s, spulberând
ºi viscolind zãpada. Creºterea continuã
a gradului de poluare în interiorul oraºului, ca urmare a numãrului mare de
automobile ºi camioane, ºantiere de
construcþii, a unor întreprinderi industriale, termocentrale etc., determinã
sporirea numãrului de zile în care se
produce ceaþa, frecvenþa acestora depãºind, în unele cartiere, 65 de zile pe an
(în special toamna, iarna ºi primãvara).
Istoric. Cele mai vechi mãrturii referitoare la existenþa unei activitãþi umane
pe terit. actual al municipului B. dateazã
din Paleoliticul mijlociu (obiecte din silex
ºi din cuarþ) ºi au fost identificate în
cartierele Pantelimon, Herãstrãu, Militari
ºi pe dealurile Mihai Vodã, Uranus, Radu
Vodã º.a. Urmele unor aºezãri din
perioada timpurie a Epocii neolitice,
aparþinând purtãtorilor culturii materiale
Dudeºti (milen. 5–4 î.Hr.), au fost descoperite în cartierele Dudeºti, Fundenii
Doamnei, Giuleºti, pe Dealul Piscului
º.a., iar din perioada mijlocie a aceleiaºi
epoci, aparþinând culturii materiale Boian
(milen. 4 î.Hr.), au fost reperate în
cartierele Pantelimon, Giuleºti, Cãþelu
Nou etc. Vestigiile unor aºezãri de tip
Gumelniþa, din perioada finalã a Epocii
neolitice (milen. 4–3 î.Hr.), au fost identificate în imediata apropiere a B., la
Glina, Jilava ºi Mãgurele. În perioada
timpurie a Epocii bronzului, în arealul
oraºului de astãzi au existat triburile care
au creat cultura materială GlinaSchneckenberg (sec. 18–16 î.Hr.), aºezãri
sau locuinþe ale acestora fiind descoperite

în zonele Fundeni, Glina, Pantelimon,
Cãþelu Nou, Bucureºtii Noi, Ciurel, Mihai
Vodã º.a. În aceste aºezãri s-au gãsit
obiecte din ceramicã cenuºie, dominantã
fiind ceaºca cu gât înalt, cilindric, ºi toartã
înaltã. Pânã la sfârşitul Epocii bronzului,
pe aceste locuri a vieþuit un grup
numeros de populaþii aparþinând culturii
materiale Tei (c. 1900–1300 î.Hr.), ale
cãror urme au fost descoperite în special
de-a lungul vãii Colentina, respectiv în
cartierele Bucureºtii Noi, Bãneasa, Tei,
Fundeni, Fundenii Doamnei, Pantelimon,
Cãþelu Nou, precum ºi în zonele Giuleºti,
Militari, Dealul Piscului, Dealul
Vãcãreºti, Berceni º.a., caracteristica
acesteia fiind vasele mari de provizii ºi
ceºtile negre, lustruite, cu decor incizat
ºi cu toartã supraînãlþatã. Din prima
Epocã a fierului (1200–450/300 î.Hr.) au
fost scoase la ivealã urme de locuire în
zonele Ciurel, Piscului, Fundenii
Doamnei, Cãþelu Nou º. a., iar din a doua
Epocã a fierului (450–100 î.Hr.) au fost
descoperite (1956 ºi 1963, în cartierul
Militari), mai multe complexe arheologice, între care se evidenþiazã un nivel
de locuire geto-dac în care s-au gãsit vase
de ceramicã, o fibulã din bronz, oglindã
din metal º.a. În cartierul Herãstrãu a
fost scos la ivealã (în 1938) un tezaur
dacic din argint, alcãtuit din podoabe
(douã fibule-falere circulare, cu un
medalion decorat în relief ciocãnit, având
o efigie umanã ale cãrei trãsãturi sunt
rudimentar stilizate, o cupã conicã, o
agrafã de bronz, fragmente de brãþãri în
spiralã etc.) ºi monede datând din sec. 1
î.Hr. Locuitorii acestor meleaguri,
aparþinând triburilor traco-getice, au continuat sã vieþuiascã neîntrerupt ºi în
perioada existenþei statului dac, aºa cum
o dovedesc descoperirile arheologice din
arealele Giuleºti, Pipera, Tei, Pantelimon,
Mihai Vodã, Radu Vodã, Dãmãroaia º.a.
Terit. actual al Capitalei nu a fost inclus
în provincia Dacia romanã, dar elemente
de culturã romanã au pãtruns în aceastã
zonã atât prin legãturi comerciale, cât ºi
prin intermediul deplasãrii dacilor liberi
în Dacia romanã. În aceastã perioadã, se
pare cã pe terit. actual al Capitalei exista
aºezarea Pinum (Ad Pinum). Ulterior,
viaþa a continuat sã se desfãºoare neîntrerupt, atât în perioada migraþiilor (aºezãrile din zonele Curtea Veche, Bucur,
Mihai Vodã, Crângaºi, Dãmãroaia º.a.),
cât ºi în cea a feudalismului timpuriu
(Lacul Tei). În cartierul Strãuleºti a fost
scoasã la ivealã o importantã aºezare a
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dacilor liberi, cu locuinþe de suprafaþã,
datând din sec. 3, în care s-a gãsit ceramicã lucratã cu mâna sau la roatã,
precum ºi un cuptor de ars ceramicã.
Sãpãturile arheologice au dezvãluit cã,
în sec. 6–7, pe terit. B. existau 17 vetre
de aºezãri omeneºti în punctele Strãuleºti,
Bãneasa, Dãmãroaia, Tei, Fundenii
Doamnei, Cãþelu Nou, Ciurel, Militari,
Mihai Vodã, Piaþa Unirii etc. aparþinând
culturii materiale Ipoteºti-CiurelCândeºti. Aºezãrile culturii materiale
Dridu (sec. 8–11), descoperite în cartierele Giuleºti, Bucureºtii Noi, Bãneasa,
Pipera, Crângaºi, Militari, Piaþa Unirii
º.a., atestã prezenþa activã a populaþiei
româneºti în actualul perimetru al
Capitalei, în sec. 10–11 existând aici 34
de vetre de aºezãri omeneºti. Potrivit
tradiþiei (exprimatã ºi de cãtre raguzanul
Giacomo da Pietro Luccari în 1605), B.
exista ca târg încã dinainte de formarea
statului independent Þara Româneascã,
la începutul sec. 14, întemeietorul sãu
fiind considerat ciobanul Bucur sau
legendarul Negru Vodã. Independent de
aceastã idee, unii cercetãtori au identificat
„Cetatea Dâmboviþa” (menþionatã în
1368 ºi 1397 în unele izvoare maghiare)
cu B. Ipoteza cea mai apropiatã de
adevãr este aceea care aºazã vatra B. (ºi
nucleul iniþial de unde a pornit dezvoltarea oraºului) în zona Curtea Veche de
pe malul stg. al Dâmboviþei (în apropierea hanului Manuc de azi), unde, de
altfel, Vlad Þepeº, domnul Þãrii Româneºti
(1448, 1456–1462, 1476), a ridicat Cetatea
Bucureºtilor ca punct fortificat de stãvilire a invaziilor turceºti care ameninþau
existenþa ca stat a Þãrii Româneºti ºi a
capitalei sale – Târgoviºte. De fapt, din
aceastã perioadã, mai exact din 20 sept.
1459, dateazã ºi cea mai veche consemnare scrisã a denumirii Cetãþii Bucureºti,
existentã într-un document emis de Vlad
Þepeº, care se încheie cu menþiunea cã
„s-a scris în Cetatea Bucureºti” (reºedinþa
sa preferatã din perioada anilor 1458–
1462). Acest lucru este confirmat ºi de
faptul cã, din cele 25 de documente ale
lui Vlad Þepeº, 18 au fost emise la B.
Urmaºii sãi la domnie, din a doua
jumãtate a sec. 15 ºi începutul sec. 16,
îndeosebi fratele sãu, Radu cel Frumos
(1462–1475, cu întreruperi), apoi Basarab
(cel Bãtrân) Laiotã (1473–1477, cu întreruperi), Basarab (cel Tânãr) Þepeluº (1477–
1482), Vlad Cãlugãrul (1481–1495),
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Mihnea cel Rãu (1508–1509), Vlad
Înecatul (1530–1532) au preferat B. ca
reºed. domneascã în locul Târgoviºtei
(capitala Þãrii Româneºti în sec. 15–17),
acesta devenind de cele mai multe ori a
doua capitalã a þãrii. În a doua jumãtate
a sec. 15, B.a trecut, treptat, de la faza
de târg la cea de oraº, procesul de
urbanizare desãvârºindu-se în sec. 16.
Primul document în care B. este atestat
ca oraº poartã data de 3 iun. 1533. Pe la
mijlocul sec. 16, dezvoltarea economicã,
politicã, comercialã ºi edilitarã a B. fac
sã devinã unul dintre cele mai însemnate
centre urbane din SE Europei. Viaþa
economicã a oraºului a luat amploare
prin creºterea numãrului de meºteºugari
(cojocari, croitori, cizmari, zidari, zugravi,
sãbieri etc.), cea comercialã, prin sporirea
numãrului negustorilor autohtoni ºi
strãini (în special greci), iar activitatea
edilitarã a determinat înmulþirea clãdirilor dregãtorilor boiereºti ºi a fãcut sã
aparã primele edificii impunãtoare –
Palatul Voievodal (Curtea Veche) ºi
biserica „Buna Vestire” de lângã el,
ambele ridicate în timpul domniei lui
Mircea Ciobanul (1545–1559, cu întreruperi). Prãdat ºi incendiat de turci în
1554, B. a fost refãcut în timpul domniei
lui Pãtraºcu cel Bun (1554–1557) ºi a
cunoscut o perioadã de dezvoltare ºi
înflorire sub domnia lui Alexandru II
Mircea (1568–1577, cu întrerupere în mai
1574). La 13/23 nov. 1594, Mihai Viteazul
a dat semnalul luptei antiotomane, mãcelãrind turcii din oraº, ºi apoi întreprinzând o incursiune asupra cetãþilor
turceºti de la Dunãre. Dar, în vara ºi
toamna anului 1595, B. a fost ocupat de
armata otomanã, comandatã de marele
vizir Sinan Paºa, ºi fortificat. În toamna
aceluiaºi an, turcii, siliþi de ofensiva lui
Mihai Viteazul, au fost nevoiþi sã
pãrãseascã în grabã oraºul, incendiindu-l
ºi pustiindu-l, aºa cum vor face ºi tãtarii
în oct. 1596. Dupã aceste distrugeri,
oraºul s-a refãcut cu greu, mai ales cã, la
sf. sec. 16, domnul Þãrii Româneºti ºi-a
stabilit reºed. mai mult la Târgoviºte. B.
îºi va recãpãta poziþia de reºed. domneascã în timpul domniei lui Radu
Mihnea (1601–1602, 1611–1616, 1620–
1623), când cunoaºte o perioadã de liniºte
ºi propãºire, ajungând în scurt timp la c.
1 500 de case ºi c. 20 000 de locuitori. În
prima parte a domniei sale, Matei
Basarab (1632–1654) a înfrumuseþat B. ºi

i-a sporit importanþa economicã ºi
comercialã. În 1632, un cãlãtor strãin
consemna: „Toate strãzile ºi pieþele
oraºului erau pline cu mãrfuri scumpe,
pe care negustorii italieni, greci, armeni
ºi turci le expuseserã spre vânzare.” Tot
acum se construiesc numeroase hanuri
ºi prãvãlii. Oraºul a cunoscut noi vicisitudini în timpul rãscoalei seimenilor ºi a
dorobanþilor, din 1655, care a cuprins ºi
B., antrenând pãturile sãrace ale populaþiei. În 1658, oraºul a fost parþial mistuit
de un incendiu, în 1659 prãdat de tãtari,
iar în 1660 supus unei înfometãri
cumplite, datoratã secetei. Refacerea
oraºului a avut loc destul de repede, aºa
dupã cum reiese din relatãrile cãlãtorului
turc Evlia Celebi, care a vizitat B. în 1666.
Dupã anul 1659, când B. a devenit
capitala permanentã a Þãrii Româneºti,
oraºul s-a dezvoltat, timp de aproape 6
decenii, fãrã sã mai cunoascã ocupaþie
strãinã ºi jafuri, aria lui extinzându-se tot
mai mult (c. 25 de mahalale cu c. 6 000
de case, la sf. sec. 17). Cifrele referitoare
la numãrul de case ºi la populaþie,
consemnate de cãlãtorii strãini care vizitau B., sunt contradictorii. În 1640,
Pietro Deodato (Petro Bogdan) Bakšić
consemna în notele sale cã în B. existau,
la acea datã, 12 000 de case ºi 100 000
suflete; Paul de Alep afirma, în 1654, cã
sunt 6 000 de case, iar cãlãtorul turc Evlia
Celebi menþiona, în 1666, existenþa a
12 000 case. Pentru sf. sec. 17 ºi începutul
sec. 18, Anton Maria del Chiaro aprecia
cã în B. trãiau 50 000 de locuitori (cifrã
apropiatã de realitate), iar un cãlugãr rus
fãcea, în 1708, o descriere lapidarã, dar
nu lipsitã de semnificaþie, a oraºului:
„Oraºul Bucureºti e foarte mare, palate
frumoase, mitropolia e sus pe deal ºi
clopotniþa înaltã de piatrã e pe deal. Se
vede tot oraºul... Multe pieþe cu barace...
multe curþi înconjurate cu zid... uliþele
sunt peste tot pavate... 37 mănãstiri,
biserici peste 200 (sic!). Pe toate uliþele ºi
în toate curþile sunt puþuri adânci; apã
de ajuns, pâine, struguri, toate din
belºug.” Oraºul înregistreazã o deosebitã
înflorire a meºteºugurilor (documentele
atestã peste 80 de meºteºuguri), a
negoþului intern ºi extern. Pentru
asigurarea mãrfurilor ºi pentru gãzduirea
negustorilor strãini au fost construite
numeroase hanuri, menþionate pentru
prima oarã de Evlia Celebi. În aceastã
perioadã, B. se afirmã ºi ca un înfloritor
centru de culturã ºi religios. Domnii
ªerban Cantacuzino (1678–1688) ºi

Constantin Brâncoveanu (1688–1714) au
încurajat construcþiile laice ºi bisericeºti.
Niciodatã pânã atunci nu se construise
în B. mai mult ºi mai somptuos. Astfel,
Constantin Brâncoveanu a reclãdit
Palatul Voievodal ºi i-a înfrumuseþat
grãdina, a întemeiat ºi construit (1694–
1695) Academia „Sfântul Sava”, a ctitorit
biserica „Sfântul Gheorghe” (1698–1709),
care îi adãposteºte azi mormântul, a
podit cu bârne drumul care ducea cãtre
palatul sãu de la Mogoºoaia (drum numit
„Podul Mogoºoaiei”) etc., iar ªerban
Cantacuzino a ctitorit (1683), împreună
cu soţia lui, doamna Maria, biserica
având hramul „Intrarea în Bisericã a
Maicii Domnului”, cunoscută în prezent
cu numele „Biserica Doamnei”. În
aceastã perioadã au fost construite
spitalele Colþea (1715) ºi Pantelimon
(1735), bisericile Zlãtari (1637), Fundenii
Doamnei º.a. Prosperitatea B. continuã
ºi în Epoca fanariotã (1716– 1821), când
a cunoscut un spor de întindere, de
populaþie ºi de gospodãrire. Astfel,
domnul Alexandru Ipsilanti (1774–1782)
a fãcut o nouã delimitare (hotãrnicire) a
B. (pentru a-l feri de inundaþii), a asigurat
alimentarea cu apã potabilã prin
intermediul unor olane prin care venea
apa de la unele izvoare aflate în afara
oraºului, a construit o nouã curte
domneascã, a reorganizat complet (ian.
1776), în spirit iluminist, Academia Domneascã de la „Sfântul Sava”, a încurajat
meºteºugurile ºi comerþul (în B. aflându-se 14 din cele 20 de manufacturi
existente în Þara Româneascã) etc. Procesul de înflorire ºi dezvoltare acceleratã
a oraºului a fost împiedicat însã de
numeroasele calamitãþi care s-au abãtut
asupra Capitalei. În 1706 s-a declanºat o
cumplitã epidemie de ciumã, în 1718 au
izbucnit ciuma ºi foametea, micºorând
considerabil numãrul locuitorilor, iar în
1719, în zona centralã, cu locuinþe
îngrãmãdite, multe din lemn, a izbucnit
un incendiu care a mistuit, printre altele,
Curtea Domneascã ºi frumoasa mănãstire „Sfântul Gheorghe”. În 1738, oraºul
a fost jefuit ºi incendiat de tãtari ºi bântuit
din nou de ciumã – calamitate care se va
repeta în 1792 ºi în 1812–1813, când a fost
cunoscutã sub numele de „Ciuma lui
Caragea”, care a durat circa un an,
perioadã în care au murit din cauza
ciumei c. 70 000 de persoane (atunci s-au
înregistrat, uneori, câte 200–300 de
victime pe zi). La 2 nov. 1793, la 14 oct.
1802 şi 11 ian. 1838, oraºul a fost zguduit

de puternice cutremure (în timpul
cutremurului din 1802 Turnul Colþei a
fost grav avariat), iar la 28 aug./9 sept.
1804 un violent incendiu a mistuit din
nou o mare parte din oraº (inclusiv
Curtea Domneascã). La toate acestea se
mai adaugã ºi pagubele mari provocate
de ocupaþiile armatelor ruseºti ºi turceºti,
îndeosebi în timpul Rãzboaielor rusoaustro-turce din 1768–1774, 1787–1791,
1806–1812. Fiscalitatea instituitã de
domnii fanarioþi a provocat ºi în B. rãscoale ale pãturilor sãrace ale populaþiei
(1716, 1753, 1764–1765, 1769, 1802, 1806
º.a.), în urma cãrora Sublima Poartã
(Cancelaria sultanului de la Istanbul) a
fost nevoitã sã-i retragã de la tron pe unii
domni nepopulari. În ciuda jafurilor, a
epidemiilor ºi a calamitãþilor naturale,
oraºul B. a înregistrat o continuã dezvoltare, înglobând treptat ºi unele sate
din vecinãtate (Grozãveºti, Lupeºti, Greci
º.a.). În a doua jumãtate a sec. 18, în oraº
încep sã aparã ºi sã se dezvolte mai multe
mori ºi manufacturi (fabricile de cearã
albã – 1764, hârtie – 1765, la Fundeni,
fidea, bere º.a.), s-au construit primele
ciºmele, s-a încercat regularizarea
debitului apelor Dâmboviþei printr-un
canal, a fost înãlþat ansamblul arhitectonic „Curtea Nouã” (1775–1776) etc. Pe
plan cultural, B. a înregistrat, în aceastã
perioadã, progrese simþitoare: în ian.
1776, domnul Alexandru Ipsilanti a
reorganizat, în spirit iluminist, Academia
Domneascã de la „Sfântul Sava”, la
Vãcãreºti au fost înfiinþate o ºcoalã, o
tipografie ºi faimoasa bibliotecã a Mavrocordaþilor etc. În prima jumãtate a
sec. 19, dezvoltarea B. a înregistrat un
ritm alert pe toate planurile: au apãrut
manufacturi noi, s-a intensificat activitatea meºteºugarilor ºi a negustorilor
(un recensãmânt din 1807 consemna
existenþa la acea datã a unui numãr de
3 523 de prãvãlii, din care 2 500 în târgul
propriu-zis, iar celelalte rãspândite în
cele patru „vãpsele”/sectoare ale oraºului), a fost introdus iluminatul strãzilor
pe timp de noapte, mai întâi cu butoaie
de pãcurã, apoi cu lumânãri din seu, iar
din 1828–1830 iluminatul public cu
felinare cu untdelemn instalate pe strãzile
centrale (în 1830 existau 955 de felinare);
în 1818 a luat fiinþã la „Sfântul Sava” o
„ºcoalã academiceascã” în limba românã,
condusã de cãrturarul iluminist
Gheorghe Lazãr, teatrul de la Ciºmeaua
Roºie etc. În anul 1821 (21 mart./2 apr.–
15/27 mai), B. a devenit centrul

Revoluþiei conduse de Tudor Vladimirescu, care a pus capãt domniilor
fanariote. Dupã înlãturarea regimului
fanariot (1821), primul domn pãmântean
care a ocupat scaunul Þãrii Româneºti a
fost Grigore IV Ghica (1822–1828) –
iniþiatorul unor ample lucrãri edilitar-urbanistice (pavarea oraºului cu
piatrã, construirea de palate ºi cazãrmi
etc.). În 1834 s-a introdus nomenclatura
oficialã a strãzilor Capitalei, în 1844 a
fost executat sistemul modern de alimentare cu apã a oraºului prin þevi
metalice, au fost construite apoi palatele
Ghica, Suþu, ªtirbei º.a., au fost înfiinþate
Eforia Spitalelor (2/14 febr. 1831),
Arhivele Statului (1 mai 1831), „Societatea Filarmonicã” (oct. 1833, care a
militat pentru cultivarea literaturii
dramatice în limba românã, pentru dezvoltarea muzicii vocale ºi pentru
înfiinþarea unui teatru naþional), „Soþietatea d’agriculturã a Rumânii” (1836),
s-au pus bazele primului „Muzeu de
istorie naþionalã ºi antichitãþi” (1834), s-a
dat în folosinþã spitalul Filantropia (1839),
au apãrut primele publicaþii în limba
românã la 8/20 dec. 1832 („Buletin gazetã
administrativã” – devenit ulterior
„Buletinul ofiþial al Prinþipatului Þãrii
Româneºti”), au fost amenajate grãdinile
Filaret, Kiseleff, aleea Mitropoliei etc. În
aceastã perioadã, noi calamitãþi ºi
epidemii aduc mari pagube oraºului.
Astfel, holera din 1831 a provocat
moartea a 2 169 de persoane, iar cutremurul din 11/23 ian. 1838, inundaþiile
provocate de revãsarea Dâmboviþei în
1839 ºi marele incendiu din 23–24 mart.
1847 (când timp de douã zile au fost
mistuite de flãcãri 13 mahalale, c. 1/5
din oraº) au determinat noi suferinþe.
Oraºul s-a refãcut însã, devenind un
centru al renaºterii spirituale ºi naþionale.
Revoluþia de la 1848 a fost pregãtitã în
principal la B., unde exista (din 1843) ºi
îºi desfãºura activitatea societatea revoluþionarã secretã „Frãþia”. Izbucnitã la 11
iun. 1848 în Bucureºti, revoluþia a
antrenat mulþi locuitori ai B., care au ieºit
pe strãzile Capitalei, silindu-l pe domnul
Gheorghe Bibescu sã abdice în noaptea
de 13 spre 14 iun. 1848. La 15 iun. 1848,
populaþia oraºului s-a adunat în numãr
mare (c. 30 000 de persoane) pe Câmpia
de la Filaret – numitã atunci „Câmpia
Libertãþii” – jurând pe constituþie, cerând
respectarea celor 21 de articole ale
Proclamaþiei de la Islaz ºi aclamând
Guvernul provizoriu constituit în ajun.
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B. a devenit astfel, în iun.-sept. 1848,
sediul Guvernului provizoriu, revoluþionar. Populaþia B., demonstrând
ataºamentul faþã de ideile revoluþiei, a
înscris o paginã de eroism prin dârza
rezistenþã pe care a opus-o trupelor
turceºti invadatoare, comandate de Fuad
Paşa, în zilele de 12–13 sept. 1848, când
peste 40 000 de bucureºteni neînarmaþi
au încercat sã stãvileascã pãtrunderea
acestora în oraº. Alãturi de populaþia
neînarmatã, au luptat eroic pe Dealul
Spirii cei 270 de pompieri de sub comanda locotenentului Pavel Zãgãnescu,
care au rezistat pânã la ultimul în
înfruntarea cu trupele turceºti, de peste
15 ori mai numeroase. Revoluþia a fost
înãbuºitã în sânge ºi armatele turceºti au
ocupat Capitala, supunând-o la acte de
jaf ºi cruzime. Fuad Paşa a emis o
drasticã proclamaþie, iar vechiul regim,
regulamentar, a fost restaurat. A doua
jumãtate a sec. 19 a debutat cu o
îngrozitoare epidemie de holerã,
declanºatã în 1854 ºi repetatã în 1866 ºi
1873. Între 1857 ºi 1859, populaþia
oraºului Bucureºti (la fel ca la Iaºi) a
participat activ la lupta pentru unirea
Moldovei cu Þara Românescã. La 22–24
ian. 1859, mii de bucureºteni, adunaþi pe
Dealul Mitropoliei, au fãcut presiuni
asupra Camerei Elective, sprijinind
partida unionistã ºi impunând alegerea
lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al
Principatelor Unite (24 ian. 1859). La 8
febr. 1859, Alexandru Ioan Cuza este
primit cu entuziasm de locuitorii B., în
faþa cãrora citeºte o Proclamaþie cãtre
þarã. La 11/23 dec. 1861, domnitorul
Alexandru Ioan Cuza dã o nouã
Proclamaþie cãtre naþiune prin care aduce
la cunoºtinþã oficial cã „Unirea este
îndeplinitã, naþionalitatea românã este
întemeiatã”, iar la 24 ian./5 febr. 1862,
cu ocazia deschiderii la B. a primului
Parlament al României, domnitorul
Alexandru Ioan Cuza a proclamat în
mod solemn, în faþa Adunãrilor Moldovei ºi Þãrii Româneºti reunite în
ºedinþã comunã, „Unirea definitivã a
Principatelor”, iar oraºul Bucureºti proclamat capitala României, în care se aflã sediul
guvernului ºi instituþiile centrale ale
statului. Dupã aceastã datã, oraºul a
cunoscut un ritm rapid de dezvoltare sub
toate aspectele, înregistrând ºi remarcabile creºteri demografice, de la 58 794
locuitori (în 1831), la 121 734 locuitori (în
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1859). Transformãrile ce au avut loc pe
plan edilitar ºi urbanistic, începând cu a
doua jumătate a sec. 19 şi continuate
ulterior, s-au reflectat în modificarea
aspectului oraºului, care treptat a cãpãtat
o înfãþiºare occidentalã. S-au trasat ºi
pavat noi strãzi, s-a accelerat dotarea oraºului cu clãdiri de zid, s-au amenajat noi
pieþe ºi grãdini publice, s-au construit
edificii impunãtoare (clãdirile Teatrului
Naþional, 1846–1852, Universitãþii, 1857–
1869, ridicatã dupã planurile arhitectului
Alexandru Orãscu ºi inauguratã la 14/26
dec. 1869, Gara Filaret, 1869, Gara de
Nord, inauguratã la 13/25 sept. 1872 º.a.;
în 1860, în Bucureºti existau c. 200 de
clãdiri publice). În 1854 a început construirea primei linii de telegraf electric
între Bucureºti, Giurgiu ºi Ruse,
inauguratã la 10/22 mart. 1855 ºi
Bucureºti–Ploieºti–Braºov, iar în luna apr.
1857 au fost instalate pe strãzile
Bucureºtiului primele lãmpi cu „idrocarburã” (petrol lampant) – Bucureºtiul
fiind primul oraº din lume care a folosit
petrolul lampant pentru iluminatul
public. În nov. 1871 a fost introdus
iluminatul public cu gaz aerian (gaz
fluid), iar în 1882 iluminatul electric. La
28 dec. 1872 a apãrut pe strãzile Capitalei
primul mijloc de transport în comun –
tramvaiul cu cai, iar la 10 iun. 1894 a fost
inauguratã prima linie electricã de
tramvai pe distanþa Obor–Cotroceni. În
perioada 1880–1882 au fost întreprinse
ample lucrãri de rectificare, modernizare
ºi adâncire a cursului Dâmboviþei,
construindu-se o vastã reþea de canale ºi
poduri. În 1865 s-a deschis la B. prima
expoziþie naþionalã de produse agricole
ºi industriale româneºti. În a doua
jumãtate a sec. 19, B. a cunoscut şi o
spectaculoasã înflorire economicã,
comercialã, bancarã, culturalã etc. prin
înmulþirea întreprinderilor industriale
(115 în anul 1893 ºi 172 în 1902), a
instituþiilor bancare, culturale ºi de
învãþãmânt etc. Astfel, au luat fiinþã
Moara lui Assan (1853) – prima moarã
cu aburi (clãdirea a fost grav afectată de
incendiile din 14 mai 2008 şi 7 iunie
2012), cãrãmidãria Filipescu (1855),
filatura de mãtase Dãmãroaia (1859),
Arsenalul Armatei (1861), atelierele
„Lemaître” (1864), fabrica de cãrãmidã
a lui Max Tonolla (1865), fabrica de bere
„Luther” (1869), fabrica de tutun (1872),
întreprinderea de pompe (1882),

întreprinderea de încãlþãminte „Dâmboviþa” (1887), fabrica de conserve „D.
Staicovici” (1874), fabrica de ulei (1875),
întreprinderea mecanicã ºi de material
rulant „Griviþa” (1896) º.a., a fost
inauguratã monetãria statului (24 febr.
1870), unde s-au bãtut primii bani de aur
(20 lei) ºi de argint (1 leu), au fost create
mai multe bãnci, cea mai importantã
fiind Banca Naþionalã a României (17/29
apr. 1880) etc. În aceastã etapã, realizãrile
cele mai importante s-au manifestat însã
în domeniul cultural–ºtiinþific, fapt
evidenþiat ºi prin aceea cã numai într-un
singur an, 1864, au fost inaugurate mai
multe aºezãminte, printre care: Spitalul
Colentina (1858–1864), Universitatea
(înfiinþatã prin decret domnesc la 4/16
iul. 1864, cu facultãþile de drept,
filosofie-litere, ºtiinþe, al cãrei prim-rector
a fost ales la 15/27 sept. 1864 juristul
Gheorghe Costa-Foru; clãdirea universitãþii a fost inauguratã mai târziu, la 14/26
dec. 1869), Conservatorul de Muzicã ºi
Declamaþiune (1/13 nov. 1864), ªcoala
de Bele-Arte (14/26 dec. 1864), Muzeul
Naþional de Antichitãþi (23 nov./5 dec.
1864) º.a. Începând cu 31 dec. 1852, când
a fost inaugurat la B. Teatrul Mare
(devenit în 1875 Teatrul Naþional), cu
piesa „Zoe sau Amor românesc”,
avându-l ca prim-director pe Costache
Caragiale, Capitala s-a îmbogãþit an de
an cu noi ºi utile aºezãminte ºi societãþi,
printre care: ªcoala de micã chirurgie de
la spitalul „Filantropia” (2/14 ian. 1853),
ªcoala de micã chirurgie de la spitalul
„Mihai Vodã” (4/16 dec. 1855), fondatã
de Carol Davila, ªcoala Naþionalã de
Medicinã ºi Farmacie (29 iul./10 aug.
1857), Societatea Românã de ªtiinþe
(1862), Societatea de dare la semn (17 mai
1862) – prima asociaþie sportivã din
România, Direcþia Centralã a Poºtelor (23
iul./4 aug. 1862), Societatea pentru
învãþãtura poporului român (1866),
Societatea Literarã Românã (1/13 apr.
1866) – devenitã, din 1 aug. 1867,
Societatea Academicã Românã, iar din
29 mart. 1879 Academia Românã –,
Societatea de ºtiinþe fizico-naturale
(1868), Filarmonica Românã (29 apr./11
mai 1868) – azi Filarmonica „George
Enescu” –, care îºi susþine concertul
inaugural la 15/27 dec. 1868, Societatea
de asigurãri „Dacia” (31 mart./12 apr.
1871), Societatea de geografie (15/27 iun.
1875), Societatea Naþionalã de Cruce
Roºie a României (4/16 iun. 1876) etc. Pe
plan politic se contureazã apariþia unor

asociaþii muncitoreºti (Asociaþia lucrãtorilor din România – 1872, Cercul
muncitorilor – 1887, Clubul muncitorilor
– 1890 º.a.) ºi a unor grupãri politice care
s-au constituit în partide, aºa cum au fost
Partidul Liberal (1875, devenit ulterior
Partidul Naþional-Liberal), Partidul Conservator (febr. 1880), Partidul SocialDemocrat al Muncitorilor din România
(apr. 1893). Un moment memorabil în
viaþa Capitalei şi a României din a doua
jumãtate a sec. 19 l-a constituit urcarea
pe tronul României (mai întâi ca
domnitor, 1866–1881, şi apoi ca rege,
1881–1914) a principelui Carol I de
Hohenzollern-Sigmaringen, în timpul
căruia a avut loc proclamarea independenþei de stat, la 9 mai 1877, când în
Parlamentul de la Bucureºti, Mihail
Kogãlniceanu, ministrul Afacerilor
Strãine, rostea urmãtoarele cuvinte:
„suntem o naþiune liberã ºi independentã.” Noile condiþii create dupã cucerirea independenþei au marcat o
dezvoltare accelerată a tuturor domeniilor de activitate şi mai ales un nou
avânt economic al Capitalei, ce a
determinat ºi o creºtere continuã a numãrului de locuitori. Industria Capitalei a
înregistrat un progres evident mai ales
dupã adoptarea la 12/24 mai 1887 a Legii
de încurajare a industriei naþionale. În
perioada 1878–1916, populaþia oraºului
s-a dublat (de la 177 646 loc. în 1878 la
381 279 loc. în 1916), iar suprafaþa de
cuprindere urbanã s-a mãrit de la 2 925
ha în 1878 la 5 614 ha în 1918. La 2/14
oct. 1892, dupã un timp relativ îndelungat (54 de ani) un violent cutremur,
care a durat 30 de secunde, a provocat
mari pagube materiale ºi mai multe
victime. Sfârºitul sec. 19 (în special
ultimul deceniu) ºi începutul sec. 20 au
fost marcate, în Bucureºti, de o intensã
activitate de construire a unor edificii
publice monumentale la care au contribuit atât arhitecþii români cât ºi cei strãini,
în special francezi (Albert Galleron, Paul
Gottereau, Albert Ballu, Bernard Cassien
º.a.). Importante clãdiri au fost înãlþate
în aceastã perioadã: Ateneul Român
(1886–1888) dupã planurile arhitectului
francez Albert Galleron, inaugurat la
14/26 febr. 1888, Banca Naþionalã a
României (1884–1890) – arhitecþi Albert
Galleron ºi Bernard Cassien, Palatul de
Justiþie – azi Tribunalul (1890–1895)
construit în stilul Renaºterii franceze,
dupã planurile arhitectului francez
Albert Ballu, Biblioteca Centralã

Universitarã (1891–1895 ºi 1911–1914),
arhitect Paul Gottereau, „Foiºorul de
Foc” (1881–1883), Palatul Poºtelor (1894–
1900) – azi Muzeul Naþional de Istorie a
României, arhitect Alexandru Sãvulescu,
Palatul Ministerului Agriculturii (1895–
1896) dupã planurile arhitectului elveþian Louis Pierre Blanc, Palatul C.E.C.
(1896–1900), arhitect Paul Gottereau,
Palatul Cantacuzino (1898–1900) – azi
Muzeul „George Enescu”, arhitect I. D.
Berindei, Facultatea de Medicinã (1900–
1902) dupã planurile arhitectului elveþian
(stabilit în România) Louis Pierre Blanc,
Palatul Primãriei (1906–1910) – arhitect
Petre Antonescu, Institutul de Arhitecturã (1912–1917) – arhitect Grigore
Cerchez, Muzeul etnografic (azi Muzeul
Þãranului Român din ªos. Kiseleff) –
arhitect N. Ghika-Budeºti º.a. Tot în
aceastã perioadã a fost amenajat (1900–
1906), dupã planurile lui E. Redont,
Parcul Carol (fost Libertãþii), în cadrul
cãruia s-a deschis, la 6/19 iun. 1906,
„Expoziþia generalã românã” prilejuitã
de jubileul regal de 40 de ani. În toamna
anului 1916, pe 12/25 sept., dupã intrarea
României în rãzboi, B. a fost bombardat
de aviaþia germanã, iar la 23 nov./6 dec.
1916 armatele germano-austro-ungare au
ocupat Capitala, rãmânând aici pânã în
nov. 1918; în aceastã perioadã, guvernul
României a fost nevoit sã pãrãseascã B.
ºi sã-ºi stabileascã sediul provizoriu la
Iaºi. Dupã Marea Adunare Naþionalã de
la Alba Iulia din 18 nov./1 dec. 1918, care
a consfinþit crearea statului naþional
unitar român, B. a devenit capitala
României Mari, fapt ce a avut consecinþe
importante asupra evoluþiei sale
ulterioare. Dupã 1918, B. a înregistrat o
puternicã dezvoltare industrialã (au
apãrut marile uzine Malaxa – fostă Faur,
în 1921, Uzina de þevi – fostă Republica
º.a.), ajungând ca dupã douã decenii,
respectiv în 1939, producþia industrialã
bucureºteanã sã reprezinte 17,2% din
întreaga producþie industrialã a
României. B. a cunoscut acum o intensã
dezvoltare instituþionalã ºi urbanisticã,
o remarcabilã înflorire culturalã ºi o
creºtere spectaculoasã a numãrului de
locuitori, de la 382 853 în 1918, la 633 355
în 1930. Suprafaþa oraºului s-a extins de
la 5 614 ha în 1918 la 7 800 ha în 1939. În
1927 a intrat în funcþiune prima centralã
telefonicã automatã, iar la 1 nov. 1928,
primul post românesc de radioemisie. În
1929 s-au retras tramvaiele cu cai de pe
strãzile B., rãmânând numai tramvaiele

electrice (care circulau din 9/21 dec. 1894)
ºi s-au înfiinþat mai multe linii de
autobuze. La 24 iun. 1926 a avut loc
inaugurarea primei linii aeriene civile
naþionale pe ruta Bucureºti–Galaþi cu
avioane italiene de transport civil de tip
„Ansaldo”. În anii ’30 ai sec. 20, B. s-a
îmbogãþit cu noi ºi moderne dotãri
edilitare. S-au construit cartierele
rezidenþiale „Delavrancea”, „Filipescu”,
„Bonaparte”, s-au creat noi bulevarde,
s-au întreprins ample lucrãri de
amenajare a salbei de lacuri de pe cursul
Colentinei
(Bãneasa,
Herãstrãu,
Floreasca, Tei º.a.), au fost create parcul
Herãstrãu ºi Muzeul satului din interiorul sãu; s-au construit clãdiri
moderne ºi obiective de artã, printre care
imobilul „Aro” – azi „Patria” (1931–
1933), arhitect Horia Creangã, Palatul
Telefoanelor (1933) – operã a arhitecþilor
americani Louis Weells ºi Walter Froy,
clãdirea Facultãþii de Drept (1933–1935),
arhitect Petre Antonescu, clãdirea
Ministerului Industriilor de azi de pe
Calea Victoriei – operã din 1934–1941 a
arhitectului Duiliu Marcu, Arcul de
Triumf (1935–1936), Palatul Regal (1928–
1937), clãdirea Bibliotecii Academiei
(1936–1937), arhitect Duiliu Marcu,
clãdirea de azi a Guvernului, numită
Palatul Victoria (1937–1944), arhitect
Duiliu Marcu etc. În perioada 15–16 febr.
1933, muncitorii de la Atelierele C.F.R.
„Griviþa” au organizat unele dintre cele
mai mari greve din þarã. Dupã
instaurarea regimului autoritar al
mareºalului Ion Antonescu (6 sept. 1940),
oraºul B. a trãit o perioadã de instabilitate politică provocată de Garda de
Fier. În noaptea de 9 spre 10 nov. 1940,
oraºul a fost zguduit de un puternic
cutremur (7,4 grade pe scara Richter),
care a provocat mari pagube materiale
ºi numeroase victime. În timpul celui
de-al Doilea Rãzboi Mondial, B. a fost
puternic
bombardat
de
aviaþia
anglo-americanã la 4 apr. ºi în zilele de
22, 28 ºi 31 iul. 1944, fapt soldat cu mii
de morþi ºi rãniþi. Acţiunile de la 23 aug.
1944 au determinat scoaterea României
din rãzboiul alături de Germania ºi
alãturarea ei Naþiunilor Unite, fapt ce a
atras bombardarea violentã a Capitalei,
la 24 aug. 1944, de aviaþia germanã,
provocând mari pagube materiale
(printre altele, atunci a fost dãrâmatã
clãdirea Teatrului Naþional de pe Calea
Victoriei). Ca urmare a luptelor purtate
de cãtre armata românã ºi de for-
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maþiunile patriotice, B. a fost eliberat la
26 aug. 1944 de sub ocupaþia trupelor
germane, aºa încât armatele sovietice au
ajuns la 30 aug. 1944 în Capitala deja
eliberatã. Dupã rãzboi, România a fost
abandonatã de Puterile Occidentale
rămânând în sfera de influenþã a U.R.S.S.,
iar regele Mihai I a fost constrâns sã
abdice la 30 dec. 1947; B. a devenit, astfel,
capitala Republicii Populare Române, iar
între 1965 ºi 1989 capitala Republicii
Socialiste România. În acest context, în
anii urmãtori, B. a fost martorul a nenumãrate prefaceri, care ºi-au lãsat amprenta asupra înfãþiºãrii actuale a
oraºului. Astfel, dupã anul 1950, timp de
patru decenii B.a fost supus la tot felul
de sistematizãri ºi modernizãri, începând
cu blocurile de tip muncitoresc din
cartierul Ferentari, casele tip din cartierele Bucureºtii Noi ºi Vatra Luminoasã
ºi continuând cu demolarea unor cartiere
întregi ºi realizarea unor ansambluri de
blocuri. Aºa au apãrut noile cartiere, cu
numeroase blocuri de locuit, Titan, Balta
Albã, Drumul Taberei, Berceni, Colentina, Pantelimon º.a. ºi s-au modernizat
arterele de circulaþie Mihai Bravu, ªos.
ªtefan cel Mare, Griviþa, Rahova,
Giurgiului º.a. În aceastã etapã au fost
construite ºi o serie de mari edificii
publice, în diferite zone ale oraºului: Casa
Presei Libere (fostã „Casa Scânteii”),
1949–1953, arhitect Horia Maicu, Sala
Palatului (1959–1960) dupã planurile
arhitecþilor Horia Maicu, Tiberiu Ricci,
Romeo ªtefan Belea ºi I. ªerban, Centrul
Naþional de Televiziune, Teatrul
Naþional, Institutul Politehnic (azi
Universitatea Politehnicã), hotelurile
„Intercontinental”, „Dorobanþi”, numit
în prezent „Howard Johnson Grand
Plaza”, „Parc”, „Grand Plaza” (fost
„Flora”), aeroportul „Henri Coandă” de
la Otopeni, Pavilionul central al
complexului expoziþional din Piaþa Presei
Libere, Opera Naþionalã (1953, arhitect
Octav Doicescu, inauguratã la 9 ian.
1954), Circul „Globus”, Palatul
Sporturilor ºi Culturii, Palatul Copiilor
(fostul Palat al pionierilor), Spitalul
Municipal (azi Spitalul Universitar), Spitalul de Urgenþã, Spitalul medico-legal
„Dr. Minovici”, Stadionul Naþional „Lia
Manoliu”, cu instalaþii de nocturnă etc.
În timpul nopþii de 4 martie 1977, ora 21
ºi 23 de minute a avut loc un violent
cutremur (7,2 grade pe scara Richter),
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care a durat 50 de secunde, distrugând
ºi avariind un mare numãr de edificii
publice, 32 900 locuinþe, 763 de unitãþi
economice, numeroase ºcoli, spitale,
monumente etc. ºi provocând moartea a
1 570 de persoane ºi rãnirea a altor
11 300. La acel cutremur s-au prãbuºit
blocurile de locuit din strada Colonadelor
– azi Toma Caragiu (vizavi de Biserica
Rusã ºi în spatele Palatului Suþu), de la
cofetãria „Scala” de pe Bd. Nicolae
Bãlcescu ºi cel de vizavi de acesta, blocul
cofetãriei de lângã magazinul „Polar” ºi
cofetăria „Casata”, blocul din strada
Brezoianu, colþ cu strada Domniþa
Anastasia, blocul de pe ºos. ªtefan cel
Mare, colþ cu strada Lizeanu, douã
blocuri în cartierul Militari º.a. ºi au
dispãrut sub dãrâmãturi, printre alþii,
actorul Toma Caragiu, regizorul de
televiziune Alexandru Bocãneþ, scriitorul
Alexandru Ivasiuc, cântãreaþa de muzicã
uºoarã Doina Badea, poeta Veronica
Porumbacu, academicianul Paul Petrescu
º.a. Alte douã cutremure au zguduit B.,
fãrã sã provoace victime, ci numai
pagube materiale, la 30 aug. 1986
(6,5 grade pe scara Richter) ºi 30 mai
1990. La 15 febr. 1961, în jurul prânzului,
B. a cãzut în beznã, timp de mai multe
minute, din cauza unei eclipse totale de
Soare; o eclipsã totalã de Soare a mai
avut loc şi la 11 aug. 1999. În cadrul
aºa-zisului program de sistematizare a
centrului istoric al oraºului, conceput ºi
iniþiat de Nicolae Ceauºescu, începând
din 1983, a fost demolatã c. 1/3 din supr.
zonei centrale a municipiului, respectiv
o mare parte din cartierele 13 Septembie,
Uranus, Unirii, Dudeºti, Muncii º.a.
Atunci au cãzut pradã buldozerelor 20
de biserici („Sfânta Vineri”, demolatã la
19–20 iun. 1987, „Olteni”, „Biserica Ienei”
(1977), „Doamna Oltea” (1985),
„Dimieni”, „Albã-Postãvari”, „BraduStaicu”, „Buna Vestire” din cartierul
Rahova, „Gherghiceanu”, „Izvorul
Tãmãduirii”, „Sfântul Nicolae”-Sârbi (5
sept. 1985), „Sfântul Nicolae”-Jitniþa,
„Sfântul Spiridon Vechi” (13–14 iun.
1987), „Spirea Veche”, „Sfânta Treime”
din cartierul Dudeºti, „Crângaºi” I ºi II,
Buda Sat, mănãstirile Vãcãreºti ºi
Cotroceni), case vechi cu valoare de
monument, spitalul Brâncovenesc – unul
dintre cele mai vechi lãcaºuri de sãnãtate
(sec. 18) etc. În locul acestora a fost
construitã „Casa Poporului”, în prezent

Palatul Parlamentului, ºi a fost tãiat un
mare bulevard pe direcþia V-E (Bd.
Victoria Socialismului – azi Bd. Unirii)
care porneºte din faþa Casei Poporului
ºi se terminã în Piaþa Muncii, fiind însoþit
de numeroase fântâni arteziene. O
realizare utilã este însã metroul
bucureºtean, inaugurat la 16 nov. 1979
(Õ Funcþia de transport). În decursul
secolului 20, Capitala României a fost
gazda unor importante reuniuni
internaþionale, printre care: Conferinþa
de Pace (16/29 iul.–28 iul./10 aug. 1913),
prin care s-a pus capãt celui de-al Doilea
Rãzboi Balcanic, Conferinþa Micii
Înþelegeri (20–22 iun. 1928), a treia
Conferinþã a Înþelegerii Balcanice (22–28
oct. 1932), al IV-lea Festival mondial al
tineretului ºi studenþilor (2–14 aug. 1953),
Congresul Organizaþiei Internaþionale a
Ziariºtilor (15–18 mai 1958), al XIII-lea
Congres Mondial de Chimie (1970), a
treia conferinþã O.N.U. privind studiul
viitorului (1972), Conferinþa Mondialã
O.N.U. a Populaþiei (1974), Congresul
Federaþiei Internaþionale de Marketing
(1974), al V-lea Congres Internaþional de
Histochimie ºi Citochimie (1976),
Congresul Mondial al Petrolului (1979),
Conferinþa internaþionalã a Forumului
Crans-Montana (1994), a 94-a Conferinþã
a Uniunii Interparlamentare (1995), Forumul oamenilor de afaceri, al cooperãrii
economice la Marea Neagrã (25–28 apr.
1996), Summitul N.A.T.O. (2–4 apr. 2008)
º.a. În B. îºi au sediul Centrul de
informare O.N.U. ºi Centrul demografic
O.N.U., Centrul european de învãþãmânt
superior UNESCO ºi APIMONDIA.
Evenimentul cel mai important al sf. sec.
20, petrecut la B., este, fãrã îndoialã,
Revoluþia din decembrie 1989 soldatã cu
prãbuºirea sistemului comunist din
România ºi, totodatã, cu 640 de victime
(din totalul de 1 104 de morþi înregistraþi
în întreaga þarã) ºi 1 040 de rãniþi (din
totalul de 3 321 pe þarã).
În prezent, în B. îºi au sediile
Parlamentul (bicameral: Senat ºi Camera
Deputaþilor), Guvernul, Preºedintele
României, instituþiile centrale ale statului
ºi ministerele, Banca Naţională a
României, numeroase societãþi comerciale româneºti ºi strãine, bãnci cu capital
românesc, strãin sau mixt (românesc ºi
strãin), numeroase ambasade ale statelor
independente ale lumii, nenumãrate
companii aeriene strãine (Air France,
KLM, AUA, Turkish Airlines, Sabena, El
Al, Aeroflot, Malev, LOT, Balkan,

Swissair º.a.), posturile naþionale de radio
ºi televiziune, Agenþia naþionalã de ºtiri
„ROMPRES”, redacþiile marilor cotidiene
centrale ºi ale unor edituri etc.
Populaþia. Municipiul B. este cel mai
mare oraº al României, al cãrui numãr
de locuitori se ridicã la 1 937 421 (1 ian.
2011). El deþine 16,4% din populaþia urbanã
a þãrii ºi 9,0% din cea totalã a României.
Densitatea: 8 140 loc./km2. La 1 ian. 2011,
populaþia de sex masc. a municipiului
B. numãra 903 856 loc., iar cea de sex
fem. 1 033 565 loc. Asupra perioadei de
început a existenþei sale urbanistice nu
existã date referitoare la numãrul de
locuitori, unele referiri asupra populaþiei
B. apãrând în a doua jumãtate a sec. 17,
în consemnãrile unor cãlãtori strãini care
au vizitat oraºul, printre care Pietro
Deodato (Petro Bogdan) Bakšić, Evlia
Celebi, Paul de Alep, Anton Maria del
Chiaro º.a. care apreciau în jurul a
50 000–100 000 de locuitori. Cele mai
sigure date privitoare la populaþia
Capitalei existã începând cu anul 1831
când a avut loc prima estimare a
numărului de locuitori.
Anii de recensãmânt
sau în care s-au fãcut
estimãri
1831 (estimare)

Nr. de locuitori
58 794

1859 (estimare)

121 734

1889 (estimare)

184 488

1878 (estimare)
1899 (estimare)
1912 (30 dec.)

1916 (estimare)
1918 (estimare)
1930 (29 dec.)

1941 (estimare)

177 646
282 078
341 321
381 279
382 853
633 355
992 536

1948 (25 ian.)

1 025 180

1966 (15 mart.)

1 366 684

1956 (21 febr.)
1977 (5 ian.)

1984 (estimare)
1986 (estimare)
1989 (estimare)
1992 (7 ian.)

1994 (estimare)
1995 (estimare)
1998 (estimare)

1 177 661
1 807 239
1 978 654
1 989 823
2 036 894
2 067 545
2 060 551
2 054 079
2 016 131

2002 (18 mart.)

1 926 334

2007 (estimare)

1 931 838

2005 (estimare)
2008 (estimare)

2011 (20-31 oct.)
2016 (estimare)

1 924 959
1 943 981

2 272 163
2 106 144

În anul 2007, rata natalitãþii în arealul
municipiului B. a fost de 10,0‰, cea a
mortalitãþii 11,3‰ rezultând, astfel, un
spor natural negativ de –1,3‰. În perioada 2005–2007, durata medie a vieţii în
arealul municipiului B. a fost de 74,41
ani (ambele sexe), înregistrându-se o
durată mai mare a vieţii la femei (77,57
ani) şi mai scăzută la bărbaţi (70,93 ani).
La recensãmântul din 20-31 oct. 2011,
structura pe naþionalitãþi a populaþiei
municipiului B. era urmãtoarea: din
totalul de 2 272 163 loc., 1 960 778 loc.
(86,30%) erau români, 39 607 (1,73%)
rromi, 3 601 (0,16%) maghiari, 2 853
(0,13%) turci, 1 713 (0,08%) chinezi, iar
restul de 263 611 loc. (11,60%) erau de
alte etnii (ucraineni, tătari, sârbi, bulgari,
greci, evrei, italieni, aromâni, macedoneni,
armeni, poloni ş.a.). În anul 2007, din
totalul de 853 732 de salariaþi, 150 936
lucrau în industrie, 132 030 în tranzacþii
imobiliare ºi alte servicii, 79 857 în
transporturi, 97 771 în construcþii,
162 130 în comerþ, 48 066 în învãþãmânt,
45 559 în domeniile sãnãtãþii ºi asistenþei
sociale, 35 539 în administraþia publicã,
36 575 în întreprinderi financiare, 18 750
în hoteluri ºi restaurante etc. La 31 dec.
2007, în B. existau 18 288 ºomeri, din care
4 022 de persoane beneficiau de ajutor
de ºomaj, iar numãrul persoanelor
accidentate în muncã a fost de 661, din
care 46 mortal.
Economia. Municipiul B. este în
prezent cel mai mare ºi mai important
centru economic al þãrii, cu funcþii
complexe, între care un rol determinant
revine industriei. Tradiþia industrialã,
legatã de morãrit, tãbãcãrie, produse
textile ºi alim. etc., a fost continuatã în
perioada interbelicã prin înfiinþarea
câtorva întreprinderi din ramurile
constructoare de maºini, chimicã, textilã,
alim. º.a. În anul 1938, anul de vârf al
economiei româneºti interbelice, municipiul B. concentra 1/5 din producþia
industrialã a þãrii, o contribuþie importantã având-o ind. uºoarã ºi alim. Ind.
constr. de maºini era mai puþin dezvoltatã, majoritatea întreprinderilor
acestei ramuri (c. 90%) fiind profilate pe

asamblãri ºi reparaþii de maºini. Dupã
cel de-al Doilea Rãzboi Mondial ºi mai
ales dupã 11 iun. 1948 (data naþionalizãrii
pr. mijloace de producþie), autoritãþile
comuniste au început sã aplice, dupã
modelul sovietic, dezvoltarea planificatã
a economiei (mai întâi pe baza planurilor
anuale, 1949, 1950, apoi a planurilor
cincinale 1951–1955, 1956–1960, 1961–
1965, 1966–1970 etc.) punând accent pe
ind. grea ºi, în special, pe ramura
conducãtoare a acesteia – ind. constr. de
maºini. Dupã anul 1950, unele întreprinderi mai mari au fost dezvoltate, modernizate ºi reutilate în vederea creºterii
capacitãþii lor de producþie („Timpuri
Noi” – fostã „Lemaître”, înfiinþatã în
1864, Întreprinderea mecanicã ºi de
material rulant „Griviþa Roºie”, f. 1896,
„Electrotehnica”, f. 1915, „Malaxa”, f.
1921 – fostã „23 August”, între 1948 ºi
1990, apoi „Faur” S.A. º.a.), altele au
devenit, practic, întreprinderi noi, în locul
vechilor ateliere (Întreprinderea de
încãlþãminte „Dâmboviþa”, f. 1887),
„Electromagnetica”, f. 1930), Întreprinderea de þevi „Republica”, f. 1938, intrată
în faliment în nov. 2008), iar alte unitãþi
industriale au fost construite din temelii,
ca obiective noi, de mare capacitate
(„Optica Românã”, f. 1948 – azi „Întreprinderea Opticã Românã”/I.O.R. S.A.,
singura din þarã care produce aparaturã
opticã, Întreprinderea textilã „Griviþa”,
f. 1949, Întreprinderea „Semãnãtoarea”,
f. 1949, profilatã pe constr. de utilaj
agricol, Întreprinderea de piese radio ºi
semiconductori „I.P.R.S. Bãneasa”, f.
1962 – azi „Bãneasa” S.A., Întreprinderea
de anvelope „Danubiana”, f. 1962, „Întreprinderea de calculatoare electronice”, f.
1970 – azi „Felix Computers” S.A. etc.).
În anii comunismului, toate acestea,
împreunã cu numeroase alte unitãþi
industriale au transformat Capitala în cel
mai puternic centru industrial al
României, care realiza anual c. 20% din
Produsul Intern Brut (P.I.B.) al României,
gama produselor fabricate fiind deosebit
de variatã: energie electricã ºi termicã,
utilaje grele, chimice, siderurgice, petroliere, electrotehnice º.a., locomotive,
autobuze, troleibuze, tramvaie, avioane,
elicoptere, maºini ºi utilaje agricole,
motoare cu combustie internã, turbine de
mare capacitate, maºini-unelte, autobasculante, autoutilitare, microbuze, mase
plastice, lacuri ºi vopsele, aparate electrocasnice, computere, aparate optice ºi
medicale, radiouri, televizoare, tuburi-ci-
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nescop, produse chimico-farmaceutice,
textile ºi alim., conf., tricotaje, mat. de
construcþie, anvelope, mobilã, saltele,
încãlþãminte etc. Practic, foarte puþine
din produsele industriei româneºti în
ansamblu nu se realizau în B.Din păcate,
după 1990 foarte multe întreprinderi au
dat faliment, iar altele şi-au restrâns
activitatea.
O contribuþie aparte la activitatea
economicã a municipiului B. o au miile
de unitãþi mici ºi mijlocii ºi ateliere
meºteºugãreºti, particulare sau aparþinând Cooperaþiei meºteºugãreºti, cu o
mare diversitate de profile: reparaþii auto
ºi mecanice de tot felul, vulcanizare de
anvelope ºi reºapare de cauciucuri, reparaþii de aparate electrice ºi electronice,
croitorii, cismãrii, cojocãrii, blãnãrii,
obiecte de artizanat, geamgii, bijutieri,
ceasornicari, dulgheri, zidari, zugravi,
hamali etc.
Cãile de comunicaþie ºi transporturile. Funcþiile de comunicaþii ºi
transporturi ale Capitalei au crescut permanent ca importanþã în strânsã corelare
cu dezvoltarea celorlalte funcþiuni ale B.,
având o mare însemnãtate în legãturile
complexe pe care le are acesta cu restul
teritoriului României, cât ºi în relaþiile
cu alte state ale lumii. Sub aspectul comunicaþiilor ºi al transporturilor, municipiul
B. reprezintã nodul central al þãrii (în
Piaþa Sfântul Gheorghe se aflã marcat
kilometrul zero al României), ºi, totodatã,
un mare ºi important centru internaþional
de transport ºi comunicaþii, spre care
converg pr. cãi ferate, rutiere ºi aeriene
interne ºi internaþionale.
Liniile de c.f., dispuse radial în arealul
municipiului B., pãtrund spre marile gãri
feroviare (Gara de Nord, inauguratã la
13/25 sept. 1872 ºi numitã pânã în 1884
„Gara Târgoviºtei” – cea mai mare garã
a oraºului ºi a þãrii, prin care trec zilnic
peste 160 de garnituri de tren cu o medie
de 120 de mii cãlãtori pe zi, Gara de Est
sau Gara B.-Obor, Gara Basarab, Gara
B.-Bãneasa, Gara Progresul º.a.) care
asigurã un însemnat trafic de mãrfuri ºi
cãlãtori. Din Gara de Nord pornesc 9
magistrale
feroviare
interne
ºi
internaþionale care înlesnesc legãturile
municipiului B. cu pr. oraºe ale þãrii ºi cu
marile oraºe europene: 1. B.–Roºiori de
Vede–Craiova– Timiºoara– Jimbolia–
Kikinda–Belgrad; 2. B.– Ploieºti–Braºov–
Sibiu–Deva–Arad-Curtici–Budapesta–
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Viena ºi în continuare; 3. B.–Ploieºti–
Braºov– Teiuº- Cluj-Napoca–Oradea–
Episcopia Bihorului– Budapesta–Viena ºi
în continuare; 4. B.–Ploieºti–Braºov–
Miercurea-Ciuc– Ciceu–Deda–Dej–Baia
Mare–Satu Mare– Halmeu–Varºovia; 5.
B.–Ploieºti–Buzãu– Mãrãºeºti–Adjud–
Bacãu–Paºcani– Suceava–Vicºani–
Varºovia; 6. B.–Ploieºti–Buzãu– Mãrãºeºti–
Adjud–Bacãu–Paºcani–Iaºi–Ungheni–
Chiºinãu–Moscova; 7. B.–Ploieºti–
Buzãu–Fãurei– Brãi la–Ga laþi–Reni–
Odessa;
8.
B.–Ciulniþa–Feteºti–
Constanþa–Mangalia; 9. B.–Giurgiu–
Ruse–Sofia–Istanbul (aceastã linie, între
B. ºi Giurgiu, a fost construitã în perioada 1865–1869 ºi s-a inaugurat oficial la
19/31 oct. 1869, primul tren plecând din
Gara Filaret, întâia garã a B. – azi
transformatã în autogarã).
În B. se concentreazã, totodatã, sau
pornesc spre diferite colþuri ale þãrii 8
ºosele naþionale modernizate, cu prelungire cãtre þãrile din N, E, S, Centrul
ºi Vestul Europei: 1. DN1 (Drumul Naþional 1) = B.–Ploieºti–Braºov– Sibiu–Alba
Iulia–Cluj-Napoca–Oradea–Borº; 2. DN
1A = B.–Ploieºti–Braºov–Sibiu–Deva–
Arad–Nãdlac; 3. DN 2 = B.–Urziceni–
Buzãu–Focºani–Bacãu–Suceava– Siret; 4.
DN 3 = B.–Lehliu–Cãlãraºi–Ostrov–
Constanþa; 5. DN 4 = B.–Olteniþa; 6. DN
5 = B.–Giurgiu; 7. DN 6 = B.–Alexandria–Craiova–Drobeta-Turnu
Severin–Timiºoara–Jimbolia; 8. DN 7 =
B.–Piteºti (114 km, amenajat ca
autostradã în anii 1967–1970)–Râmnicu
Vâlcea–Sibiu–Deva–Arad–Nãdlac. Dintre
drumurile naþionale (DN) amintite
anterior, unele sunt incluse în reþeaua de
drumuri europene având importanþã
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majorã în transporturile rutiere dintre
þãrile europene. Printre acestea se numãrã E 15 (Budapesta–Borº–Oradea–
Cluj-Napoca–Turda–Târgu
Mureº–
Sighiºoara–Braºov–Ploieºti–B.–
Constanþa, cu variantã E 15 A (Cluj-Napoca–Turda–Alba Iulia–Sibiu– Râmnicu
Vâlcea–Piteºti–B.); E 20 pe direcþia Varºovia–Lvov–Cernãuþi– Siret–Suceava–
Bacãu–Focºani–Buzãu– Ploieºti–B.–Giurgiu–Ruse; E 94 pe sensul Belgrad–
Moraviþa–Ti miºoara–Drobeta-Turnu
Severin–Craiova–Piteºti–B.. Autostrada B.–
Feteºti–Constanþa, în lungime totalã de 202,7
km. Totodatã, municipiul B. este înconjurat
de o ºosea modernizatã de centurã care se
continuă cu autostrada Bucuresti-Ploieşti,
inaugurată la 20 iul. 2012, ºi are menirea sã
descongestioneze traficul rutier din Capitalã,
prin evitarea zonei centrale.
Reþeaua cãilor de comunicaþie din
interiorul municipiului B. (alei, strãzi,
bulevarde, ºosele) însumeazã o lungime
totalã de peste 1 900 km, din care peste
900 km modernizate. Acestea sunt
dispuse radiar, o mare parte a arterelor
pr. ºi secundare întâlnindu-se în Piaþa
Unirii. Trasarea marilor bulevarde, a
ºoselei de centurã ºi alinierea strãzilor
mai mici a început dupã anul 1848
(„Legea exproprierii pentru cauze de
utilitate publicã”), realizându-se mai ales
în perioada 1888–1907 ºi, parþial, dupã
1960 pânã prin anii ’80 ai sec. 20, când
au fost construite marile cartiere Titan,
Balta Albã, Drumul Taberei, Berceni º.a.
Existã câte o mare arterã pe direcþiile N-S
ºi E-V, alcãtuite dintr-o succesiune de
ºosele ºi bulevarde separate de scuaruri
(pieþe), care se întretaie în Piaþa Universitãþii. Astfel, dinspre N porneºte o arterã,
din zona aeroportului „Aurel Vlaicu” din
carterierul Bãneasa, care este o

continuare a ºoselei naþionale ce vine
dinspre Ploieºti, formatã din ºos. B.–Ploieºti (pânã la Piaþa Presei Libere), apoi
ºos. Kiseleff (între Piaþa Presei Libere ºi
Piaþa Victoriei), Bd. Lascăr Catargiu (fost
Ana Ipãtescu, între Piaþa Victoriei ºi Piaþa
Romanã), continuat cu bulevardele Magheru ºi Nicolae Bãlcescu (între Piaþa
Romanã ºi Piaþa Universitãþii), cu Bd.
I. C. Brãtianu (între Piaþa Universitãþii ºi
Piaþa Unirii), apoi Bd. Dimitrie Cantemir
(fostã magistrala N-S) între Piaþa Unirii
ºi liceul Gh. ªincai ºi în continuare, cãtre
S, cu ºos. Giurgiului. Pe direcþia E-V se
desfãºoarã ºos. Pantelimon (ºoseaua se
prelungeºte spre exterior cãtre Cãlãraºi–
Constanþa), ºos. Iancului (pânã la Piaþa
Iancului), Bd. Pache Protopopescu (fost
Republicii), între Piaþa Iancului ºi intersecþia cu Calea Moºilor, continuat cu Bd.
Carol I (fost Republicii), de la intersecþia
cu Calea Moºilor pânã la Piaþa Universitãþii, apoi cu Bd. Regina Elisabeta (fost
Mihail Kogãlniceanu, fost 6 Martie, fost
Gheorghe Gheorghiu-Dej) între Piaþa
Universitãþii ºi Piaþa Operei (sau Podul
Elefterie), Bd. Eroilor Sanitari, Bd. Iuliu
Maniu ºi continuat spre exterior cu
autostrada B.–Piteºti. Zona semicentralã
a oraºului este mãrginitã de o ºosea
circularã care începe din Calea Griviþei
ºi se continuã cu ºos. Nicolae Titulescu
(prin Piaþa Victoriei), ºos. Iancu de
Hunedoara, ºos. ªtefan cel Mare, ºos.
Mihai Bravu, ºos. Vitan-Bârzeºti, ºos.
Olteniþei, str. Luicã etc. În această zonă,
în perioada 2007– mart. 2011 a fost
construit pasajul Basarab-Titulescu, în
lungime de 2 km, care va asigura un flux
rutier de suprafaţă sporit către Gara de
Nord care devine, astfel, un punct
internodal de transport public. Municipiul B. are 14 intrãri principale (prin
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ºoselele: B.–Ploieºti, Pipera–Tunari,
ªtefãneºti, Afumaþi, Pantelimon, Glina,
Olteniþei, Berceni, Giurgiului, Mãgurele,
Alexandriei, B.–Piteºti, Chitila, B.–Târgoviºte) ºi mai multe secundare. Întreaga
reþea stradalã a municipiului B. este iluminatã electric pe timp de noapte, iluminatul electric fiind inaugurat în 1882.
Municipiul B. este cel mai mare ºi
mai important centru al transporturilor
aeriene din România. Primul aeroport
(cel de la Băneasa, azi „Aurel Vlaicu”) a
fost înfiinţat de George Valentin Bibescu
şi inaugurat în 1912. Până în 1970 a fost
singurul aeroport internaţional din ţară.
Clădirea actuală a fost construită n 1947–
1952 după proiectul unui colectiv de
arhitecţi, printre care Ascanio Damian,
Pompiliu Macovei, Cleopatra şi Mircea
Alifanti ş.a. şi modernizată după 1991.
Din 2012, aeroportul „Aurel Vlaicu” a
fost transformat în aerodrom pentru
curse business, traficul intern şi
internaţional fiind transferat la Otopeni.
Traficul internaþional de mãrfuri ºi
cãlãtori este asigurat de cãtre aeroportul
„Henri Coandã” din Otopeni (inaugurat
la 8 aprilie 1970), aflat la 18 km Nord de
centrul Capitalei, pe autostrada care duce
spre Ploieºti, prin care trec peste un
milion de cãlãtori pe an. Clãdirea
aeroportului „Henri Coandã” din
Otopeni a fost supusã unor ample lucrãri
de modernizare ºi extindere (oct. 1992–
dec. 1993), iar pista nr. 1, în lungime de
3 500 m, a fost reconstruitã ºi
modernizatã (iul. 1993–dec. 1994), şi
inauguratã la 27 dec. 1994, fiind capabilã
sã asigure decolarea ºi aterizarea pe orice
timp ºi în orice condiþii meteorologice
(pista are un sistem modern de
iluminare) a tuturor categoriilor de
avioane. La 29 mart. 2011 a fost inaugurat
un nou terminal, cu o suprafaţă de 24 000
mp, a cărui construcţie a început în vara
anului 2009. Acest terminal are 24 de
porţi de îmbarcare, din care 14 sunt cu
burduf, asigurând o mai bună desfăşurare a traficului de călători. Totodatã,
prin aeroportul „Henri Coandã” din
Otopeni se efectueazã ºi o parte a
traficului intern de mãrfuri ºi cãlãtori.
Cursele aeriene sunt efectuate de cãtre
companiile româneºti Tarom (Transporturile Aeriene Române), LAR (Liniile
Aeriene Române) ºi ROMAVIA, ºi de
DAC AIR (din 19 mai 1996), pe diferite
tipuri de avioane (Boeing, Rombac,
Airbus º.a.) cãtre celelalte aeroporturi din

þarã ºi cãtre 40 de aeroporturi mari din
diferite þãri ale lumii.
Transporturile pe apã în municipiul
B. se practicã numai pentru agrement pe
unele lacuri ale Capitalei (Herãstrãu,
Bãneasa, Tei º.a.). În 1982, a început construirea canalului B.-Dunãre (Õ), în
lungime de 73 km ºi lãþime de 80 m, ale
cãror lucrãri au fost întrerupte (din cauza
lipsei de fonduri) dupã Revoluþia din
dec. 1989, cu toate cã traseul acestuia era
în linii mari terminat. În anul 1994, acest
canal a intrat oficial în conservare.
Transportul urban de cãlãtori în
Capitalã se efectueazã cu mijloace
variate: tramvaie, autobuze, troleibuze,
autotaximetre, microbuze (maxi-taxi),
metrou. În B., primul mijloc de transport
în comun a fost omnibuzul (cu 10–15
locuri), introdus în 1848, urmat apoi (în
1871) de tramcar (un fel de camion tras
de cai sau catâri) ºi de tramvaiul cu cai
(c. 18 cãlãtori capacitate de transport),
inaugurat la 28 dec. 1872 pe traseul Gara
Târgoviºtei (din 1884 Gara de Nord)–
Piaþa Sfântul Gheorghe–Obor. La 9/21
dec. 1894 a fost inaugurat primul tramvai
electric pe distanþa Obor–Cotroceni, care
a circulat în paralel cu tramvaiele trase
de cai pânã în 1929, când acestea din
urmã au fost retrase definitiv din circulaþie. În 1939, lungimea liniilor de
tramvai electric însuma 112 km, pentru
ca în prezent sã depãºeascã 500 km. În
anul 1900, pe strãzile B. a circulat primul
automobil (aflat astãzi în Muzeul tehnic
„Dimitrie Leonida” din B.). În perioada
interbelicã au fost introduse primele
autobuze pentru transportul urban în
comun de cãlãtori, în 1950 primele
troleibuze, iar în 1979 prima garniturã
de metrou (al 57–lea metrou de pe glob
ºi a 27-a þarã din lume cu metrou).
Metroul bucureºtean, a cãrui construcþie
a început în 1975, a intrat în funcþiune
cu primul tronson al magistralei Est-Vest
la 16 nov. 1979, între staþiile Semãnãtoarea (numită în prezent Petrache
Poenaru) ºi Timpuri Noi (8,9 km), iar al
doilea tronson, între Timpuri Noi ºi uzina
Republica (10,1 km), a fost dat în
circulaþie la 28 dec. 1981. La 19 aug. 1983
a fost inaugurat tronsonul dintre staþiile
Eroilor ºi Industriilor/ azi staţia Preciziei
(din cartierul Militari), în lungime de 8,6
km, încheindu-se, astfel, lucrãrile primei
magistrale (Est-Vest) a metroului bucureºtean în lungime totalã de 27,6 km ºi
17 staþii. Magistrala Est-Vest a fost
prelungită cu o staţie spre Est, de la uzina
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Republica până în cartierul Pantelimon
(unde se află şi depoul) în lungime de
1,43 km, inaugurată la 15 ian. 1990, şi cu
o staţie spre Vest, de la staţia Preciziei
până la staţia Gorjului (aceasta din urmă
deschisă traficului în 1991). Magistrala a
doua a metroului, pe direcþia N-S, între
zona industrialã Pipera ºi cea din
Berceni-Sud, în lungime totalã de 19 km,
cu 14 staþii, trecând prin centrul oraºului
(Pipera–bulevardele Aviatorilor–Ana
Ipãtescu/numit în prezent Bd. Lascăr
Catargiu–Magheru–Nicolae Bãlcescu–
Piaþa Universitãþii–Bd. I. C. Brãtianu–
Piaþa Unirii, unde se intersecteazã cu
magistrala Est-Vest, Bd. Dimitrie
Cantemir–Berceni Sud), a fost datã în
circulaþie cu primul tronson (10,5 km),
între Piaþa Unirii ºi Întreprinderea de
Maºini Grele B. (I.M.G.B.), la 24 ian. 1986,
iar cu al doilea tronson, între Piaþa Unirii
ºi Pipera (8,4 km), la 24 oct. 1987.
Magistrala a treia, pe direcþia Dristor 2–
ºos. Mihai Bravul–Bucur Obor–ºos.
ªtefan cel Mare–Piaþa Victoriei (aici se
intersecteazã cu magistrala a doua, N-S)–
Gara de Nord, cu o lungime de 7,8 km,
a fost inaugurată la 17 aug. 1989. Această
magistrală (a treia) a fost racordată la
tronsoanele Semănătoarea (azi Petrache
Poenaru) – Crângaşi (1 km), dată în
folosinţă la 22 dec. 1984, şi Crângaşi –
Gara de Nord (2,8 km), inaugurată la 25
dec. 1987, făcându-se în acest fel joncþiunea cu magistrala 1, Est-Vest.
Magistrala a treia are o lungime de 11,6
km. La 1 mart. 2000 a mai fost pus în
funcţiune tronsonul Gara de Nord –
1 Mai (3,6 km lungime şi patru staţii), iar
la 19 nov. 2008 tronsonul Nicolae
Grigorescu – Linia de centură (4,75 km
şi trei staţii, respectiv „1 Dec. 1918”,
„Nicolae Teclu” şi „Anghel Saligny”). În
2011 au început lucrările de construire a
magistralei Universitate-Drumul Taberei.
Lungimea totalã a liniilor de metrou din
B. însumeazã c. 70 km, având 55 de staþii.
Traficul metroului bucureºtean este
automatizat, computerizat ºi controlat
prin televiziune cu circuit închis.
Comerþul. În cadrul marelui complex
urban al capitalei României, funcþia
comercialã ocupã un loc însemnat, în
evoluþia lui această funcþiune având o
importanþã majorã, fapt ce a determinat
conturarea unor areale cu intensã
activitate comercialã. Astfel, în secolele
trecute, hanurile au constituit nu numai
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loc de popas pentru cãlãtori, ci ºi antrepozite de mãrfuri, contribuind la sporirea
activitãþii comerciale a oraºului. Printre
marile hanuri bucureºtene existente în
sec. 19, se remarcã Hanul lui Manuc,
construit în anii 1806–1808 de bogãtaºul
armean Emmanuel Mârzaian, supranumit Manuc-Bei, renovat în anii ’70 ai sec.
20, pãstrându-i-se stilul arhitectural din
trecut, Hanul cu tei – acestea trei
douã fiind
singurele care se mai pãstreazã ºi în
prezent, apoi Hanul lui ªerban Vodã care
a existat pe locul unde se aflã astãzi
Palatul Bãncii Naþionale a României,
Hanul lui Constantin Vodã – pe locul
unde existã astãzi Muzeul Naþional de
Istorie a României, hanurile Galben,
Zlãtari, Filaret, Bazaca º.a. (toate dispãrute). Marile pieþe comerciale ale oraºului
(Bucur-Obor cu o halã construitã în 1937–
1950 şi reconstruită în 2011–2012, Sudului,
cu o hală nouă, inaugurată în luna dec.
2009 ş.a.), cãrora li se adaugã pieþele mai
mici (Amzei, Dorobanþi, Delfinului,
Piscului, Griviþa, Ferentari, Traian (cu o
halã datând din 1896), 1 Mai, Gemeni,
Titan, Domenii – fostã 7 Noiembrie º.a.),
zona tipic comercialã Lipscani–Smârdan–
Cavafi–Sfântul Gheorghe ºi arealul
ultracentral cu Calea Victoriei, bulevardele Regina Elisabeta (fost Mihail
Kogãlniceanu), I. C. Brãtianu, Nicolae
Bãlcescu, Magheru, Carol I º.a. sunt tot
atâtea obiective comerciale în cadrul
cãrora se comercializeazã o gamã variatã
ºi îmbelºugatã de produse agroalimentare ºi industriale autohtone ºi din
import. În perioada de dupã anul 1965
au fost construite mari complexe
comerciale de desfacere a diferitelor
produse, de tip „super market” („Uni-

Hanul lui Manuc (imagine din sec. 19)

rea”, „Bucur-Obor” – cele mai mari din
þarã, cu un spaþiu comercial de peste
30 000 m2 fiecare, „Cocor”, „Big-Berceni”
º.a.) ºi mari complexe agroindustriale
(„Delfinului”, „Floreasca” º.a.), iar dupã
dec. 1989 au apãrut, în toate cartierele
oraºului, mai multe complexe comerciale
de
tip
„hipermarket”
(„Cora”,
„Carrefour”, „Auchan”, „Kaufland”, º.a.),
„mall”-uri („Mall Vitan”, inaugurat în
1999, primul care a introdus standardele
internaţionale pentru retail, BucureştiMall, Liberty ş.a.), precum şi numeroase
magazine mai mici (aºa-zisele „boutique”
de firmă).
Municipiul B. este, totodatã, ºi cel
mai important centru al comerþului
exterior al þãrii, aici avându-ºi sediul
numeroase întreprinderi de comerþ
exterior ºi nenumãrate sucursale ºi
agenþii ale unor firme ºi societãþi strãine
care coopereazã cu România. La B., în
cadrul Pavilionului expoziþional din Piaþa
Presei Libere (fostã Piaþa Scânteii), în
toamna anului 1970 a avut loc prima
ediþie a Târgului Internaþional B. (TIB),
care în perioada 1970–1980 s-a þinut o
datã la doi ani, în intervalul 1981–1990
s-a desfãºurat anual, iar din 1991 bianual
(o ediþie de primãvarã ºi alta de toamnã).
În apropierea acestui Pavilion au fost
date în folosinþã (15 mai 1994) un nou ºi
modern edificiu („World Trade Center”
– Pulmann) şi ulterior City Gate (2009)
cu multiple utilitãþi.
Învãþãmântul ºi ºtiinþa. Învãþãmântul de toate gradele are o îndelungatã tradiþie, fiind legat de evoluþia ºi
dezvoltarea, de-a lungul secolelor, a
târgului ºi apoi a oraºului B., de devenire
a acestuia, în 1659, prin abandonarea
definitivă a Târgoviştei, drept capitalã a
Þãrii Româneºti ºi ulterior (1862) a
României. În perioada feudalã, ºcolile

funcþionau, la început, pe lângã marile
biserici ºi mănãstiri; mai târziu au apãrut
ºcolile laice de pe lângã marile case
boiereºti. În anul 1678, în vremea lui
ªerban Cantacuzino, a fost întemeiat
Colegiul „Sfântul Sava” – cea mai bunã
ºcoalã la care predau dascãli renumiþi.
Anul 1694 reprezintã punctul de plecare
a învãþãmântului cu caracter academic
prin înfiinþarea, de cãtre Constantin Brâncoveanu, a Academiei domneºti de la
„Sfântul Sava”, condusã de învãþatul grec
Sevastos Kymenitis, în cadrul cãreia
limba de predare a fost greaca pânã la
24 mart./5 apr. 1818 când Gheorghe
Lazãr a inaugurat cursurile în limba
românã. Aceastã academie, la care se
studia literatura ºi filosofia anticã ºi
creºtinã, a dobândit repede un prestigiu
european devenind una dintre cele mai
reputate instituþii de învãþãmânt din SE
Europei. În paralel, a fost reorganizatã
ªcoala slavo-românã de la biserica
„Sfântul Gheorghe”-Vechi ale cãrei
începuturi datau din sec. 16. Secolul 19
reprezintã, însã, perioada de vârf a
învãþãmântului românesc, mai întâi prin
inaugurarea la 24 mart./5 apr. 1818 a
învãþãmântului superior în limba
românã, urmat apoi de întemeierea
nenumãratelor pensioane, ºcoli, colegii
ºi facultãþi. În toamna anului 1832, ªcoala
de la „Sfântul Sava” s-a reorganizat în
patru cicluri: ªcoala începãtoare (cu patru
clase), Umanioarele (cu patru clase),
Învãþãturi complementare (cu trei clase) ºi
Cursuri speciale (cu trei ani de studii). La
19/31 ian. 1834 s-a deschis, la B., ªcoala
de muzicã vocalã, de declamaþiune ºi
literaturã a „Societãþii Filarmonice”,
urmatã la scurt timp de inaugurarea
Pensionului „Gianelloni”, întemeiat de
Ludovic Gianelloni, în apropierea
Colegiului Naþional „Sfântul Sava”. În
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1835 a luat fiinþã ªcoala de agriculturã
de la Pantelimon, unde s-au efectuat
primele experienþe cu maºini agricole,
care a fost apoi transformatã, în 1869, de
cãtre P. S. Aurelian în ªcoala Centralã de
Agriculturã ºi Silviculturã ºi mutatã la
Herãstrãu devenind, astfel, nucleul
actualului Institut Agronomic. Tot în
1835 s-a deschis la B., sub conducerea
dr. Zucker, un curs practic pentru
pregãtirea de meseriaºi (lãcãtuºi,
strungari, fierari, dulgheri etc.) concretizat în inventarea ºi construirea, în 1840,
a unei maºini de treierat. La începutul
anului 1851, domnul Barbu ªtirbei a
înfiinþat ªcoala de arte ºi meserii de la
Pantelimon, iar la 17 dec. 1851 a fost
fondat, din iniþiativa lui Ioan Andrei
Wachmann ºi a lui Ludovic Wiest,
Conservatorul de muzicã (reînfiinþat la
1/13 nov. 1864 de cãtre Alexandru
Flechtenmacher sub numele de Conservatorul de muzicã ºi declamaþiune). La
2/14 ian. 1853 a luat fiinþã, pe lângã
spitalul Filantropia, ªcoala de micã
chirurgie, la 15/27 nov. 1855 s-au deschis
oficial cursurile ªcolii tehnice de telegrafie, la 4/16 dec. 1855 a fost inauguratã
ªcoala de micã chirurgie de la Spitalul
Oştirii de la Mihai Vodã din B., fondatã
de Carol Davila, iar la 29 iul./10 aug.
1857 s-au pus bazele ªcolii Naþionale de
Medicinã ºi Farmacie din B. (azi
Universitatea de medicinã ºi Farmacie
„Carol Davila”). La scurt timp dupã Unirea Principatelor Române a avut loc (la
20 mart./ 1 apr. 1862) fuzionarea ºcolilor
militare de ofiþeri de la Iaºi ºi B., cu sediul
la B., eveniment remarcabil în organizarea învãþãmântului tehnic ostãºesc.
La 30 oct./11 nov. 1863, Alexandru Ioan
Cuza a semnat un decret domnesc pentru
înfiinþarea la B. a ªcolii Superioare de
Litere – instituþie de învãþãmânt superior,
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premergãtoare viitoarei Universitãþi, care
se va înfiinþa, tot prin decret domnesc,
la 4/16 iul. 1864, cu facultãþile de drept,
filosofie-litere ºi ºtiinþe, al cãrui
prim-rector a fost ales, la 15/27 sept.
1864, juristul Gheorghe Costa-Foru. Anul
1864 este fructuos atât prin întemeierea
sau reorganizarea unor ºcoli superioare
de învãþãmânt (reînfiinþarea Conservatorului de muzicã ºi declamaþiune la 1/13
nov. 1864 sub conducerea lui Alexandru
Flechtenmacher, înfiinþarea ªcolii de
Belle-Arte, inauguratã la 14/26 dec. 1864,
fondarea ªcolii Naþionale de Ponþi,
ªosele, Mine ºi Arhitecturã, transformatã
în 1881 în ªcoala Naþionalã de Poduri ºi
ªosele – nucleul Universitãþii Politehnice
din B.), cât ºi prin adoptarea Legii
instrucþiunii publice, la 5/17 dec. 1864,
prin care învãþãmântul devine unitar în
întreaga þarã, obligatoriu ºi gratuit, fapt
ce a atras creºterea numãrului de ºcoli
primare ºi gimnaziale. În aceastã
perioadã au fost întemeiate gimnaziile
„Gheorghe Lazãr” (16 ian. 1860), „Mihai
Viteazul” (1865), „Matei Basarab” (1883)
º.a. Începutul sec. 20 a fost marcat prin
înfiinþarea, în 1903, a gimnaziului „Spiru
Haret”, transformat în liceu în 1920, apoi
a ªcolii Superioare de Arhitecturã (în
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1904), urmatã de întemeierea ªcolii
Superioare de Medicinã Veterinarã (la
4/17 iun. 1909) ºi apoi a Academiei de
Înalte Studii Comerciale ºi Industriale (la
13/26 apr. 1913) – prima instituþie de
învãþãmânt economic superior din
România. Dupã 1918, anul Marii Unirii,
au fost adoptate (1924–1928) noi legi de
reglementare a învãþãmântului, unitare
pe întreg teritoriul României Mari. În
aceastã perioadã au fost puse bazele unor
noi ºcoli primare ºi a unor licee, între
care „Spiru Haret” (1920), „Mihai
Eminescu”, „Iulia Hasdeu”,(1926-1929)
„Aurel
Vlaicu”,Vlaicu"
„Gheorghe
ªincai” (1920–1925),
"Aurel
(1923).
„Dimitrie
Cantemir”
(1925) º.a.
Dupã iniţiată
Dup`
reforma
[nv`\`m@ntului
din 1948,
reforma
învãþãmântului
din 1948, iniţiată
de
regimul
comunist, [nv`\`m@ntul
a fost [n
de regimul comunist, învãþãmântul a fost
[ntregime laicizat. Dup` dec. 1989 a fost
în întregime laicizat. Dupã dec. 1989 a
reintrodus`
opţional
religia
[n ]colile
primare,
fost reintrodusã
opţional
religia
în ºcolile
ca
materie
de
[nv`\`m@nt,
au
fost
revizuite
primare, ca materie de învãþãmânt, au
manualele
]colare,
iar [nv`\`m@ntul
fost revizuite
manualele
ºcolare, nu
iarmai
învãþãmântul
nu
mai
este
apanajul
este apanajul vreunui partid politic; au fost
vreunui partid
politic;
au fost înfiinþate
[nfiin\ate
mai multe
universit`\i
particulare etc.
mai multe universitãþi particulare etc.
La 28 iun. 1995, Parlamentul României
a adoptat o nouã lege a învãþãmântului
(promulgatã de Preºedintele þãrii la
24 iul. 1995), care sã-l punã pe o temelie
nouã, iar la 10 ian. 2011 a intrat în vigoare
o nouă Lege a educaţiei naţionale – Legea
învăţământului, publicată în Monitorul
Oficial al României nr. 18 din 10 ianuarie
2011, care are ca viziune promovarea
unui învăţământ orientat pe valori, creativitate, capacităţi cognitive şi acţionale,
pe cunoştinţe fundamentale, competente
şi abilităţi de utilitate directă în profesie
şi în societate. În anul ºcolar 2007–2008,
în arealul municipiului B. îºi desfãºurau
activitatea 233 de grãdiniþe de copii cu
40 437 copii înscriºi ºi 2 735 personal
didactic, 182 de ºcoli generale (din care
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181 de gimnazii) cu 114 719 elevi ºi 8 422
cadre didactice, 111 licee cu 84 850 elevi
ºi 6 421 profesori, două ºcoli profesionale cu 15 334 elevi ºi 149 profesori,
şase ºcoli postliceale de specialitate cu
4 323 elevi ºi 185 cadre didactice. În
acelaºi an ºcolar, în B. funcþionau 54 de
instituþii de învãþãmânt superior, de stat
ºi particulare, cu 250 de facultãþi,
frecventate de 649 285 studenþi (mulþi
veniþi din alte þãri sã studieze diferite
discipline) sub îndrumarea a 14 182
profesori ºi asistenþi universitari. Printre
cele mai importante instituþii de învãþãmânt superior din B. se remarcã: Universitatea B., cu 12 facultãþi (Biologie,
Chimie, Istorie, Fizicã, Matematicã,
Geografie, Geologie, Limba românã,
Limbi ºi literaturi strãine, Drept, Filosofie, Teologie), al cãrei tricentenar a fost
comemorat în 1994 (Academia domneascã de la „Sfântul Sava”, întemeiatã
în 1694 de cãtre Constantin Brâncoveanu,
fiind socotitã nucleul iniþial al Universitãþii de astãzi), Universitatea Politehnicã, Universitatea Tehnicã de Construcþii,
Academia de Studii Economice, Universitatea de Medicinã ºi Farmacie „Carol
Davila”, Universitatea Naţională de
Muzicã (Conservatorul), Academia de
Artã, Academia de Teatru ºi Film,
Academia Militarã, Academia de Poliþie
„Alexandru Ioan Cuza”, Universitatea
de ªtiinþe Agronomice ºi Medicinã
Veterinarã, Universitatea de Arhitecturã
ºi Urbanism „Ion Mincu”, Academia de
Sport º.a. Învãþãmântul superior particular se face cunoscut prin universitãþile
„Athenaeum”, „Ecologicã”, „Hyperion”,
„Europa Ecor”, Universitatea Creºtinã
„Dimitrie Cantemir”, Universitatea independentã „Titu Maiorescu”, Universitatea
Româno-Americanã,
Universitatea
„Spiru Haret”, Universitatea „Nicolae
Titulescu” º.a.
Instituþiile de învãþãmânt superior,
împreunã cu institutele de cercetare ale
Academiei Române, ale Ministerului
Învãþãmântului ºi ªtiinþei, precum ºi
institutele de cercetare de ramurã ale
ministerelor ºi unitãþilor economice
desfãºoarã o intensã activitate de cercetare fundamentalã ºi aplicativã. Între
principalele unitãþi de cercetare ºtiinþificã
ale Capitalei se evidenþiazã Institutul
Central de Informaticã, Institutul de
Arheologie, Institutul de Istorie „Nicolae
Iorga”, Institutul de Biologie ºi Patologie

Celularã, Institutul de Chimie-Fizicã,
Institutul de Economie Agrarã, Institutul
de Economie Mondialã, Institutul de
Economie, Marketing ºi Turism „Virgil
Madgearu”, Institutul de Etnografie ºi
Folclor etc. În B. au sediile trei mari
academii: Academia Românã (f. la 1/13
apr. 1866 cu numele „Societatea Literarã
Românã”, devenitã la 1/13 aug. 1867
„Societatea Academicã Românã”, iar în
1879 „Academia Românã”), cel mai înalt
for al activitãþii ºtiinþifice, culturale,
educaþionale şi de atestare a valorilor cultural-ºtiinþifice, Academia de ªtiinþe
Medicale (1969) ºi Academia de ªtiinþe
Agricole ºi Silvice (1969).
Cultura ºi arta. Municipiul B. este
în prezent cel mai mare ºi mai important
centru cultural ºi de artã ºi cel mai puternic centru al tipãriturilor din România,
posedând o îndelungatã tradiþie. Printre
momentele reprezentative de afirmare
ale culturii ºi artei în B. se evidenþiazã
înfiinþarea primei tipografii la Plumbuita
(1573–1582), apoi a Tipografiei Mitropoliei (1678), unde a vãzut lumina tiparului Biblia de la Bucureşti (1688), prin
grija domnului ªerban Cantacuzino,
urmatã de întemeierea, la Snagov (1694),
a unei tipografii condusã de Antim
Ivireanul (cãrturar ºi mitropolit al Þãrii
Româneºti în anii 1708–1716). În sec. 19,
activitatea culturalã începe sã capete un
caracter organizat prin înfiinþarea unor
instituþii ºi publicaþii cum sunt: Societatea filarmonicã, fundatã în oct. 1833 de
Ion Câmpineanu, Costache Aristia ºi Ion
Heliade Rãdulescu, cu scopul de a milita
pentru cultivarea literaturii dramatice în
limba românã, dezvoltarea muzicii
vocale ºi pentru înfiinþarea unui teatru
naþional; Muzeul de Istorie Naþionalã ºi
Antichitãþi, întemeiat de banul
Alexandru Ghica în 1834; Societatea
culturalã „Ateneul Român” întemeiatã
la 28 ian./9 febr. 1865 de cãtre Constantin
Esarcu, dr. Nicolae Kretzulescu ºi Vasile
Alexandrescu-Urechia; Societatea pentru
învãþãtura poporului român (1866);
Societatea Literarã Românã (la 1/13 apr.
1866, devenitã la 1/13 aug. 1867
Societatea Academicã Românã, iar din
1879 Academia Românã) etc. În anii
1837–1847 a apărut la B. „Curier de ambe
sexe”, supliment literar al „Curierului
românesc”, condus de Ion Heliade
Rãdulescu, la 20 dec. 1837 iese primul
numãr al primului cotidian românesc,
intitulat „România” (pânã la 31 dec. 1838)
sub redacþia lui Florian Aaron ºi Gheor-

ghe Hill, în 1845–1848 este editatã revista
istoricã „Magazin istoric pentru Dacia”
condusã de August Treboniu Laurian ºi
Nicolae Bãlcescu etc. La sf. sec. 19 ºi în
prima jumãtate a sec. 20, în B. ºi-au
desfãºurat activitatea mai mulþi oameni
de culturã ºi ºtiinþã, unii dintre ei de
renume mondial, au fost înfiinþate
societãþi literare, teatrale, muzicale, ºtiinþifice, ºcoli naþionale etc., arta ºi
arhitectura au cunoscut un spirit novator,
cu caracter naþional.
În prezent, activitatea culturalã a
Capitalei este susþinutã de numeroase
teatre de stat (Teatrul Naþional „Ion Luca
Caragiale”, cu trei sãli, Teatrul „Lucia
Sturdza-Bulandra”, cu sãlile din Schitu
Mãgureanu ºi Icoanei, Teatrul „C. I.
dezafectat`
[n nov.
2015), Teatrul
Nottara”,(cl`direa
cu douã
sãli,
Teatrul
de de
Comedie, Teatrul Giuleºti, cu sãlile
Studio ºi Odeon, Teatrul Mic, Teatrul
Foarte Mic, Teatrul Evreiesc de Stat,
Teatrul „Ion Creangă”, Teatrul „Þãndãricã”, Teatrul de Operetã „Ion Dacian”,
Opera Naþionalã, Teatrul de Revistă
„Constantin Tănase”, Circul Globus) ºi
particulare („Teatrul Nostru”, Teatrul
„Levant”, Teatrul „Masca”) º.a., cinematografe („Patria”, „Scala”, „CinemaPro”, „Union”, „Gloria”, „Studio”
etc.), formaþii corale de camerã (între care
se evidenþiazã corul „Madrigal”, înfiinþat
la 11 apr. 1963 de Marin Constantin,
orchestre simfonice („George Enescu”,
orchestra simfonicã a Radioteleviziunii
române), case de culturã, cluburi
sindicale, biblioteci (391, cu 37 711 000
vol., în 2007), sãli de expoziþii („Simeza”,
„Orizont”, „Artexpo” etc.), muzee etc.
Muzeele Capitalei (peste 40), având un
anumit profil (arheologie-istorie, artã,
etnografie, tehnic, ºtiinþele naturii,
mineralogie etc.) sau cu profil mixt, sunt
rãspândite cu precãdere în zona centralã
a oraºului, iar casele memoriale se gãsesc
în mai toate cartierele. Cele mai importante muzee ale Capitalei sunt:
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MUZEUL NAÞIONAL DE ISTORIE
A ROMÂNIEI (Calea Victoriei nr. 12)
oferã o imagine cuprinzãtoare a dezvoltãrii societãþii pe teritoriul României
din cele mai vechi timpuri ºi pânã în
zilele noastre, având un impresionant
patrimoniu reprezentat prin piese originale, documente ºi mãrturii referitoare
la formarea poporului român ºi a limbii
române, la constituirea statului naþional,
la luptele pentru independenþã ºi libertate naþionalã purtate sub conducerea
unor mari domnitori etc. Printre exponatele de mare valoare se aflã aici o copie
a Columnei lui Traian din Roma, precum
ºi renumitul tezaur „Cloºca cu puii de
aur” (atribuit regelui vizigot Athanaric,
sec. 4) şi tezaurul de aur descoperit la
Sarmizegetusa în anul 2001, alcătuit din
12 brăţări sub formă de spirală, de
dimensiuni mari, având între 600 şi 1 200
de grame fiecare (→ Sarmizegetusa).
MUZEUL NAÞIONAL DE ARTÃ AL
ROMÂNIEI (Calea Victoriei nr. 49–53),
distrus parþial în timpul evenimentelor
din dec. 1989 şi refãcut ulterior, cuprinde
peste 70 000 de piese aparþinând artelor
italianã, flamandã, olandezã, spaniolã,
francezã, rusã, orientalã ºi extremorientalã (artã chinezã, japonezã). Dintre
operele artiºtilor români reþin atenþia
tablourile semnate de Ion Negulici, Constantin Daniel Rosenthal, Gheorghe
Tattarescu, Theodor Aman, Nicolae
Grigorescu, ªtefan Luchian, Theodor
Pallady, Gheorghe Petraºcu, Nicolae
Tonitza, Camil Ressu, Corneliu Baba ºi
mulþi alþii, cât ºi o parte din sculpturile
realizate de Constantin Brâncuºi,
Dimitrie Paciurea, Corneliu Medrea, Ion
Jalea, Ion Irimescu º.a. Galeria universalã
reuneºte tablouri semnate de Antonello
da Messina (Fecioara cu Pruncul ºi
Rãstignirea), Tintoretto (Portretul lui Marc
Antonio Barbaro ºi o compoziþie pe tema
Bunei Vestiri), Lucas Cranach cel Bãtrân,
El Greco, Jan van Eyk, Breugel cel Tânãr,
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Rembrandt, Rubens, Delacroix, Renoir,
Monet, Repin, Aivazovski etc.
MUZEUL COLECÞIILOR DE ARTÃ
(Calea Victoriei nr. 111), inaugurat în
1978, reuneºte un tezaur de o inestimabilã valoare artisticã cu opere semnate
de valoroºi artiºti plastici români ºi
strãini provenite din colecþiile unor
celebri ºi pasionaþi colecþionari de artã,
ca de pildã acelea aparþinând lui
Anastase Simu, George Oprescu, Garabet
Avakian, Elena şi Iosif Dona, Barbu
Slătineanu º.a.
MUZEUL NAÞIONAL COTROCENI
(B-dul Geniului nr. 2), inaugurat la 27
dec. 1991, ocupã partea veche a palatului
edificat în 1679 de ªerban Cantacuzino
(restaurat în 1893–1895 ºi 1977–1988), în
care sunt expuse colecþii de artã veche
româneascã, arhitecturã medievalã,
istorie ºi memorialisticã modernã, artã
decorativã europeanã etc. Muzeul a
primit, în 1994, distincþia specialã
„European Museum of the Year Award”
(Muzeul European al Anului) din partea
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Asociaþiei de specialitate aflatã sub egida
Consiliului Europei.
MUZEUL DE ISTORIE ªI ARTÃ AL
MUNICIPIULUI BUCUREªTI (Bd. I. C.
Brãtianu nr. 2) este adãpostit în Palatul
Suþu, construit în stil neogotic, în 1833–
1834, dupã planurile arhitecþilor vienezi
Conrad Schwinck ºi Johann Weit, cuprinzând c. 400 000 de exponate care
înfãþiºeazã istoria municipiului B. din
cele mai vechi timpuri ºi pânã în prezent.
MUZEUL NAŢIONAL AL SATULUI
„DIMITRIE GUSTI” (ºos. Kiseleff nr. 28–
30), înfiinþat în 1936 de prof. Dimitrie
Gusti, dupã zece ani de cercetãri ºi
achiziþii, ºi inaugurat la 17 mai 1936, este
un muzeu etnografic în aer liber, extins
pe 10 ha (iniþial 6,5 ha), cuprinzând 338
de clãdiri ºi gospodãrii þãrãneºti din toate
zonele þãrii (dintre care 72 sunt declarate
monumente de arhitecturã), ºi 53 828 de
piese de artã popularã (în anul 2003).
MUZEUL NAÞIONAL DE GEOLOGIE (ºos. Kiseleff nr. 2), f. în 1990, expune
impresionante colecþii de flori de minã,
mineralogie, paleontologie, zãcãminte
etc., care însumează peste 80 000 de
eşantioane.
MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE
NATURALÃ „GRIGORE ANTIPA” (ºos.
Kiseleff nr. 1), inaugurat la 24 mai 1908
pe baza colecþiilor din 1834 care au aparþinut Colegiului „Sfântul Sava”, cuprinde
în prezent peste 300 000 de piese
organizate pe colecþii de nevertebrate,
vertebrate superioare, biologie marinã,
paleontologie, ecologie, botanicã etc. Aici
se aflã una dintre cele mai importante
colecþii de fluturi din Europa (peste
130 000 de exemplare), precum ºi scheletul
uriaº al unui mamifer (Dinotherium gigantissimum), înrudit cu elefantul, descoperit
de savantul Gregoriu ªtefãnescu, în 1890,
pe teritoriul satului Mânzaþi (com.
Ibăneşti) din jud. Vaslui. Muzeul a fost
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reorganizat şi modernizat în cursul anului
2009.
MUZEUL MILITAR NAÞIONAL
(str. Mircea Vulcănescu nr. 125–127), f.
18 dec. 1923, cuprinde colecþii de istorie
militarã, documente, fotografii, arme,
uniforme, steaguri, medalii, tehnicã de
luptã etc.
MUZEUL NAŢIONAL AL POMPIERILOR (Bd. Ferdinand nr. 33), organizat
în anii 1961–1963, este adãpostit în
edificiul Foiºorului de Foc, de 42 m
înălţime, construit în anii 1890–1893 după
planurile arhitectului George Mandrea
şi folosit ca punct de observaţii pentru
incendii. În acest muzeu sunt expuse
documente, manuscrise, hãrþi, arme,
machete de utilaje ale unitãþilor de
pompieri, medalii, drapele etc. În aceeaşi
clădire a fost amenajat Muzeul Poliţiei
Române, inaugurat la 7 iul. 1997.
MUZEUL CURTEA VECHE – PALATUL VOIEVODAL (str. Iuliu Maniu
nr. 25–31), inaugurat la 27 apr. 1972,
cuprinde ruinele primei reºedinþe
voievodale a domnilor Þãrii Româneºti.
MUZEUL NAŢIONAL TEHNIC
„PROF. ING. DIMITRIE LEONIDA” (str.
Candiano Popescu nr. 2) a fost înfiinþat
în 1902 de prof. ing. D. Leonida pe baza
unor achiziþii de mare valoare care
ilustreazã introducerea tehnicii în vechiul
B. (cilindrul primei mori de cereale, care,
pentru punerea în funcþiune, folosea o
maºinã cu aburi – Moara lui Assan,
1850 –, dinamurile Busch, folosite pentru
producerea curentului electric, care
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Muzeul Naţional de Istorie Naturalã „Grigore Antipa”

trebuia sã lumineze Grãdina Ciºmigiu ºi
Palatul Regal etc.). În 1954, muzeul a fost
organizat pe sectoare: istoricul mecanicii,
electricitate, magnetism, industrie minierã ºi petrolierã, energie nuclearã,
telecomunicaþii, hidraulicã, electrotehnicã, transporturi terestre ºi aeriene etc.
Muzeul a fost reorganizat şi modernizat
în anul 1972.
MUZEUL ÞÃRANULUI ROMÂN
(ºos. Kiseleff nr. 3) cuprinde c. 100 000
de piese de artã popularã româneascã
(ceramicã, mobilier, icoane, ouã
încondeiate, bisericuþã din lemn, unelte,
monumente funerare etc.) ºi strãinã.
Muzeul actual este continuatorul
Muzeului de Antichitãþi, înfiinþat în 1906,
pe
baza
colecþiilor
lui
Al.
Tzigara-Samurcaº, transformat în 1936
în Muzeu de Artã Naþionalã, apoi în
Muzeu de Artã Popularã (1953). În

Muzeul Naţional al Pompierilor

perioada 1966–1990, în aceastã clãdire a
funcþionat Muzeul de Istorie a Partidului
Comunist, a Miºcãrii Revoluþionare ºi
Democratice din România, iar din 1990
adãposteºte Muzeul Þãranului Român.
La 19 mai 1996, Muzeul Þãranului
Român a fost declarat, de cãtre Consiliul
Europei, cel mai bun muzeu european
al anului.
MUZEUL CÃILOR FERATE ROMÂNE (Calea Griviþei nr. 193) expune
în aer liber locomotive, vagoane, iar în
interior prezintã un telegraf Morse din
1869, fotografii, acte, costume de ceferiºti,
machete etc.
MUZEUL NAŢIONAL AL LITERA(str. Nicolae
8) poseTURII ROMÂNE (Bd.
DaciaCre\ulescu
nr. 12) nr.
pose
dã valoroase colecþii de manuscrise, cãrþi
vechi, ediþii princeps, cãrþi cu dedicaþii,
corespondenþã, obiecte care au aparþinut
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unor scriitori etc. având ca fondator ºi
director pe D. Panaitescu-Perpessicius.
MUZEUL NAŢIONAL „GEORGE
ENESCU” (Calea Victoriei nr. 141) este
organizat în Palatul lui Gheorghe Grigore
Cantacuzino-Nababul, construit în 1906
dupã planurile arhitectului Ion Berindei.
În acest palat a locuit ºi creat o vreme,
dupã anul 1937, George Enescu. Muzeul
cuprinde colecþii referitoare la istoria
muzicii: clopoþel din Epoca bronzului,
documente
muzicale,
partituri,
manuscrise, fotografii, periodice etc.
MUZEUL TEATRULUI NAÞIONAL
(Bd. Nicolae Bãlcescu nr. 2–4) ilustreazã
prin colecþiile sale (mãºti, statuete, tipãrituri vechi, fotografii, afiºe, programe,
schiþe, machete de decor, costume,
corespondenþã etc.) evoluþia teatrului
românesc de-a lungul timpului.
Dintre numeroasele case ºi muzee
memoriale se remarcã:
MUZEUL MEMORIAL „THEODOR
AMAN” (str. C.A. Rosetti nr.8) este organizat în casa în care a locuit marele pictor,
construitã în 1869 dupã planurile
artistului ºi decoratã de el însuºi.
MUZEUL MEMORIAL „GHEORGHE
M. TATTARESCU” (str. Domniþa
Anastasia nr. 17) este adãpostit în casa
în care a locuit celebrul pictor în perioada
1855–1894.
COLECÞIA DE ARTÃ PLASTICÃ
„FREDERIC STORCK ªI CECILIA
CUÞESCU-STORCK”
(str.
Vasile
Alecsandri nr. 16) cu lucrãri semnate de
aceşti doi renumiþi sculptori.
MUZEUL MEMORIAL „CORNEL
MEDREA” (str. G-ral Budiºteanu nr. 16)
întemeiat pe baza lucrãrilor donate de
cãtre artist (130 de sculpturi ºi 40 de desene).
COLECÞIA MEMORIALÃ „MARIA
FILOTTI” (str. Vasile Pârvan nr. 12)
expune obiecte care ilustreazã viaþa ºi
activitatea actriþei Maria Filotti.
MUZEUL MEMORIAL „C. I. ºi C. C.
NOTTARA” (Bd. Dacia nr. 105) cuprinde
fotografii, medalii, afiºe, obiecte, mobilier
care au aparþinut actorului C. I. Nottara
ºi compozitorului C. C. Nottara.
Alte case ºi muzee memoriale în care au
locuit ºi au creat personalitãþi de frunte
ale ºtiinþei, culturii ºi artei româneºti
sunt: Dimitrie Gusti (str. Armindenului
nr. 4), George Bacovia (str. George Bacovia
nr. 56), Theodor Speranþia (str. Cezar
Bolliac nr. 12), Nicolae Iorga (str. Buzeºti
nr. 36), I. L. Caragiale (str. I. L. Caragiale
nr. 3), George Cãlinescu (str. George
Cãlinescu nr. 29), George Oprescu (str.

Dr. Clunet nr. 16), Ion Barbu (str. Carol
Davila nr. 4), Mihail Sadoveanu (str.
Barbu ªtefãnescu Delavrancea nr. 47), P.
P. Carp (Calea Dorobanþilor nr. 72, azi
Ambasada Turciei), Grigoraº Dinicu (str.
Finlanda nr. 10), Dr. Gheorghe Marinescu
(str. Thomás Masaryk nr. 26), Dimitrie
Kiriac (str. Mircea Vulcănescu nr. 117),
Dinu Lipatti (Bd. Lascăr Catargiu nr. 12),
Henri Coandã (Bd. Lascăr Catargiu nr.
29), Gheorghe Anghel (str. Levanticei nr.
13), Tudor Arghezi (str. Prelungirea
Mãrþiºor nr. 37), ªtefan Luchian (str.
Mendeleev nr. 25), Dr. Victor Babeº (str.
Andrei Mureºan nr. 14 A), Anghel
Saligny (str. Occidentului nr. 8), George
Enescu (str. George Enescu nr. 2–4),
Constantin Tãnase (str. Puþul cu Plopi
nr. 10) etc.
Dintre marile biblioteci ale municipiului B. se evidenþiazã Biblioteca
Academiei Române (f. 6 aug. 1867) cu
peste 10 mil. de unităţi, din care 3,6 mil.
monografii, 5,3 mil. publicaţii speciale
ş.a.; Biblioteca Naþionalã a României (f.
în 1955 cu numele Biblioteca Centrală de
Stat pe baza Bibliotecii Colegiului
„Sfântul Sava” deschisă publicului în
1838 şi devenită Bibliotecă Naţională în
1859) cu 13 mil. vol.; din 2012 funcţionează într-un nou şi modern spaţiu situat
pe cheiul Dâmboviţei; Biblioteca Centralã
Universitarã (f. 1891 şi inaugurată la 14
mart. 1895 ca Fundaţie Regală), al cãrei
sediu ºi o mare parte din patrimoniu au
fost distruse prin incendiere în timpul
evenimentelor din dec. 1989, are
1 912 718 vol. (2008); clãdirea vechii
biblioteci universitare a fost refãcutã între
apr. 1990 ºi nov. 2001 ºi tot atunci a fost
construitã o clãdire nouã, modernã, lângã
cea veche; Biblioteca municipalã „Mihail
Sadoveanu” (f. 1935) cu c. 1,8 mil. vol.;
Biblioteca
Pedagogică
Naţională
„I.C. Petrescu” (f. 31 dec. 1880) cu peste
500 000 vol.; Biblioteca Institutului Naþional de Informare ºi Documentare (f. 1949)
cu peste 150 000 vol. etc.
Mijloacele de informare în masã
(Mass-media). Municipiul B. este cel mai
mare ºi mai activ centru al tipãriturilor
din þarã care posedã o îndelungatã
tradiþie. De la primul periodic din Þara
Româneascã – „Curierul românesc” –
gazetã politicã, administrativã, culturalã
ºi literarã, editatã de Ion Heliade
Rãdulescu între 8 apr. 1829 ºi 19 apr.
1848, numãrul publicaþiilor a crescut
mereu, ajungând în prezent, ca din cele
peste 1 100 de titluri de ziare, reviste ºi
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alte publicaþii periodice, în B. sã aparã
peste 200 cu orientãri ºi apartenenþe
dintre cele mai variate. În B. îºi au sediile
redacþiile celor mai mari ºi mai influente
cotidiane din þarã printre care:
„Adevãrul”,
cotidian
naþional
independent, politic ºi social (f. 1888,
serie nouã din dec. 1989); „România
liberã” (f. 1877), cotidian independent;
„Evenimentul zilei” (f. 1992), cotidian
independent de ºtiri ºi informaþie;
„Curierul naþional” (5 febr. 1990), ziar
ecomomic; „Cotidianul” (f. 10 mai 1991),
ziar independent; „Libertatea” (f. dec.
1989), cotidian independent; „Jurnalul
Naţional”, publicaţie cotidiană a lui
Intact Media Group fundată la 7 iul. 1993;
„Gândul”, cotidian întemeiat în
primăvara anului 2005; „Gazeta
Sporturilor” (f. 1924); „Ùj Magyar Szó”
(f. 1947 cu titlul „Romániai Magyar Szó),
cotidian în limba maghiarã; „Allgemeine
Deutsche Zeitung für Rumänien” (f. 1949
sub titlul „Neuer Weg”), cotidian în
limba germanã etc.
Dintre publicaþiile sãptãmânale se
evidenþiazã „Contemporanul” (f. 1881,
seria nouă de după 1990 are titlul
„Contemporanul. Ideea europeană”),
revistã naþionalã de culturã, politicã ºi
ºtiinþã; „Contrapunct” (f. 1990),
sãptãmânal editat de Uniunea Scriitorilor
din România; „Cuvântul” (f. 1990),
sãptãmânal de cultură şi atitudine; „22”
(f. 20 ian. 1990), publicaþie sãptãmânalã
editatã de cãtre Grupul pentru Dialog
Social; „Expres Magazin” (f. 1990),
sãptãmânal independent de informaþii,
reportaje, comentarii; „Flacãra” (f. 1990),
sãptãmânal de opinie, politic social ºi
cultural; „Luceafãrul” (f. 15 iul. 1958,
serie nouã 1990), sãptãmânal de literaturã
editat de Uniunea Scriitorilor din
România; „Lumea” (f. 1963, serie nouã
dec. 1989), sãptãmânal independent de
politicã externã; „România Mare” (f.
1990), sãptãmânal cultural, politic, independent; „Academia Caţavencu” (f.
1990), sãptãmânal de moravuri grele.
Publicaþii
bilunare
ºi
lunare:
„Academica” (f. 1990), revistã bilunarã
de ºtiinþã, culturã ºi artã; „Actualitatea
muzicalã” (f. 1990), revistã bilunarã
editatã de Uniunea Compozitorilor ºi
Muzicologilor din România; „Magazin
istoric”, revistă lunară de cultură istorică,
aparţinând Fundaţiei Culturale Magazin
istoric, al cărui prim număr a apărut în
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apr. 1967. Revista publică articole şi
imagini despre istoria românilor şi din
istoria universală, iar pe ultima pagină
se află un sumar în limbile engleză şi
rusă; „Amfiteatru” (f. 1 ian. 1966), revistã
lunarã de culturã; „Autoturism” (f. 1968),
revistã bilunarã de satirã ºi humor;
„România pitoreascã” (f. 1933, serie nouã
după 1990), revistã lunarã a Automobil
Clubului Român; „Femeia” (f. 1876, serie
nouã 1990), revistã lunarã a întregii
familii; „Moftul român” (f. 1893 de I. L.
Caragiale ºi Anton Bacalbaºa, serie nouã
1990), revistã lunarã; „Secolul 20” (f.
1961), revistã lunarã de culturã naþionalã
ºi internaþionalã editatã de cãtre Uniunea
Scriitorilor din România; „Sportul
ilustrat” (f. 1989), revistã lunarã; „ªtiinþã
ºi Tehnicã” (f. 1948, serie nouã 1990),
revistã lunarã de cultutã ºtiinþificã ºi
tehnicã; „Realitatea evreiascã”, publicaþie
a Federaþiei Comunitãþilor Evreieºti din
România (f. 1955) etc.
Societatea Naþionalã de Radiodifuziune,
în proprietate publicã, cu sediul în str.
G-ral Berthelot nr. 62–64, ºi-a inaugurat
prima emisiune pe calea undelor la 1
nov. 1928, ajungând sã difuzeze în prezent, prin intermediul mai multor
posturi, programe variate (actualitãþi,
sociale, economice, literare ºi de artã,
învãþãmânt, educaþie, ºtiinþã, teatru,
muzicã, varietãþi, sport, publicitate etc.)
care însumeazã c. 68 000 de ore-program
anual, din care c. 4 200 ore-program în
limbile minoritãþilor naþionale, c. 12 600
ore-program în limbile de circulaþie
internaþionalã ºi restul în limba românã.
Pe timpul verii, Societatea Naþionalã de
Radiodifuziune are la Mamaia, pe
litoralul Mãrii Negre, un post –
„Radio-vacanþa” – care emite programe
de divertisment în cinci limbi (românã,
englezã, francezã, germanã, rusã), în
perioada mai-octombrie, pentru toate staþiunile litoralului românesc, în folosul
tuturor turiºtilor aflaþi la odihnã ºi
tratament. Dupã 1989, s-au înfiinþat
numeroase posturi particulare de
radio-emisie.
Televiziunea românã, în proprietate
publicã, cu sediul în Calea Dorobanþilor
nr. 191, a intrat în funcþiune cu prima
staþie de emisie în 1956 (TV 1), iar în 1959
cu programul 2 (TV 2), la început cu
programe alb/negru, iar din 1984 cu
programe color. În a doua jumãtate a
anilor ’80 ai sec. 20, sub pretextul crizei
de energie, Nicolae Ceauºescu a suprimat

programul 2 al Televiziunii, iar
programul 1 ajunsese sã emitã doar douã
ore pe zi (între orele 20 ºi 22). Dupã
Revoluþia din dec. 1989, programul 2 al
Televiziunii române ºi-a reluat emisia la
12 febr. 1990, iar TV 1 ºi-a extins timpul
de emisie la 24 de ore pe zi. În cadrul
posturilor naþionale de emisie ale
Televiziunii române sunt prevãzute,
sãptãmânal, câteva ore destinate minoritãþilor de alte etnii (maghiarã – prima
emisiune în limba maghiarã a fost
difuzatã la 23 nov. 1969, germanã, etnie
rromă, aromânã etc.). În anul 1995 a
mai fost pus în funcþiune un post de
emisie al Televiziunii publice (TVR
Internaþional) care emite zilnic 24 de ore
şi este destinat tuturor telespectatorilor
români stabiliþi în diverse þãri ale lumii
de pe toate continentele. Totodatã, dupã
1989 au luat fiinþã mai multe posturi de
televiziune particulare printre care SOTI
(primul post independent, înfiinþat în
dec. 1991 ºi autodesfiinþat în 1994),
Antena 1 (f. 1993), PRO TV (inaugurat la
1 dec. 1995), TV Prima (17 dec. 1997),
Acasã (2 febr. 1998), Realitatea (inaugurat
în anul 2001), Antena 3 (inaugurat în mai
2005) º.a., s-a extins reþeaua de televiziune prin cablu.
Ocrotirea sãnãtãþii. Primii medici
ºi-au fãcut apariþia în B. în sec. 15 pe
lângã curþile domneºti ºi boiereºti, iar
primele mãsuri sanitare care s-au luat pe
teritoriul oraºului apar consemnate în
unele pravile din 1652, în timpul domniei
lui Matei Basarab. Sfârºitul sec. 17 este
marcat de construcþia la B., între 1695 ºi
1709, a primului aºezãmânt spitalicesc –
spitalul Colþea, urmat, în 1735, de spitalul
„Sfântul Pantelimon”, apoi de spitalul
„Sfânta Vineri” (1763), devenit ulterior
azil de bãtrâni, spitalul „Sfântul Haralambie” º.a. În 1800 a fost înfiinþatã prima
farmacie din B., iar în 1804 primul lazaret
(spital izolat) pentru ciumaþi (în 1811–
1813 a fost transformat în spitalul Filantropia), la 2/14 febr. 1831 a fost întemeiatã Eforia Spitalelor din B., iar în
1835–1838 a fost construit spitalul Brâncovenesc, din iniţiativa Saftei Brâncoveanu.
Clădirea spitalului Brâncovenesc a fost
mistuită de un incendiu şi reconstruită în
anii 1880–1890, iar în luna mai 1984 a fost
demolată din ordinul lui Nicolae
Ceauşescu o datã cu distrugerea
centrului istoric al Capitalei. Cel mai
însemnat eveniment în evoluþia ºi dezvoltarea instituþiilor sanitare îl constituie,
însã, organizarea serviciului sanitar
militar ºi ocrotirea sãnãtãþii publice,

realizate de medicul Carol Davila (în
1852), care, împreunã cu N. Kretzulescu,
a pus ºi bazele învãþãmântului medical
în Þara Româneascã prin înfiinþarea la
B. (la 2/14 ian. 1853) a ªcolii de micã
chirurgie
din
cadrul
spitalului
Filantropia. Carol Davila (1832–1884) a
fost ºi animatorul ºi fondatorul unor
societãþi ºi reviste ºtiinþifice, printre care
Societatea medicalã (1857), Societatea
naþionalã de Cruce Roºie a României
(4/16 iun. 1876), „Gazeta medicalã”
(1865). În 1864 a fost dat în folosinþã
spitalul Colentina, a cãrui construcþie a
fost începutã în 1858 de epitropia
spitalului „Sfântul Pantelimon”, iar la 11
mai 1886 a fost înfiinþat spitalul de copii
„Grigore Alexandrescu”, unul dintre cele
mai vechi spitale de acest fel din Europa.
În 1867 a fost emis un decret de înfiinþare
a Facultãþii de Medicinã din B., de pe
bãncile cãreia vor ieºi ulterior numeroºi
savanþi de talie europeanã ºi mondialã,
care vor activa neobosit pentru menþinerea sãnãtãþii publice. Printre aceºtia se
evidenþiazã Victor Babeº (1854–1926),
Thoma Ionescu (1860–1926), Gheorghe
Marinescu (1863– 1938), Ion Cantacuzino
(1908–1975), Constantin Parhon (1874–
1969) º.a. Dupã cel de-al Doilea Rãzboi
Mondial, asistenþa medico-sanitarã din
Capitalã a cunoscut o permanentã
creºtere, atât prin sporirea numãrului de
medici (10 824 medici ºi 2 424 medici
stomatologi, la sf. anului 2007), cât ºi a
numãrului de paturi în spitale (20 124
paturi, la 1 ian. 2008), de policlinici,
dispensare, farmacii etc. În anul 2007, în
arealul municipiului B. îºi desfãºurau
activitatea 53 de spitale, 110 policlinici,
şase dispensare, 939 farmacii şi puncte
farmaceutice etc. Cele mai importante
spitale din B. sunt: spitalul clinic
„Colþea” (1695–1709), spitalul „Sfântul
Pantelimon” (fost 23 August), datând din
1735 (posedã o clãdire nouã), spitalul
clinic „Colentina” (1858–1864), azi „Nicolae Gh. Lupu”, spitalul clinic „Fundeni”
(dat în folosinþã în 1959), spitalul clinic
„Panduri” (1946), spitalul „Alexandru
Sahia” (1924–1928), spitalul clinic
„Bucur” (1936–1938), spitalul de boli
infecþioase „Victor Babeº” (1955– 1958),
spitalul de boli contagioase „Colentina”
(1953), spitalul clinic „Gheorghe
Marinescu” (1912), spitalul clinic de
Stomatologie (1949), spitalul clinic de
Oftalmologie (1945), spitalul T.B.C.
Filaret (1904), Spitalul municipal, din
1994 numit Spitalul Universitar de
Urgenţă Bucureºti, Spitalul clinic de

Urgenþã, Spitalul „Elias” (1956), spitalul
de copii „Grigore Alexandrescu”, spitalul
„Sfântul Ioan” (Vitan-Bârzeºti), spitalul
„Maria Curie” (fost „Budimex”) º.a.
Viaþa religioasã. Începutul procesului de creºtinare a poporului român
dateazã din a doua jumãtate a sec. 1 d.Hr.
când, pe pãmântul prov. romane Scythia
Minor (Dobrogea de astãzi), a predicat
Sfântul Apostol Andrei – unul dintre cei
12 Apostoli, fratele Sfântului Apostol
Petru. În sec. 2, creºtinismul cuprinsese
întreg teritoriul actual al României, fapt
atestat de numeroasele mãrturii arheologice, el manifestându-se de-a lungul
secolelor printr-o puternicã viaþã bisericeascã, cu lãcaºuri de rugãciune ºi obiecte
de cult, cu episcopi, preoþi, cãlugãri ºi
numeroºi credincioºi. În prezent, în
România existã 14 culte religioase recunoscute oficial. Biserica Ortodoxã
Românã cu cei 18 806 428 credincioºi
(87,4% din totalul populaþiei României)
dispune de c. 12 500 lãcaºuri de cult, în
care slujesc c. 11 000 de preoþi, peste 200
de mănãstiri ºi schituri (multe dintre
acestea au fost reînfiinþate dupã dec.
1989) cu c. 4 000 de monahi. Biserica
Ortodoxã Românã este condusã de un
patriarh, care îºi are sediul în B. La 25
febr. 1925, Scaunul Arhiepiscopal ºi
Mitropolitan al Ungro-Vlahiei a fost
ridicat la rangul de Scaun Patriarhal, iar
Miron Cristea, în calitatea sa de Primat
al României, a devenit primul Patriarh
al Bisericii Ortodoxe Române (1925–
1939), urmat de Nicodim Munteanu
(1939–1948), Iustinian Marina (1948–
1977), Iustin Moisescu (1977–1986),
Teoctist Arăpaşu (1986–2007) şi Daniel
Ciobotea (din 30 sept. 2007). Patriarhia
Română are sediul în Palatul Patriarhal
de pe Dealul Mitropoliei din B. –
construcþie care dateazã de la sf. sec. 17,
cu adãugiri ºi refaceri din a doua
jumãtate a sec. 19.
Municipiul B. este oraºul cu cele mai
multe biserici din România. În 1739, aici
erau consemnate 300 de biserici, în 1793
existau 360 de biserici, iar în prezent sunt
268 de biserici, dintre care 74 sunt
declarate monumente istorice ºi de
arhitectură. În perioada comunistã, mai
ales în timpul lui Nicolae Ceauºescu
(dupã 1965), ºi în mod deosebit dupã
anul 1984 (când din ordinul acestuia a
fost demolatã c. 1/3 din zona centralã,
istoricã a municipiului B.) au fost
dãrâmate 20 de biserici, aflate în diferite
zone ale Capitalei, multe dintre ele
monumente istorice ºi de arhitectură ºi

au fost translate 6 biserici (mutate din
locul lor, pe rulmenþi, la câteva zeci de
metri de locul iniþial).
Bisericile demolate în perioada
1977–1987:
1. Biserica „Ienei” (sau „Ianei”) cu hramul „Sfântul Nicolae” (vizavi de hotelul
Intercontinental), construitã în 1724 pe
locul unei biserici din lemn din 1683
(numitã biserica Ienei dupã numele
jupânesei Iana, care o ctitorise) a fost
demolatã în 1977.
2. Biserica „Olteni”, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, ctitorie din
1721 a protopopului Nicolae al
Bucureştilor ºi a lui Costache Vãtaful,
demolatã în 1985.
3. Biserica „Sfânta Vineri”, cu hramul
„Cuvioasa Parascheva”, ctitorie din anul
1645 a jupânului Nicolae Niţă, mare agă,
ºi a soþiei sale Ioana, reparatã în 1839 de
Constantin Năsturel-Herăscu ºi demolatã
în 17–19 iun. 1987. Piatra de temelie a
unui nou lãcaº a fost pusã ºi sfinþitã la
23 mart. 2008, la 150 m distanþã de fosta
bisericã, de cãtre Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, Preafericitul Daniel,
urmând ca de lucrãrile de construcþie sã
se ocupe preotul Gelu Bogdan, parohul
fostei biserici demolate.
4. Biserica „Sfântul Spiridon“-Vechi, cu
hramul „Sfântul Spiridon“ (Piaþa Naþiunilor Unite, pe malul drept al Dâmboviþei), pomenitã într-un document din
1680 în vremea lui ªerban Cantacuzino,
ºi refãcutã în întregime în anii 1746–1748
prin strãdania Patriarhului Silvestru al
Antiohiei cu banii lui Constantin
Mavrocordat. Demolatã la 13–14 iun. 1987,
a fost reziditã în 1992–1995 şi pictată
imediat după aceea, sfinþitã la 26 oct. 1996,
pãstrându-i-se arhitecura anterioarã.
5. Biserica fostei mănãstiri Cotroceni, cu
hramul „Adormirea Maicii Domnului“,
a fost construitã în mijlocul unei pãduri

Biserica „Sfântul Spiridon“-Vechi (rezidită în
1992–1995)
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de pe Dealul Cotroceni în perioada 26
mai 1679 – mai 1680 din iniþiativa ºi pe
cheltuiala lui ªerban Cantacuzino, domn
al Þãrii Româneºti între 1678 ºi 1688, ºi
menþionatã mai târziu în diferite hrisoave
ºi note de cãlãtorie ale unor cãlãtori
strãini care au vizitat-o (epigrafistul
englez Edmund Chisthull, apr. 1702,
italianul Domenico Sestini, 1780 º.a.).
Biserica a fost pictatã iniþial de Pârvu
Mutu, iar în 1806 picturile murale au fost
refãcute. De-a lungul existenþei sale,
biserica a suferit multe stricãciuni de pe
urma cutremurelor (8 mai 1738, 14 oct.
1802, 11 ian. 1838, 9/10 nov. 1940, 4 mart.
1977), a incendiilor (1718 º.a.), a rãscoalelor ºi rãzboaielor, dar de fiecare datã
a fost refãcutã. Clãdirile mănãstirii
Cotroceni au servit adeseori, pe timpul
verii, drept reºedinþã a domnilor Þãrii
Româneºti, de la ªerban Cantacuzino ºi
pânã la Alexandru Ioan Cuza ºi regele
Carol I. Vechile case domneºti, devenite
la sf. sec. 19 reºedinþã regalã secundarã,
au fost demolate în 1893, împreunã cu
unele anexe mănãstireºti, pe locul lor
construindu-se un palat, dupã planurile
arhitectului francez Paul Gotterau. Dupã
cutremurul din 9/10 nov. 1940, biserica
a fost consolidatã ºi renovatã de Comisiunea Monumentelor Istorice, iar în 1984
a fost demolatã de autoritãþile comuniste.
Biserica a fost reconstruită în anii 2004–
2009 (sfinţită la 11 oct. 2009) şi are regim
de paraclis al palatului Preşedintelui
României. În pronausul acestei biserici
se gãseau mormintele lui ªerban
Cantacuzino († 29 oct. 1688), Matei Cantacuzino († dec. 1685), spãtarul Iordache
Cantacuzino († 1692), Radu Cantacuzino
(† 25 febr. 1715) ºi principelui Mircea (†
20 oct. 1916), fiul Regelui Ferdinand şi
al Reginei Maria. În biserica nou
construită au fost reînhumate osemintele
domnului Şerban Cantacuzino.
6. Biserica „Izvorul Tãmãduirii“-Uranus,
construitã în 1797 ºi demolatã în 1984.
7. Mănãstirea Vãcãreºti, situatã pe o
colinã de lângã Piaþa Sudului, înainte de
a pãtrunde în cartierul Berceni, extinsã pe
o supr. de c. 3 ha, a fost construitã (biserica
mănãstirii, turnul-clopotniþã, flancat de
douã cuhnii, stãreþia, chiliile ºi casa domneascã) din iniþiativa ºi prin grija domnului
Nicolae Mavrocordat, între anii 1716 ºi
1724. Biserica mănãstirii Vãcãreºti, cu
hramul „Sfânta Treime“, valoros ansamblu
arhitectonic în stil brâncovenesc, a fost
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sfinþitã la 24 sept. 1724, cu picturi originare
interioare, de mare valoare artisticã. Picturile murale interioare au fost refãcute în
1845–1856. În pronaosul bisericii a fost
înmormântat Nicolae Mavrocordat, rãpus
de ciumã la 3 sept. 1730. În cadrul complexului mănãstiresc au funcþionat în
trecut o ºcoalã în limba greacã, o tipografie
ºi o bibliotecã. De la mijlocul sec. 19, întreg
ansamblul monahal a avut diferite
destinaþii, inclusiv aceea de penitenciar (în
anii comunismului), sfârºind, în 1986, prin
demolare.
Celelalte 13 biserici demolate între 1982
ºi 1987 sunt: biserica „Albã“-Postãvari
(1568, dãrâmatã în 1984), biserica
„Bradu-Staicu“ (1726, demolatã în oct.
1987), biserica „Buna Vestire“-Rahova,
biserica „Gherghiceanu“ (1939, demolatã
în 1984), biserica „Sfântul Nicolae“-Sârbi
(demolatã la 5 sept. 1985), biserica „Sfântul
Nicolae“-Jitniþa (1590, demolatã în iul. 1986),
biserica „Spirea“-Veche (sec. 16, demolatã
în 1984), biserica „Sfânta Treime“-Dudeºti,
bisericile Crângaºi I (datând din 1564,
demolatã în 1986) ºi Crângaºi II (1943,
demolatã în 1982), biserica „Doamna Oltea“
(1947, demolatã în 1986), biserica „Dimieni“,
biserica Buda-Sat.
Bisericimutate (translate) din locul
lor la câteva zeci de metri depãrtare (în
perioada 1983–1987), dar salvate în acest
fel de la demolare:
1. Schitul Maicilor, cu biserica având
dublu hram – „Buna Vestire” şi „Sfânta
Cuvioasă Parascheva”, este ctitoria din
anii 1726–1727 a călugăriţei de origine
rusã, Tatiana Hagi Dina. Ansamblul
monahal a fost supus unor lucrări de
restaurare în anii 1955–1958, iar în 1984
a fost mutată din locul iniţial în cel actual
pentru a fi salvată de la demolare.
Biserica este declarată monument istoric
ºi de arhitecturã.
2. Biserica fostei mănãstiri „Mihai
Vodã“, cu hramul „Sfântul Nicolae“, este
ctitoria din 1591–1594 a voievodului
Mihai Viteazul, ziditã pe locul unei
biserici mai vechi care fusese construitã
în 1564–1568 prin strãdania jupânesei
Caplea. Biserica „Mihai Vodã“ a fost
afectatã de incendiul din 1761 (a fost
distrus acoperiºul) ºi de câteva cutremure ulterioare, astfel cã, la sf. sec. 18,
complexul monahal se afla în paraginã.
La cutremurul din 14 oct. 1802, au cãzut
turlele, s-au stricat bolþile ºi au crãpat
pereþii, iar incendiul din 28 aug. 1804 a
provocat noi avarii. Reparatã imediat, i

se adaugã un pridvor sprijinit pe stâlpi
din lemn. Renovatã ºi repictatã la interior
în perioada 1827–1837. Afectatã puternic
de cutremurul din 11 ian. 1838 (turlele
ºi acoperiºul s-au prãbuºit), biserica a
fost supusă unor reparaþii începând cu
luna iun. 1838. În anii 1928–1935, biserica
a fost restauratã de Comisiunea Monumentelor Istorice, sub îndrumarea arhitectului Emil Costescu, ºi repictatã de
Costin Petrescu, redându-i-se înfãþiºarea
iniþialã. La exterior, biserica are faþadele
împãrþite, de un brâu median, în douã
registre asemãnãtoare celor de la biserica
mănãstirii Dealu de lângã Târgoviºte.
Biserica a fost mutatã de pe Dealul
„Mihai Vodã“, în vara-toamna anului
1985, fiind deplasatã la poalele dealului
la o distanþã de 289 m de locul iniþial şi
coborâtă pe verticală cu 6,20 m. Declaratã
monument istoric ºi de arhitecturã.
3. Biserica „Olari“, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului“, ctitorie din 1758
a vistiernicului Dumitraºcu Racoviþã.
Biserica a fost restaurată în perioada
1939–1943, iar picturile murale interioare,
executate în 1869, au fost restaurate în
anii 1994–2002. Biserica a fost mutată din
locul iniţial pe o distanţă de 58 m în
perioada 22 sept. 1982–5 dec. 1983.
4. Biserica „Sfântul Ioan“-Nou, situatã
pe Bd. I. C. Brãtianu, lângă Bd. Corneliu
Coposu (fost Bd. G. Coºbuc), în zona
Pieþei Unirii, vizavi de magazinul Unirea,
dateazã de la începutul sec. 18, când
Constantin Brâncoveanu i-a adãugat o
turlã ºi tinda ºi a dispus zugrãvirea
bisericii. Iniþial, biserica a avut hramul
„Sfântul Ioan Botezãtorul“, iar apoi i s-a
atribuit diferite nume: „Biserica dinspre
Doamna“, „Biserica de Sus“ (spre a o
deosebi de „Biserica de Jos“, cu hramul
„Buna Vestire“), „Sfântul Ioan cel Nou“
din Podul Beilicului, „Sfântul Ioan“ al
Pârgoreanului, „Sfântul Ioan“ Gura
Vieþii. Biserica actualã a fost construitã
în 1766, pe locul celei vechi prin osârdia
lui Ioniþã Croitorul. Afectatã grav de
incendiul din 23–24 mart. 1847, biserica
a fost refãcutã prin grija lui Iordache,
staroste de boiangii. Biserica a cunoscut
ample lucrãri de restaurare în 1930–1940,
dupã planurile arhitectului S. Becu, în
timpul Patriarhului Miron Cristea ºi
terminate în vremea Patriarhului
Nicodim Munteanu. Pictura a fost reînnoitã dupã aceastã restaurare, fiind
executatã în frescã de pictorul Iosif Keber.
Biserica posedã cinci vitralii executate în
1968 de pictorul Traian Pârvu. Picturile
murale au fost spãlate în 1970 de Olga

Greceanu. Afectatã de cutremurul din 4
mart. 1977, biserica a fost reparatã în
1977–1978 din fondurile Patriarhiei
Române. Din 30 mai 1986 ºi pânã în
toamna aceluiaºi an au fost executate
lucrãrile de translaþie a bisericii pe o
distanþã de 23 m ºi pe o pantã de 2,8°,
dupã care s-a efectuat restaurarea acesteia.
Biserica este declaratã monument istoric.
5. Biserica „Sfântul Ilie Tesviteanul“Rahova, situatã la poalele Dealului
Mitropoliei, a fost ziditã în anii 1837–
1838 pe locul unei biserici din lemn ce
data din 1706. Strãmutatã de pe locul ei
iniþial în anii 1983–1984, a fost restauratã
în perioada 1991–1996 ºi resfinþitã la 20
iul. 1996 de Prea fericitul Teoctist,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române din
acel timp.
6. Biserica „Sfântul Gheorghe“-Capra,
situatã pe ºos. Pantelimon nr. 131, colþ
cu str. Fântânica nr. 2, a fost ziditã în
1877 (sfinþitã în sept. acelaºi an) prin
osârdia ºi pe cheltuiala lui Costache
Duþulescu (zis Capra), a soþiei sale
Eufrosina ºi a 151 de enoriaºi. Restauratã
în 1974, biserica a fost resfinþitã la 6 nov.
1977, cu ocazia comemorãrii centenarului. Între 16 oct. 1985 ºi 20 apr. 1986,
biserica a fost supusã unor moderne
lucrãri de translaþie pe actualul
plasament, fiind deplasatã de la locul
iniþial cu 89,20 m spre N, sub îndrumarea
inginerilor Eugen Iordãchescu ºi George
Mija ºi reparatã între 1986 ºi 1988.
Biserica posedã patru vitralii executate
în 1982 (cu imagini ale Intrãrii Maicii
Domnului în Bisericã, ale Sfintei
Parascheva º.a.) ºi frumoase picturi
murale executate în frescã de pictorii
bisericeºti Mihai Bogdan Mociulschi ºi
Radu Mãrculescu în anii 1988–1990.
Dintre picturi se remarcã tabloul votiv
al familiei Duþulescu-Capra, precum ºi
chipul Preafericitului Teoctist (Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române). Ca un amãnunt aparte, pe peretele din stânga
pronaosului este pictat steagul României
(roºu, galben, albastru), þinut în mâini de
doi îngeri, deasupra cãruia este scris 22
dec. 1989. Evident cã, pictarea bisericii
fiind surprinsã de Revoluþia din 16–22
dec. 1989, în urma căreia a fost înlãturat
regimul comunist, cei doi pictori au
imortalizat Drapelul României, cu stema
decupatã de pe culoarea galbenã (deci
cu o gaurã la mijloc), adãugând în locul
stemei palma unei mâini cu douã degete
ridicate în formã de V (semnul victoriei) –
drapel devenit simbol şi purtat sau arborat
în acele zile ale lunii decembrie.

7. Biserica „Cuibul cu Barzã“, cu
hramul „Sfântul ªtefan“, situatã pe calea
ªtirbei Vodã nr. 99 bis, în apropiere de
Piaþa Virgiliu, a fost construitã în 1760,
prin strãdania clucerului Dona ºi a soþiei
sale, Zamfira, pe locul unei biserici mai
vechi. Reparatã în 1853, renovatã ºi
zugrãvitã în 1877, sub îngrijirea arhitectului T. Dobrescu. În 1898 a fost supusă
unor reparaþii capitale ºi a fost pictatã de
preotul Vasile Damian. Pânã în 1853,
biserica a fost acoperitã cu ºindrilã, unde
o pereche de berze îºi fãcuserã de mult
timp un cuib, fapt pentru care locuitorii
acestei mahalale i-au atribuit numele de
biserica „Cuibul de Barzã“. Declaratã
monument istoric.
Principalele edificii religioase din
Bucureºti (existente în anul 2012):
Biserica „Adormirea Maicii Domnului“
Õ Biserica „Dichiu-Tirchileºti“.
Biserica „Adormirea Maicii Domnului“
Õ Biserica „Kretzulescu“.
Biserica „Adormirea Maicii Domnului“
Õ Biserica „Pitar Moº“.
Biserica „Adormirea Maicii Domnului“
Õ Biserica „Rãzvan“.
Biserica „Adormirea Maicii Domnului“
Õ Biserica „Silvestru“.
Biserica „Adormirea Maicii Domnului“-Flãmânda, ctitorie din 1782 a
fraþilor Istrate ºi Constantin Kretzulescu
şi terminată de breasla croitorilor în anul
1800. Reparaţii în anii 1869–1871, 1972–
1974 şi 1983–1987. Picturile murale
interioare, originare, au fost acoperite, în
1871, cu altele executate în ulei de Ştefan
Stoenescu, iar în 1983–1987 s-au realizat
alte picturi, în frescă, de Grigore şi Maria
Popescu, păstrându-se câteva fragmente
din pictura originară.

Biserica „Adormirea Maicii Domnului“-Icoanei

Biserica „Adormirea Maicii Domnului“-Icoanei a fost construitã în anii
1745–1750, prin grija monahului Panait
Bãbeanu, pe locul unui schit din lemn ce
data din 1681–1682 (în naosul bisericii
exista o icoanã cu chipul Maicii Domnului, lucratã ºi ferecatã în argint de Filip
Nicolau în 1682 – icoanã de la care a
derivat numele de Biserica Icoanei).
Ziditã în 1745–1750, refãcutã în 1784–
1786 ºi pictatã în frescã la interior, biserica a suferit mari stricãciuni cauzate de
cutremurul din 11 ian. 1838, dar a fost
refãcutã ºi pictatã în acelaºi an. În 1873,
biserica a fost restauratã dupã planurile
arhitectului Alexandru Orãscu, iar în
1889, prin grija lui Mihai Bãbeanu, a fost
supusã unor ample lucrãri de restaurare
(de la fundaþie). Atunci i s-a adãugat
exonartexul, iar frescele au fost acoperite
cu picturi în ulei, executate de Gheorghe
Tattarescu. Actuala bisericã a fost consolidatã dupã cutremurul din 9/10 nov.
1940; a mai fost restauratã în anii 1965,
1977 ºi 1989. Declaratã monument istoric.
Biserica Albã, cu hramul „Sfântul
Nicolae“, ctitorie din 1827 a preotului
Dârvaº, pe locul unei biserici din 1602,
are faþadele zugrãvite în alb (de unde ºi
denumirea de Biserica Albã) ºi pereþii
interiori cu picturi realizate de Gheorghe
Tattarescu; se aflã pe Calea Victoriei,
vizavi de hotelul „Radisson Blu“.
Biserica Amzei, cu triplu hram – „Buna
Vestire”, „Sfântul Ierarh Nicolae” şi
„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena“,
situatã pe str. G-ral Christian Tell, colþ
cu str. Biserica Amzei, în apropiere de
Piaþa Amzei, a fost construitã în perioada
1898–1901 (sfinþitã la 21 oct. 1901) dupã
planurile arhitectului Alexandru Sãvulescu, prin strãdania preotului Ilie

Biserica „Sfântul Nicolae“ a fostei mănăstiri
Mihai Vodă
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Teodorescu. Biserica actualã a fost
ridicatã pe locul uneia mai vechi clãditã,
în 1810, prin grija lui Amza Nãescu, cu
banii unchiului sãu, polcovnicul
(colonelul) Nicolae Dãrãscu, lãsaþi prin
testament în 1807 pentru acest unic scop.
Biserica de azi este o clãdire monumentalã, în stil neobizantin, având multe
ornamente din piatrã ºi cãrãmidã. În
interior, pardoseala este realizatã din
mozaic policrom, iar pictura muralã,
originarã, a fost executatã în stil neobizantin, de Umberto Marchetti. Cele
douã strane arhiereºti, amvonul ºi tâmpla
(catapeteasma) au fost executate de
sculptorul Gheorghe Babic.
Biserica „Antim“ Õ Mănãstirea
„Antim“.
Biserica Armeneascã, cu hramul „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil“, situatã pe
Bd. Carol I, este o construcþie
impunãtoare, realizatã dupã planurile
arhitectului D. Maimarolu între 24 iul.
1911 ºi 1915 (sfinþitã la 6 sept. 1915).
Primul lãcaº de rugãciune al armenilor
din B. a fost ridicat în perioada
1581–1629 ºi a persistat pânã în 1685. Pe
locul bisericii actuale a existat o altã
bisericã, ziditã în 1743, din iniþiativa
domnului Mihai Racoviþã (prin hrisovul
semnat de el la 16 febr. 1743), pe cheltuiala unui armean notabil din Istanbul,
pe nume Harutiun amira Hovvian.
Distrusã de un incendiu în 1781, biserica
a fost refãcutã din temelii, în timpul celei
de-a doua domnii a lui Alexandru
Ipsilanti (1796–1797), cu sprijinul
urmaºilor lui Hovvian. În curtea bisericii
de azi se aflã bustul generalului armean
Andronic (1865–1927) – erou naþional –,

Biserica Albã, cu hramul „Sfântul Nicolae“
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realizat în bronz de H. Toroºian ºi
amplasat pe un soclu înalt din piatrã.
Biserica Batiºtei, cu dublu hram
„Sfânta Ana” ºi „Sfânta Parascheva“,
situatã pe str. G-ral Praporgescu, colþ cu
str. Batiºtei, a fost construitã prima datã
din lemn, în 1632–1634, de meseriaºii din
aceastã mahala ºi refãcutã, tot din lemn,
dupã incendiul din 1694. Reconstruitã în
1726–1727 ºi mistuitã de un incendiu în
1739, a fost refãcutã cu ajutorul domnului
Constantin Mavrocordat, în anii 1740–
1741. În 1763–1764, vechea bisericã a fost
înlocuitã cu actuala construcþie, clãditã
din zid prin strãdania vãtafului Manciu.
Tot atunci a fost executatã pictura muralã
în frescã. Tâmpla din zid a fost distrusã
de cutremurul din 11 ian. 1838, fiind
înlocuitã (în 1850) cu una din lemn.
Biserica a fost supusă unor reparaþii
capitale în 1883–1884, sub îngrijirea
preotului Mina Bungeþianu, cãpãtând
strãlucirea iniþialã. În 1940, pictura a fost
restauratã, iar în 1995–1996 au fost executate lucrãri de consolidare a bisericii
ºi de spãlare a picturii. Declaratã monument istoric. În curtea bisericii se aflã un
stejar care a depãºit 200 de ani de existenþã, declarat monument al naturii.
Biserica Bãrãþia, aparþinând cultului
romano-catolic, cu un turn de poartã, a
fost construitã în anii 1581–1629 de comunitatea armeanã catolicã ºi reconstruitã în 1850.

Biserica Batiºtei

Biserica „Boteanu”, cu triplu hram –
„Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul”, „Sfântul Gheorghe” şi „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil”, situatã pe
str. Boteanu, vizavi de hotelul Lido, a
fost construitã în anii 1908–1911 pe locul
unei biserici mai vechi ce data din 1760.
Biserica „Bucur”, cu hramul „Sfinþii
Atanasie ºi Chiril”, situatã pe o colinã de
pe malul drept al Dâmboviþei, a fost
construitã în prima jumãtate a sec. 17 ca
paraclis sau capelã a cimitirului mănãstirii Radu Vodã, pe locul unei vechi
bisericuþe din lemn atribuitã legendarului
cioban Bucur – care, conform tradiþiei,
ar fi întemeiat aºezarea B. Biserica, de
dimensiuni modeste (9 m lungime ºi 5
m lãþime), apare consemnatã pe o hartã
a B. datând din 1844–1846. Are faþadele
drepte, împodobite cu arcaturi polilobate,
turla sub forma unei ciuperci, ºi un
pridvor cu aspect de prispã þãrãneascã.
Biserica a fost renovatã în 1869, în 1909–
1910 şi consolidată şi restaurată în anii
2007–2010.
Biserica Bulgarã, cu hramul „Sfântul
Ilie”, situatã pe str. Doamnei nr. 18, a fost
ziditã în 1725 prin strãdania clucerului
Radu Colþea. Reclãditã în 1841 de Lazãr
Kalenderoğlu ºi renovatã în 1954 prin
grija Patriarhului Iustinian Marina, când
picturile au fost spãlate de Nicolae Stoica.
Biserica a fost resfinþitã (dupã ultima
renovare) la 26 oct. 1954 de cãtre
Patriarhul Iustinian împreunã cu
Patriarhul Kiril al Bulgariei.

Turnul bisericii „Bărăţia”

Biserica „Bucur”

Biserica „Capra“ Õ Capitolul Biserici
mutate/translate.
Biserica „Caºin” (sau Parcul Domeniilor), cu hramul „Sfinþii Arhangheli
Mihail ºi Gavriil”, situatã într-o micã
piaþetã, la intersecþia Bd. Mãrãºti cu str.
Caºin, în apropiere de Arcul de Triumf,
vizavi de Stadionul Tineretului „Iolanda
Balaş-Söter”, a fost construitã în anii
1935–1937 dupã planurile arhitectului
Dumitru Ionescu Berechet, prin strãdania inginerului Liviu Ciulley, ºi desãvârºitã, treptat, în anii care au urmat.
Este un monument de arhitecturã, cu
cinci turle, coloane din marmurã, arcade
din piatrã la pridvor. Icoana hramului,
de pe faþada principalã de deasupra
intrãrii, este realizatã în mozaic de
Murano. În interior, pardoseala este din
marmurã, iar decoraþia muralã executatã
în mozaic de Murano, placat cu
marmurã. Catapeteasma ºi cafasul sunt
realizate din marmurã.
Biserica „Colþea”, cu dublu hram
„Sfinþii Trei Ierarhi” şi „Sfânta
Parascheva”, situatã pe Bd. I. C. Brãtianu,
lângã spitalul Colþea ºi vizavi de palatul
Suþu, a fost construitã în anii 1698–1702
prin strãdania spãtarului Mihai Cantacuzino, pe locul uneia din lemn ridicatã
de slugerul Udrea Doicescu, stãpânul
acestor locuri, ce au fost moºtenite dupã
moartea sa de cãtre clucerul Colþea
Doicescu. Se evidenþiazã prin arhitectura
în stil baroc italienesc, cu elemente
autohtone, fiind unul dintre primele
edificii religioase din Þara Româneascã
în ornamentaþia cãruia, pe lângã elemente decorative vegetale (frunze, flori,
vrejuri), apar figuri de pãsãri, animale
ºi oameni cu semnificaþii simbolice. Pe
portalul din piatrã sunt înfãþiºate
siluetele Sfinþilor Evangheliºti ºi animale
fantastice. Biserica a cunoscut lucrãri de
refacere ºi renovare dupã incendiul din

1739 ºi dupã cutremurul din 11 ian. 1838,
pãstrând la interior picturi murale
executate în 1871 de Gheorghe Tattarescu.
Turnul Colþei, care forma motivul principal al intrãrii în curtea bisericii, construit în 1715, grav avariat de cutremurul
din 14 oct. 1802, ºi mai ales de cel din 11
ian. 1838, a fost demolat în 1888 de
administraþia localã pentru a se crea noul
bulevard. Biserica a fost renovatã în anii
2005–2007. În apropierea bisericii se află
statuia spătarului Mihai Canatcuzino,
dezvelită în 1869, operă din anii 1865–
1869 a sculptorului Karl Storck.
Biserica Cotroceni Õ Capitolul Biserici
demolate.
Biserica „Cuibul cu Barză“ Õ Capitolul
Biserici mutate/translate.
Biserica „Curtea Veche”, cu hramul
„Buna Vestire”, situatã în fosta Piaþã de
Flori, vizavi de Hanul lui Manuc, este
cel mai vechi edificiu religios din B.
pãstrat pânã în prezent, ctitorie a
domnului Mircea Ciobanul din perioada
celei de-a treia domnii (1558–1559).
Lãcaºul a fost terminat de fiul acestuia,
Petru cel Tânãr împreunã cu fraþii sãi,
Mircea ºi Radu. Biserica are faþadele
decorate cu o alternanþã de cãrãmizi
aparente ºi fâºii înguste de tencuialã, iar
la interior pãstreazã picturi murale
executate în 1847–1853 de Constantin
Lecca ºi Miºu Popp. Biserica a suferit
nenumãrate renovãri, în urma unor
invazii (1659), cutremure (1802, 1838),
sau incendii (1847), dar cea mai
însemnatã ºi mai atentã restaurare a fost
efectuatã în 1928–1935 de cãtre Comisiunea Monumentelor Istorice, sub
conducerea arhitectului Horia Teodoru
care a cãutat sã-i redea înfãþiºarea iniþialã.
Biserica „Buna Vestire” a Curþii
Domneºti a fost „biserica de mir” a Þãrii
Româneºti în perioada dintre jumãtatea
sec. 16 ºi pânã în timpul domniei lui
Gheorghe Bibescu (1842–1848); aici aveau
loc fastuoasele ceremonii de „ungere a
domnilor” Þãrii Româneºti. Declaratã
monument istoric.
Biserica cu Sfinþi, cu hramul „Sfinþii
Apostoli Petru ºi Pavel”, numitã ºi
„Biserica cu Sibile” sau a „Sibilelor”,
deoarece partea superioarã a faþadei are
picturi ce înfãþiºeazã o serie de filosofi
antici (Tucidide, Platon, Plutarh º.a.) ºi
sibile (sibila este un nume atribuit în
Antichitatea greco-romanã unor femei
legendare care aveau darul profeþiei),
este situatã într-o micã piaþetã de pe
Calea Moºilor, în spatele fostului hotel

„Modern”. Ea a fost ziditã la sf. sec. 17
prin strãdania preotului Firea, care a
închinat-o Mitropoliei la 15 febr. 1696.
Suferind stricãciuni importante, a fost
reziditã în timpul domniei lui Nicolae
Mavrocordat (1715–1716, care apare
într-un tablou votiv printre ctitori), ºi
restauratã în 1728 de cãtre Mitropolitul
Daniel. Refãcutã dupã cutremurul din
11 ian. 1838, biserica a mai conoscut
ample lucrãri de restaurare abia în
perioada 1912–1931, ce au fost conduse
de arhitectul Grigore Cerchez. Reparatã
ºi consolidatã în 1995–1996.
Biserica „Cuþitul de Argint,” cu hramul
„Schimbarea la Faţă”, a fost construitã
în anii 1906–1910 dupã planurile
arhitectului Nicolae Ghika-Budeºti, are
o siluetã elegantã ºi motive decorative
asemãnãtoare
bisericii
„Sfântul
Nicolae”-Domnesc din Iaºi.
Biserica „Darvari” Õ Biserica „Schitul
Darvari”.
Biserica „Delea Nouã”-Calist, cu dublu
hram – „Buna Vestire” ºi „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil”, situatã pe
str. Delea Nouã, nr. 1, a fost construitã
în perioada 1872–1875 (pe locul uneia
din lemn, ridicatã în anii 1790–1798) pe
cheltuiala enoriaºilor ºi a vicarului Calist
Stratonichios. Lucrãrile s-au terminat în
iarna anului 1875, iar sfinþirea s-a fãcut
la 25 mart. 1876. Biserica a cunoscut
lucrãri de restaurare în 1974 ºi dupã
cutremurul din 4 martie 1977. Picturile
murale interioare au fost spãlate în 1975–
1976 ºi dupã cutremurul din 1977.

Biserica „Colþea”
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Biserica „Delea Veche”, cu hramul
„Sfânta Treime”, situatã pe str. Delea
Veche nr. 29A, a fost construitã în
perioada 24 iun. 1894–2 mai 1896, cu
ajutorul enoriaºilor ºi al Mitropolitului
Ghenadie Petrescu, pe locul unei biserici
mai vechi, grav avariatã de cutremurul
din 11 ian. 1838. Reparatã ºi pictatã în
1923–1925 (pictor C. Vasilescu).
Biserica „Dichiu-Tirchileºti”, cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului”, situatã
pe str. Icoanei, colþ cu str. Comãniþa, în
apropiere de Piaþa Gemeni, este ctitoria
(din 1773–1775) unui monah (care era
dichiu – adicã mai mare peste cãlugãrii
de la Sfânta Mitropolie), ajutat de un
drept-credincios pe nume Tirchilã, de la
care derivã ºi numele bisericii
(Dichiu-Tirchileºti). În 1880, bisericii i s-a
adãugat o turlã mai micã, din lemn,
acoperitã cu tablã care are ºi rol de
clopotniþã. Biserica a fost reparatã la
exterior ºi pictatã la interior în anii 1949–
1953.
Biserica „Dintr-o zi”, cu hramul
„Sfântul Nicolae”, situatã lângã
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism
„Ion Mincu” (fostul Institut de Arhitecturã „Ion Mincu”), pe str. Academiei nr.
22. Biserica numitã „Dintr-o zi”, se pare,
pentru motivul cã în ziua în care i s-a pus
temelia a fost ºi târnositã, a fost construitã
în anul 1702 prin strãdania doamnei
Marica, soþia lui Constantin Brâncoveanu.
Distrusã parþial de un incendiu în 1825,

Biserica „Curtea Veche” cu hramul „Buna
Vestire”
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a fost refãcutã în 1827. Declaratã
monument istoric ºi de arhitecturã.
Biserica Doamnei, cu hramul „Intrarea
în Bisericã a Maicii Domnului”, a fost
terminatã în 1683 prin strădania doamnei
Maria ºi a soþului ei, domnul ªerban
Cantacuzino. Este o construcþie din
cãrãmidã, cu faþadele decorate cu douã
registre de firide oarbe, înconjurate de
ciubuce rotunjite, ºi un pridvor cu opt
coloane din piatrã. Interiorul bisericii
pãstreazã fragmente de picturã muralã
executatã în frescã, în sec. 17, de pictorul
grec Konstantinos Mina, ajutat de
zugravul Ioan. Biserica a fost reparată
după cutremurele din 8 mai 1738 şi 14 oct.
1802, precum şi după incendiul din 1847.
Consolidată şi renovată în anii 1996–1998.
Biserica „Domniþa Bãlaºa”, cu hramul
„Înãlþarea Domnului”, situatã pe malul
drept al Dâmboviþei, în apropiere de
Piaþa Unirii, în vecinãtatea Tribunalului
Capitalei, este o construcþie impunãtoare,
în stil neo-românesc, ridicatã în anii
1881–1885 dupã planurile arhitectului
Alexandru Orãscu, pe locul unei biserici
mai vechi, ziditã în anii 1750–1751, prin
strãdania Domniþei Bãlaºa, fiica lui
Constantin Brâncoveanu. Prima bisericã
suferise o reparaþie în 1831, fãcutã de
banul Grigore Brâncoveanu, ºi o reconstrucþie în 1838–1842 realizatã (dupã
cutremurul din 11 ian. 1838) din iniþiativa
doamnei Safta Brâncoveanu – prin
osârdia cãreia a fost construit ºi Spitalul
Brâncovenesc (demolat în 1984). Afectată
grav de o inundaţie catastrofală a Dâmboviţei, biserica zidită în anii 1838–1842
a fost demolată, pe locul ei fiind
construită (în anii 1881–1885) biserica
actualã care pãstreazã în interior picturi
murale executate în stil neo-renascentist
de cãtre pictorii vienezi Kott ºi Rihofsky;
pe peretele dinspre Apus existã un
valoros tablou votiv care îi înfãþiºeazã
pe Maria Brâncoveanu, Domniþa Bãlaºa
ºi Constantin Brâncoveanu ca ctitori ai
primei biserici, iar pe peretele din
dreapta un alt tablou votiv reprezentând
pe Zoe Brâncoveanu, banul Grigore
Brâncoveanu, Safta Brâncoveanu ºi banul
Manolache Brâncoveanu ca restauratori
ai vechii biserici. Biserica a fost supusă
unor lucrări de consolidare şi restaurare
în anii 1959–1962 şi după cutremurul din
4 mart. 1977 (resfinţită la 16 aug. 1994),
iar picturile murale au fost restaurate de
Grigore Stoenescu ºi Brânduº Iorgulescu.

Biserica este declarată monument de
arhitectură. Aici se aflã mormintele
principeselor Domniþa Bãlaºa († 1761) ºi
Zoe Brâncoveanu-Bibescu (1805–1892),
soþia lui Gheorghe Bibescu. Mormântul
principesei Zoe Brâncoveanu este însoþit
de un monument al acesteia, realizat de
sculptorul francez Jules Roulleau. În
curtea bisericii se aflã statuia, în mãrime
naturalã, a Domniþei Bãlaºa, ridicatã pe
un soclu din piatrã, operã din 1881 a
sculptorului Karl Storck.
Biserica „Elefterie”-Nou Õ Biserica
„Sfântul Elefterie-Nou” ºi „Sfântul Gheorghe”.
Biserica „Elefterie”-Vechi Õ Biserica
„Sfântul Elefterie”-Vechi.
Biserica „Flãmânda” Õ Biserica
„Adormirea Maicii Domnului”-Flãmânda.
Biserica „Foiºor” Õ Biserica „Oborul
Vechi”.
Biserica „Fundenii Doamnei”, cu hramul „Sfântul Elefterie”, situată pe malul
de nord al lacului Fundeni, este un
edificiu realizat prin strãdania spãtarului
Mihai Cantacuzino, terminatã la 1 mai
1699, a cãrei particularitate constã în
plastica decorativã a faþadelor, a cãror
suprafaþã este împãrþitã în trei registre
separate între ele prin brâuri continui,
formate din câte un ciubuc gros, tencuit
în forma unor solzi de peºte, prins între
douã ciubuce mai mici cu aspect de
frânghie. În pridvor se pãstreazã o compoziþie care înfãþiºeazã „Judecata de
Apoi” realizatã de Pârvu Mutu. Biserica
a fost restauratã în 1860 de Maria Ghica
şi supusă unor ample lucrări de consolidare şi restaurare în anii 1997–2003.
Biserica „Ghica-Tei” sau „Teiul Doamnei”,
cu hramul „Înãlþarea Domnului”, este un
edificiu a cãrui construcþie s-a terminat
în 1833, prin strãdania domnului Grigore
Dimitrie Ghica ºi a fiului sãu Dimitrie
(zis Mitică Beizadea), ºi care avea funcþia
de paraclis al Palatului domnesc al lui
Grigore Ghica, aflat în apropiere.
Interesant monument de arhitecturã, cu
totul aparte, deoarece are o formã uºor
elipticã ce se abate de la stilul normal al
arhitecturii religioase din Þara
Românescã. În curte se aflã mai multe
morminte, între care ºi cel al lui Grigore
Dimitrie Ghica († 1835) – sub forma unui
cub de piatrã sprijinit pe patru cariatide.
Biserica Greacã, cu hramul „Buna
Vestire”, situatã într-o micã piaþetã, pe
colþul format de intersecþia Bd. Ferdinand
cu Bd. Pake Protopopescu, în apropiere
de biserica „Olari”, este o construcþie cu
arhitecturã severã, realizatã în anii 1893–

1900 de guvernul grec pentru Ambasada
Greciei din Bucureºti. Biserica are
înfãþiºarea clasicã a unui vechi templu
ionic.
Biserica „Iancu Nou”-Bãlãneanu, cu
dublu hram – „Sfântul Haralambie” ºi
„Sfântul Nicolae”, situatã pe ºos. Mihai
Bravu nr. 119, în apropiere de Piaþa
Iancului, a fost ziditã în 1873 prin strãdania lui Stanciu Ioan Bãlãneanu ºi pe
cheltuiala enoriaºilor din cartier. Renovatã ºi pictatã în ulei în anul 1912.
Picturile murale interioare au fost
refãcute în 1959 de pictorul Gheorghe
Vânãtoru. Clopotniþã (1928).
Biserica Icoanei Õ Biserica „Adormirea
Maicii Domnului”-Icoanei.
Biserica „Ienei” (sau „Ianei”) Õ
Capitolul Biserici demolate.
Biserica Italianã, aflatã pe Bd. N.
Bãlcescu nr. 23, este un edificiu construit
în anii 1920–1930 dupã planurile arhitectului Stoppa, în stilul bazilicilor
romane.
Biserica „Izvorul Tãmãduirii”-Mavrogheni, situatã pe str. Monetãriei, vizavi
de aripa nordicã a Muzeului Þãranului
Român, în apropierea Parcului Kiseleff,
este ctitoria din 1785–1787 a voievodului
Nicolae Mavrogheni ºi a soþiei sale,
Maria. Deterioratã de cutremurul din 11
ian. 1838, a fost reparatã în 1847, apoi în
1890, de Epitropie cu ajutorul enoriaºilor,
ºi reparaþii capitale în 1902, prin strãdania Epitropiei. În perioada 1971–1973
a fost renovatã ºi apoi repictatã de
pictorul Constantin Ioanid. Afectatã de
cutremurul din 4 mart. 1977, a fost
restauratã ulterior. În curtea bisericii se
aflã un monument ridicat la 8 aug. 1913,

Biserica Italiană

de Ministerul Cultelor ºi al Instrucþiunii,
în memoria lui Ion Heliade Rãdulescu
(1802–1872). Pe acest monument este
înscris: „Marele luminator al neamului
românesc ºi luptãtor pentru drepturile
lui”, iar sub acesta – Non omnis moriar.
Biserica „Izvorul Tămăduirii” – Uranus
Õ Capitolul Biserici demolate.
Biserica „Kretzulescu”, cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului”, aflată pe
Calea Victoriei, lângă fostul Palat Regal,
este un valoros monument de arhitecturã
ridicat în anii 1720–1722 (sfinþitã la 30
sept. 1722), prin grija marelui logofãt
Iordache Kretzulescu ºi a soþiei sale Safta
(una dintre fiicele lui Constantin
Brâncoveanu). Biserica a fost restauratã
în 1815, în 1859–1860 (perioadã în care a
fost realizatã ºi pictura muralã din
interior de cãtre Gheorghe Tattarescu) ºi
în 1935–1936 (sub îngrijirea arhitectului
ªtefan Balº), când a fost înlãturatã
tencuiala de pe pereþii exteriori ºi lãsatã
cãrãmida aparentã. Un frumos brâu de
piatrã sculptatã îi împarte faþadele în
douã registre decorate cu firide oarbe.
La intrare are un pridvor larg, sprijinit
pe ºase coloane din piatrã. Reparatã ºi
restauratã în anii 1942–1943 ºi 1996–2003.
Biserica Luteranã sau Biserica Reformatã, situatã pe strada Luteranã, colþ cu
strada ªtirbei Vodã, în spatele hotelului
„Radisson Blue” (fost hotel „Bucureºti”),
este o construcþie zveltã, începutã în 1751,
în timpul domniei lui Grigore II Ghica ºi
terminatã, dupã mai multe opreliºti, în
1771, în timpul lui Alexandru Ipsilanti.
Biserica „Manea Brutaru”, cu triplu
hram – „Sfântul Nicolae”, „Sfântul Gheorghe” ºi „Naºterea Maicii Domnului”,

Biserica „Kretzulescu”

situatã pe str. G-ral Budiºteanu nr. 4, a fost
construitã în 1786–1787 prin osârdia mitropolitului Kiriu Kir Cosma, pe cheltuiala
negustorului Gheorghe V. Ioniþã ºi a lui
Manea Brutaru (starostele brutarilor din
acea vreme), pe locul unei biserici din lemn
ridicatã în 1777. Biserica a fost reparată în
1858. Declarată monument istoric.
Biserica „Mavrogheni” Õ Biserica
„Izvorul Tãmãduirii”-Mavrogheni.
Biserica mănăstirii Cotroceni Õ Capitolul
Biserici demolate.
Biserica „Mãrcuþa”, cu hramul „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil”, a fostei
mănãstiri Mãrcuþa care a funcþionat pânã
în 1864, este un vechi monument istoric
ºi de arhitecturã zidit în anii 1586–1587
cu cheltuiala marelui logofãt Dan (devenit vistiernic în 1594, în timpul domniei
lui Mihai Viteazul). Reparatã în perioada
domniei lui Constantin Brâncoveanu, de
cãtre jupâneasa Viºana, fata armaºului
Marcu (numitã ºi Mãrcuþa) ºi nepoata
logofãtului Dan, biserica are un pridvor
adãugat în 1733 prin bunãvoinþa domnului Grigore II Ghica ºi a Mitropolitului
Ungro-Vlahiei, Kir ªtefan, precum ºi un
turn-clopotniþã din aceeaºi perioadã care
reprezintã poarta de intrare în interiorul
curþii mănãstireºti, curte înconjuratã de
ziduri înalte (6–8 m) din cãrãmidã,
datând din 1775. Faþadele sunt împãrþite
de un brâu median în douã registre,
decorate cu firide oarbe, iar deasupra
pisaniei sunt pictaþi Sfinþii Arhangheli
Mihail ºi Gavriil. Biserica pãstreazã la
interior câteva fragmente mici de picturi
din sec. 16 ºi tablourile votive înfãþiºând
pe armaºul Marcu, pe domnii Grigore II
Ghica (cu soþia sa Joiþa ºi cei cinci copii)
ºi Constantin Ipsilanti cu soþia. Biserica
a fost reparatã ºi înfrumuseþatã în timpul
lui Matei Basarab (1632–1654), ªerban
Cantacuzino (1678–1688), în 1952 ºi 1966–
1967. Între 1829 ºi 1924 la mănãstirea
Mãrcuþa a funcþionat un spital pentru
bolnavii alienaþi mintal, iar în timpul
domniei lui Caragea Vodã (1812–1818),
respectiv în 1813, când a izbucnit
epidemia de ciumã care a durat peste un
an, cunoscutã sub numele de „Ciuma lui
Caragea”, la Mãrcuþa a funcþionat un
lazaret. În imediata apropiere a bisericii
Mărcuţa, în afara zidului de incintă, a
fost construită o nouă biserică, având
hramul „Înălţarea Domnului”, în
perioada 1999–2003.
Biserica „Mântuleasa”, cu hramul
„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”,
situatã la intersecþia strãzilor Mântuleasa
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ºi Pictor Romano, a fost ziditã în anii
1732–1734 prin osârdia lui Manta
Precupeþul ºi a soþiei sale Stanca. Numele
bisericii, ca de altfel ºi cel al întregului
cartier, derivã de la numele ctitoriþei –
Stanca lui Manta sau Mântuleasa. Biserica, ce pãstreazã la interior picturi murale din sec. 18, a cunoscut ample lucrãri
de restaurare în 1924–1930 prin grija
Comisiunii Monumentelor Istorice ºi a
arhitectului Nicolae Zane şi în anii 2007–
2010. Declaratã monument istoric ºi de
arhitecturã.
Biserica „Mihai Vodă” Õ Capitolul
Biserici mutate/ translate.
Biserica „Naºterea Maicii Domnului”,
situatã pe Calea Dorobanþilor, vizavi de
liceul „Ion Luca Caragiale”, a fost construitã în anii 1912–1915 prin osârdia
soþilor Vitan ºi Maria Gãnciulescu (iniþiatori ºi ctitori) cu ajutorul enoriaºilor ºi
sfinþitã la 14 oct. 1915. Deterioratã de
cutremurul din 10 nov. 1940 a fost refãcutã în cursul anului 1941 prin priceperea
ºi cheltuiala inginerului constructor Emil
Prager cu ajutorul enoriaºilor (turlele au
fost construite din nou). În acelaºi an
(1941) a fost efectuatã ºi zugrãveala.
Renovatã în 1997–1998.
Biserica „Naºterea Maicii Domnului” Õ
Biserica „Zlãtari”.
Biserica „Negustori”, cu hramul „Sfântul
Nicolae”, situatã pe str. Teodor ªtefãnescu nr. 5, în apropiere de Piaþa Rosetti,
a fost ziditã în 1725–1726 pe locul unei
biserici din lemn, menþionatã documentar la 24 apr. 1665, care a fost mistuitã de un incendiu în 1718. Printre

Biserica „Naºterea Maicii Domnului”-Dorobanþi
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ctitori se numãrã Simeon (Cupeþ/negustor), Radu Piteºteanu (negustor),
Stoica (abagiu), Stanciu (cojocar), logofãtul Iane ºi cãpitanul Axente. Dupã
cutremurul din 11 ian. 1838 a fost reparatã ºi restauratã pe cheltuiala marelui
agã Manuil Serghiadi (înmormântat în
tindã). Reparatã din nou în 1867–1870,
în 1888 (pe cheltuiala lui Emanoil
Protopopescu Pake, fostul primar al
Capitalei) ºi în 1942 (dupã stricãciunile
provocate de cutremurul din 9/10 nov.
1940). În tindã se pãstreazã fragmente de
picturi originare, executate de Pârvu
Mutu ºi ucenicii sãi, iar în naos, pronaos
ºi altar sunt picturi realizate, peste cele
vechi, de Gheorghe Tattarescu. Declaratã
monument istoric în anul 1953.
Biserica „Oborul Nou”, cu dublu hram
– „Sfinþii Împãraþi Constantin ºi Elena”
ºi „Adormirea Maicii Domnului”, situatã
pe str. Popa Lazãr, în apropiere de Piaþa
Obor, a fost construitã în perioada 30 mai
1853–18 sept. 1854 prin strãdania lui
Costache Deftu (Deftulescu) ºi a soþiei
sale, Anastasia. Repictatã în 1913 de cãtre
Ion Simionescu ºi reparatã în 1943.
Picturile au fost spãlate în 1963. Pe lângã
aceastã bisericã a funcþionat o ºcoalã între
1896 ºi 1907.
Biserica „Oborul Vechi”, cu hramul
„Sfinþii Ioachim ºi Ana”, situatã vizavi
de Foiºorul de Foc, a fost construitã în
anii 1760–1768 prin grija mitropolitului
Grigore al II-lea, având un pridvor
adãugat în 1938, când a fost restauratã
biserica. Biserica pãstreazã în pridvor
fragmente de picturã în frescã executate
de Dumitru Belizarie, iar în altar existã
o cruce din piatrã, înaltã de 5 m, ridicatã
în 1719 de cãtre serdarul Matei Mogoº
„pentru a îmblânzi urgia cereascã ºi
pentru încetarea ciumei ºi foametei
abãtute asupra oraºului” (scrierea de pe
cruce este cu litere chirilice). Zidirea
bisericii a fost astfel fãcutã încât crucea
lui Matei Mogoº sã fie cuprinsã în
interiorul altarului. În bisericã existã ºi
o frumoasã icoanã cu chipurile sfinþilor
Ioachim ºi Ana, donatã de Alexandru
Ipsilanti. Biserica este declaratã monument de arhitecturã. Restaurată în anii
1997–2004.
Biserica „Olari” Õ Capitolul Biserici
mutate/translate.
Biserica „Olteni” Õ Capitolul Biserici
demolate.

Biserica „Oţetari” Õ Biserica „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil”, „Sfântul
Nicolae” şi „Sfântul Mare Mucenic
Haralambie”.
Biserica Patriarhiei, cu hramul „Sfinþii
Împãraþi Constantin ºi Elena”, situatã pe
Dealul Mitropoliei, este o construcþie de
mari dimensiuni (28 m lungime la interior ºi 14,60 m lãþime în pronaos) ridicatã în anii 1654–1658 prin grija
domnului Constantin ªerban Basarab ºi
târnositã în grabã în luna mai 1658 (fãrã
sã fi fost întrutotul terminatã), la ceremonie luând parte ºi Patriarhul
Antiohiei. În timpul domniei lui Radu
Leon (1664–1669) aceastã bisericã a
devenit sediul Mitropoliei Þãrii
Româneºti, mutat în sec. 16 de la
Târgoviºte, mai întâi, la mănãstirea
„Sfântul Gheorghe”-Vechi ºi apoi la
mănãstirea Radu Vodã. Într-un hrisov
emis la 8 iun. 1668 de Radu Leon reiese
cã biserica „... o am zugrãvit ºi o am
înfrumuseþat cu toatã podoaba”. De plan
trilobat, cu pronaos lãrgit ºi cu patru turle
deasupra edificiului, biserica Patriarhiei
este o reproducere aproape fidelã a
bisericii episcopale din Curtea de Argeº,
dar se deosebeºte de aceasta prin
dimensiunile ei mai mari ºi prin
pridvorul larg deschis, sprijinit pe 12
coloane de zid. Faþadele sunt decorate
cu douã registre de arcade oarbe separate
de un brâu median din piatrã, compus
din trei ciubuce care se rãsucesc din loc
în loc. Arcadele oarbe din registrul
inferior sunt simple, iar cele din registrul
superior sunt mai înguste ºi grupate câte
douã. Brâul median este prins între douã
ºiruri de cãrãmizi dispuse sub forma
unor dinþi de ferãstrãu. Biserica a fost
restauratã în 1799, 1834–1839, 1850, 1886
pierzându-ºi de fiecare datã vechile

Biserica Patriarhiei

picturi ºi suferind unele modificãri ºi
adãugiri. Cele mai importante reparaþii
ºi restaurãri au fost efectuate de Comisiunea Monumentelor Istorice în 1935–
1939 (când s-au înlãturat geamlâcul
pridvorului ºi cele trei pridvoraºe) ºi în
1959–1962, când biserica a cãpãtat o
înfãþiºare apropiatã de cea iniþialã, prin
executarea unor picturi proaspete. Din
vechile fresce, zugrãvite în 1668, nu s-a
pãstrat decât icoana hramului, pictatã în
firida de deasupra uºii din pridvor.
Deasupra pridvorului, de jur-împrejur,
se gãsesc mai multe picturi (executate în
1935–1939 de Dumitru Belizarie), care
înfãþiºeazã chipuri de îngeri, profeþi ºi
pe cei 12 Apostoli. În pronaos se aflã
tabloul votiv cu portretele lui Constantin
ªerban Basarab ºi Radu Leon, cu soþiile
lor, precum ºi cu portretele mitropoliþilor
care au refãcut sau au reparat biserica,
inclusiv Patriarhul Miron Cristea. Tot în
pronaos se aflã o raclã din argint, împodobitã cu reliefuri, în care se aflã
moaºtele Sfântului Dimitrie Basarabov –
sfânt protector al oraºului B. – aduse din
Bulgaria (la 13 iul. 1774) de cãtre
generalul rus Saltikov ºi dãruite Mitropoliei.
Turnul-clopotniþã din faþa bisericii a fost
construit în 1698 prin grija lui Constantin
Brâncoveanu ºi restaurat în 1958. Biserica Patriarhiei este lãcaºul în care se
desfãºoarã ceremoniile religioase oficiale.
În 1688, la tiparniþa care funcþiona pe
lângã Mitropolie, a vãzut lumina
tiparului celebra lucrare Biblia de la Bucureºti – prima traducere integralã a Bibliei,
în limba românã, datoratã fraþilor ªerban
ºi Radu Greceanu ºi tipãritã din iniþiativa
lui ªerban Cantacuzino. Lucrarea,
declaratã monument al limbii române
vechi, a avut un rol important în dezvoltarea limbii române literare.
Biserica Paraclis a Patriarhiei, construitã
în a doua jumãtate a sec. 17, a suferit o
refacere importantã în 1723 (inclusiv
zugrãveala) prin grija domnului Nicolae
Mavrocordat ºi a mitropolitului Daniil,
care sunt înfãþiºaþi în chip de ctitori pe
peretele vestic. Turla paraclisului a fost
refãcutã în 1961.
Biserica „Pitar Moº”, cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului”, situatã
pe strada Dionisie Lupu nr. 45, este o
ctitorie din 1795 a lui Moº Sârbul Pitarul
ºi a preotului Ivaºcu. Restauratã în 1898
ºi 1964. Declarată monument istoric.
Biserica „Plumbuita” Õ Mănãstirea
„Plumbuita”.

Biserica „Popa Tatu”, cu hramul „Sfântul
Nicolae”, situată pe str. General Berthelot
nr. 51, a fost construită în anul 1682 pe
locul uneia din lemn. Numele de Popa
Tatu îl poartă din anul 1810 după acela
al preotului paroh care oficia slujbele
religioase în acea vreme. Reparată după
cutremurele din 14 oct. 1802 şi 11 ian.
1838 şi restructurată în 1870–1879 –
perioadă în care au fost refăcute picturile
murale interioare de către G. Ioanid.
Reparată şi după cutremurul din 9/10
nov. 1940.
Biserica „Precupeþii Noi”, cu dublu
hram – „Adormirea Maicii Domnului”
ºi „Sfântul Nicolae”, situatã pe str. G-ral
Ernest Broºteanu nr. 12, vizavi de aripa
nouã a Academiei de ªtiinþe Economice,
a fost ziditã în 1814 prin osârdia ºi pe
cheltuiala mãcelarului Bârcã (ajutat ºi de
enoriaºi), pe locul unei biserici din lemn,
ctitoritã în 1713 de Constantin Miluescu.
Biserica actualã a fost zugrãvitã în 1865 ºi
a fost supusă unor reparaþii în 1877. În 1893
a fost repictatã de zugravul Anton Serafim
(1838–1911, cel care a pictat ºi biserica
„Sfântul Vasile” din Calea Victoriei nr. 198).
În 1914, a fost electrificatã, iar în 1921 i s-a
reparat acoperiºul ºi s-a spãlat pictura. Tot
în 1921, Ministerul de Rãzboi a donat
acestei biserici un clopot turnat la Uzinele
Reºiþa. A mai fost reparatã ºi i s-a spãlat
pictura dupã cutremurul din 10 nov. 1940
ºi în anul 1968. Are frumoase vitralii cu
chipurile Sfintei Filofteia, Sfântului Vasile
cel Mare º.a.
Biserica „Precupeþii Vechi”, cu hramul
„Duminica Tuturor Sfinþilor”, situatã pe
str. Mihai Eminescu, colþ cu str. Toamnei,
în apropiere de Piaþa Gemeni, este ctitoria
din 1773 a ieromonahului Gheorghe.
Renovatã în 1906–1909 prin grija preotului Popian ºi pictatã în ulei, în 1932, de
Iosif Keber. Afectatã de cutremurul din
10 nov. 1940, biserica a fost reparatã în
1943 prin strãdania lui Ioan T. Slãvescu,
iar pictura restauratã de pictorii I.
Dogãrescu ºi I. Hermeneanu. Lucrãri de
renovare ºi de restaurare a picturilor au
mai fost efectuate în anii 1963–1964
(sfinþitã la 22 nov. 1964). Lângã bisericã
se aflã statuia lui Tudor Vladimirescu,
realizatã în bronz de cãtre sculptorul
Teodor Burcã, în anul 1934.
Biserica „Radu Vodã” a mănăstirii cu
acelaºi nume (numitã la început „Sfânta
Troiþã”), cu hramul „Sfânta Treime”,
situatã pe str. Radu Vodã nr. 24A, pe o
colinã înaltã de 75 m, este ctitoria din
anii 1568–1577 a lui Alexandru II Mircea,
fiul lui Mircea Ciobanul. În perioada

aug.–sept. 1595, turcii au pus stãpânire
vremelnică pe mănãstire transformând-o
în cetate pentru a servi ca punct de
apãrare în faþa viguroasei contraofensive
dezlãnþuitã de Mihai Viteazul. Victoria
obþinutã de cãtre Mihai Viteazul la
Târgoviºte, la 6–8 oct. 1595, ºi ocuparea
Bucureºtiului (la 12 oct. 1595) de cãtre
un detaºament moldovenesc, condus de
cãtre domnul ªtefan Rãzvan, au silit
armatele turceºti sã se retragã în grabă
spre Giurgiu, timp în care ienicerii ºi
spahiii lui Sinan paºa au aruncat în aer
biserica mănãstirii Radu Vodã ºi clãdirile
anexe, au incendiat ºi au jefuit oraºul.
Mănãstirea a rãmas în ruinã pânã în 1613,
când Radu Mihnea, domn al Þãrii
Româneºti, a poruncit să se reconstruiască biserica din temelii, zidirea ei
terminându-se în anul 1624, iar de atunci
biserica avea sã-i poarte numele. Fiul ºi
urmaºul sãu la tron, Alexandru Coconul
(1623–1627), a zugrãvit ºi înfrumuseþat
biserica pe care un sol polonez, Jerzy
Krasinsky, o descria, în 1636, ca fiind o
„bisericã foarte frumoasã ca arhitecturã
ºi zugrãvealã”. Biserica mănãstirii Radu
Vodã a suferit repetate renovãri în sec.
17–19, pãstrând la interior fragmente de
picturi murale executate de Gheorghe
Tattarescu, precum ºi mai multe morminte acoperite cu lespezi din piatrã sau
marmurã printre care se aflã mormântul
ctitorului Radu Mihnea († 13 ian. 1626
la Hârlãu ºi îngropat aici în ziua de
duminicã 5 febr. 1626), cel al lui Vlad
Voievod, fiul lui Mihnea Turcitul, al
domniţei Elena (probabil fiica lui
Alexandru II), al Patriarhului Iustinian
Marina şi mormintele unor boieri din sec.
18–19. În anul 1933 s-au executat ample
lucrări de reparaţii ale complexului
monahal sub conducerea arhitecţilor
Nicolae Ghika-Budeşti şi V. Moisescu,
iar ultima restaurare s-a fãcut în anii
1969–1974, prin grija Înalt Prea Sfinþitului
Iustinian Marina, Patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române (1948–1977), perioadã
în care s-au refăcut picturile murale
interioare de către arhimandritul Sofian
Boghiu şi pictorul Vasile Caraman.
Biserica a fost resfinţită la 11 iun. 1979 şi
declarată monument istoric. Biserica are
un pridvor din piatră, construit în anul
1714, caracterizat prin linii sobre şi
simple, o turlă principală pe naos,
luminată de 12 ferestre înguste şi trei
turle pe pronaos, luminate de câte opt
ferestre înguste. La interior, biserica este
de 38 m lungime, 17 m lăţime şi 17 m
înălţime la cornişa turlei mari, iar pereţii
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au 1,50 m grosime. Turnul-clopotniţă, înalt
de 25 m, a fost refăcut după cutremurul
din 14 oct. 1802. Mănăstirea Radu Vodă
a fost desfiinţată de autorităţile comuniste
la 28 oct. 1959 şi reactivată în 1998. La 25
ian. 2002 a fost pusă piatra de temelie a
noii clădiri a Seminarului Teologic,
urmând ca vechiul edificiu al Seminarului
Teologic, construit în 1893, să primească
altă destinaţie. În biserică se păstrează
racla cu părţi din moaştele Sfântului
Nectarie la care credincioşii vin să se roage
pentru vindecarea cancerului.
Biserica „Rãzvan”, cu dublu hram –
„Adormirea Maicii Domnului” şi „Sfânta
Filofteia”, situatã pe Calea Moºilor, în
zona Pieþei Sfântul Gheorghe, în spatele
bisericii „Sfântul Gheorghe”-Nou, este o
modestã, dar frumoasã ctitorie a
domnului moldovean ªtefan Rãzvan,
care, cu ocazia scurtei sale ºederi în B.,
în 1595, ca aliat al lui Mihai Viteazul
împotriva turcilor, a iniþiat ºi a lãsat bani
pentru ridicarea acestui sfânt lãcaº care-i
poartã numele. Refãcutã în 1635–1647 ºi
apoi reziditã în 1705–1706 (sfinþitã în sept.
1706) prin strãdania vel-agãi Ianache
Vãcãrescu ºi a soþiei sale Stanca. Distrusã
de incendiul din 23–24 mart. 1847, a fost
refãcutã în 1857–1859 ºi pictatã de
Constantin Lecca ºi Miºu Popp.
Biserica Rusã, cu hramul „Sfântul
Nicolae”, situatã pe strada Ion Ghica, lângã
Ambasada Republicii Cehe, este un
edificiu ridicat în stil rusesc (1905–1906),
din iniþiativa ambasadorului rus Ghiers.
Picturile murale interioare (1 150 m2) au
Constantin Lecca, Mi]u Popp ]i

Biserica „Sfânta Treime” a mănăstirii „Radu
Vodă”
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fost realizate în ulei mat de cãtre pictorul
rus Vasiliev, iar catapeteasma a fost
construitã la Moscova dupã modelul
celei de la biserica „Sfinþii Apostoli Petru
ºi Pavel” din Kremlin. Picturile murale
au fost spãlate în 1948 ºi 1967. În ian.
1992, Biserica Rusã a redevenit paraclis
universitar.
Biserica „Sãrindar” Õ Cercul Militar
Naþional.
Biserica „Scaune”, cu dublu hram –
„Naºterea Maicii Domnului” ºi „Adormirea Maicii Domnului”, situatã în
spatele spitalului Colþea, pe str. Scaune,
este ctitoria din 8 sept. 1611 a lui Atanasie
din Tãrnovo. Numitã iniþial Biserica
Mãcelarilor ºi Sãpunarilor, ea apare
menþionatã documentar, prima oarã, la
5 iun. 1675 ºi apoi în 1701. Restauratã ºi
zugrãvitã în 1843 de paharnicul Ioan
Costacopolu. Între 1910 ºi 1939 a fost
lãsatã în pãrãsire. Restauratã în perioada
1939–1944 (pictura a fost spãlatã ºi
restauratã în 1944 de cãtre pictorul
Gheorghe Popescu), biserica a fost redatã
cultului ortodox la 15 aug. 1944 ºi
resfinþitã la 8 sept. 1944.
Biserica „Schitul Darvari” se aflã pe str.
Schitul Darvari, în apropiere de Biserica
Icoanei. În 1834, cãminarul Mihail Darvari
ºi soþia sa Elena (din familia Buzeºti) au
ctitorit o bisericã micã, fãrã turle, cu hram
dublu – „Sfinþii Împãraþi Constantin ºi
Elena” ºi „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi
Gavriil”. În 1835, ctitorii au întemeiat aici
un schit prin aducerea a 12 cãlugãriþe de
la mănãstirile Pasãrea ºi Ciorogârla. În
1868, Elena Darvari a adus cãlugãri la
acest schit, deoarece cãlugãriþele plecaserã
la altã mănãstire. În 1895, biserica a fost
reparatã ºi i s-a adãugat o turlã. În 1932,
biserica veche a fost dãrâmatã ºi
construitã biserica actualã (terminatã în
1933). În 1934 a fost pictatã de Iosif Keber,
iar în 1967 picturile au fost spãlate.
Biserica „Sfânta Ecaterina”, situatã pe
strada cu acelaºi nume de la poalele
estice ale Dealului Mitropoliei, lângã
Institutul Teologic, a fost ziditã în 1774
prin strãdania Doamnei Ecaterina – soþia
lui Alexandru Ipsilanti – pe locul unei
foste mănãstiri din sec. 16, întemeiatã de
boierul Panã Vistierul. Biserica a fost
reconstruită din temelie în anii 1847–1852
(după ce fusese ruinată de cutremurul
11 ian. 1838) şi pictată de Constantin
Lecca şi Mişu Popp.

Biserica „Sfânta Vineri”, cu hramul
„Cuvioasa Parascheva”, situatã în cartierul Drumul Taberei, în apropierea pieþei
Drumul Taberei, a fost întemeiatã ca
parohie în anul 1998 cu o bisericã din
lemn construitã în perioada 25 iun.–18
iul.1998. În anii 2000–2007, alãturi de
biserica din lemn a fost ziditã o bisericã
impozantã, în stil bizantin, prin osârdia
preotului Nicolae Burlan cu contribuþia
bãneascã a enoriaºilor ºi a unor sponsori.
Noul lãcaº, a cãrui arhitecturã este
asemãnãtoare cu cea a bisericii Sfânta
Sofia din Constantinopol (azi Istanbul),
are o singurã cupolã centralã, de formã
rotundã, prevãzutã cu numeroase
ferestre mici, acoperitã cu tablã de
culoare aurie. Biserica are un pridvor
deschis susþinut de 8 stâlpi de formã
cilindricã. Picturile murale interioare se
aflã în fazã de execuþie. Biserica a fost
sfinþitã la 11 nov. 2007, slujba fiind
oficiatã de Preafericitul Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române.
Biserica „Sfânta Vineri” – Herasca Õ
Capitolul Biserici demolate.
Biserica „Sfânta Vineri”-Nouã, cu
hramul „Cuvioasa Parascheva”, situatã
pe Bd. Nicolae Titulescu, în apropiere de
Primãria Sectorului 1, a fost ziditã în anii
1940–1942 (terminatã definitiv în 1949),
dupã planurile arhitectului Dumitru
Ionescu-Berechet. Picturile murale
interioare au fost executate în frescã, în
1950–1953, de ªtefan Constantinescu,
Gheorghe Popescu, Nicolae Stoica ºi E.
Profeta. Pe frontispiciul bisericii se aflã
icoana hramului, realizatã din mozaic
veneþian de E. Profeta. În 1992, biserica
a fost împodobitã cu o catapeteasmã
nouã, din stejar, sculptatã de meºteri
populari din Moldova, sub conducerea
lui Constatin Foºalãu.
Biserica „Sfântul Dumitru”, situatã pe
ºos. Colentina, în apropiere de Piaþa
Obor, este un edificiu impunãtor,
construit în anii 1924–1934, dupã planurile arhitectului Ion Trajanescu, prin
osârdia lui Nicolae Rãdulescu-Fotache ºi
a soþiei sale, Maria, cu fonduri de la
enoriaºi, de la Primãria Capitalei, de la
Ministerul Cultelor ºi de la alþi donatori,
pe locul unei vechi biserici ce data din
1838–1839 (ctitorie a pãrintelui
Dumitrache Duhovnicul ºi a soþiei sale,
Stana Prezbitera).
Biserica „Sfântul Dumitru”-Poºtã,
situatã pe strada Poºtei, lângã Teatrul de
Comedie, în spatele Muzeului Naþional
de Istorie a României, în apropiere de

biserica Stavropoleos, a fost construitã
în 1741–1746 de logofãtul Radu Stroe,
cãlugãrit sub numele de Isaia
Râmniceanu, pe locul unei biserici din
lemn ce data din 1674. Înfãþiºarea actualã
a cãpãtat-o la ultima transformare pe care
a suferit-o în 1819, când a fost reparatã
ºi zugrãvitã pe cheltuiala episcopului
Buzãului, Constandie Filitti. Lucrãrile au
fost desãvârºite treptat, pânã în 1824, de
Gherasim Rãtescu. În perioada 1826–1834
au fost executate picturile murale de cãtre
zugravii Ioan, Mincu ºi Costache sub
îndrumarea pictorului italian Giulianni.
Picturile au fost afectate de incendiul din
1847, fiind refãcute în 1850–1852 de
pictorul Carol Popp de Száthmary. Dupã
Primul Rãzboi Mondial biserica a rãmas
în paraginã ºi a fost propusã pentru
demolare. Salvatã de academicianul Ion
C. Filitti, biserica a fost redatã cultului
la 30 nov. 1930. Renovatã în 1964–1966.
În trecut era cunoscutã sub numele de
Biserica de Jurãmânt fiindcã aici se fãceau
jurãminte solemne pentru spunerea adevãrului.
Biserica „Sfântul Elefterie”-Nou, cu
dublu hram – „Sfântul Mucenic Elefterie”
şi „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”,
situatã pe strada Sfântul Elefterie, vizavi
de Opera Naþionalã, a fost construitã în
etape, începând cu 29 iun. 1935 ºi
terminatã definitiv la 29 iun. 1971.
Biserica, de mari dimensiuni (36 m
lungime şi 25 m lăţime), a fost construită
după planurile arhitectului Constantin
Iotzu, prin strădania preotului Mihai
Bulacu, cu sprijinul material al enoriaşilor, al generalului Ion Georgescu şi

Biserica „Sfântul Elefterie”–Nou

al Primăriei oraşului Bucureşti, iar
picturile murale interioare au fost
executate de Iosif Keber şi Vasile
Rudeanu. Catapeteasma a fost sculptată
în lemn de Grigore Dumitrescu şi Aurel
Obreja. Turla pr. a bisericii a fost avariată
de cutremurul din 4 mart. 1977 şi
refăcută ulterior (1977–1983). La această
biserică au fost depuse, la 7 oct. 2009,
părticele din moaştele Sfântului Mucenic
Elefterie.
Biserica „Sfântul Elefterie”-Vechi,
situatã în apropiere de Piaþa Operei
Naþionale, pe strada Sfântul Elefterie, a
fost ziditã în anii 1743–1744 prin osârdia
mitropolitului Neofit, dar cu banii lui
Maxim Cupeþu (negustorul). Biserica a
fost renovatã în anii 1929–1934 prin grija
arhitectului ªtefan Balº ºi restauratã în
1982–1984. În trecut, aceastã bisericã era
renumitã prin icoanele ei fãcãtoare de
minuni, la care veneau sã se roage
bolnavii ºi mai ales îndrãgostiþii.
Biserica „Sfântul Gheorghe”-Capra Õ
Capitolul Biserici mutate/translate.
Biserica „Sfântul Gheorghe”-Nou este
situatã în Piaþa Sfântul Gheorghe, în
mijlocul unui mic pãrculeþ. Construcþia
acestui sfânt lãcaº a început în 1670 prin
bunãvoinþa domnului Antonie Vodã din
Popeºti ºi cu ajutorul bãnesc al
cunoscutului grec Panaiot Nikusios. În
1698, domnul Constantin Brâncoveanu
a început construirea unei noi biserici,
de mari dimensiuni, dupã planurile
arhitectului (presupus a fi italian)
Vaseleli ºi cu ajutorul unor meseriaºi
renumiþi, printre care se numãrã
pietrarul Vucaºin Caragea, vãtaful de

Biserica „Sfântul Elefterie”-Vechi

zidari Manea, lemnarul Istrate, zugravul
Pârvu Mutu º.a. Biserica a fost târnositã
cu mare fast la 19 iun. 1707 în prezenþa
domnului ctitor, a lui Hrisant Nottara,
Patriarhul Ierusalimului, a Mitropolitului
Dionisie al Târnovului, a exarhului Sofiei,
Axentie º.a. Închinatã Sfântului
Mormânt, biserica aceasta a constituit,
pânã în 1863 (când a avut loc secularizarea averilor mănãstireºti), centrul
administrativ al tuturor averilor Sfântului Mormânt existente în þarã. Lângã
bisericã au fost construite casele egumeneºti ºi un mare han unde se opreau
caravanele încãrcate cu mãrfuri aduse de
la Lipsca (Leipzig), Istanbul ºi Galaþi.
Pustiitorul incendiu din 23–24 mart. 1847
a mistuit celebrul han ºi a provocat mari
stricãciuni bisericii. Edificiul sfântului
lãcaº a fost reconstruit în anii 1852–1853
dupã planurile arhitectului catalan
Xavier Villacrosse (stabilit la B.) schimbându-i-se, astfel, complet înfãþiºarea faþã
de cea iniþialã. Tot atunci pereþii interiori
au fost pictaþi de Constantin Lecca ºi
Miºu Popp. În pronaos se aflã mormintele lui Ioan Mavrocordat ºi Constantin
Brâncoveanu. Corpul neînsufleþit al lui
Constantin Brâncoveanu, aruncat în
apele mãrii dupã mãcelul de la Istanbul
din aug. 1714, când au fost decapitaþi ºi
cei patru fii ai sãi, a fost recuperat în tainã
de câþiva credincioºi ºi îngropat la
mănãstirea Halki de lângã Istanbul. În
1720, Maria Brâncoveanu a adus osemintele marelui voievod ºi le-a îngropat
în pronaosul bisericii ctitoritã de el.
Biserica a fost supusã unor atente lucrãri
de restaurare în anii 1978–1980. În faþa

Biserica „Sfântul Ilie” - Gorgani
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bisericii se aflã statuia domnului
Constantin Brâncoveanu (3 m înãlþime,
pe un soclu de 4 m înãlþime), operã
realizatã în bronz, în anul 1939, de
sculptorul Oscar Han.
Biserica „Sfântul Gheorghe”-Vechi,
situatã în zona Pieþei Sfântul Gheorghe,
în apropiere de magazinul „Cocor”, a
fost reziditã în 1724 prin osârdia lui
Iamandi Dragul pe temeliile unei vechi
ctitorii ce data din 1562, a vornicului
Nedelcu Bãlãceanu ºi a soþiei sale, Anca.
Distrusã de incendiul din 23–24 mart.
1847, biserica a fost reclãditã în 1880–
1885 ºi pictatã de G. Pompilian. Reparaţii
în anii 1940, 1964, 1985, 1998.
Biserica „Sfântul Ioan Botezãtorul”,
situatã pe ºos. Pantelimon nr. 256, în
apropiere de intersecþia cu ºos. Morarilor,
a fost construitã în 1933, prin osârdia
preoþilor Vasile Ionescu ºi Dumitru G.
Popescu, ºi pictatã în 1935 de Ghiþã
Popescu. Restauratã ºi repictatã de
Virginia Vidco ºi Gheorghe Zaharia în
anii 1990–1992.
Biserica „Sfântul Ioan”-Moºi, situatã
pe Calea Moºilor, în apropiere de
intersecţia cu Ştefan cel Mare, a fost
reziditã în anii 1868–1870, pe locul uneia
ce data din 1807, ºi sfinţită la 22 mart.
1870. Reparatã în 1926 ºi în 1942 (dupã
cutremurul din 10 nov. 1940). Picturile
murale interioare au fost realizate în stilul
Renaºterii de Gheorghe Tattarescu ºi de
urmaºii ºcolii lui Ioanid şi spãlate în anii
1923, 1942 ºi 1969.
Biserica „Sfântul Ioan”-Nou Õ Capitolul
Biserici mutate/translate.
Biserica „Sfântul Ilie”-Gorgani, situatã
pe str. Silfidelor nr. 5, vizavi de Liceul
Lazãr, a fost construitã în 1629, pe un
gorgan (o movilã) aflat pe malul stâng
al Dâmboviþei, prin strãdania spãtarului
Gorgan (cumnatul lui Matei Basarab).
Distrusã de cutremurul din 14 oct. 1802,
pe locul ei s-a zidit, în anii 1812–1819,
actuala bisericã pe cheltuiala domnului
Ioan Vodã Caragea ºi a breslei negustorilor cojocari. Picturile murale originare
au fost spãlate în 1913, iar în anii 1982–
1985 au fost executate picturile noi, în
frescã, de Pavel Chiolişan ºi Elisabeta
Ursu. În 1991–1993 a fost pictat pronaosul.
Biserica „Sfântul Ilie Tesviteanul” Õ
Capitolul Biserici mutate (translate).
Biserica „Sfântul Mina”-Vergu, situatã
pe str. C. F. Robescu nr. 18 A, în zona
Pieþei Corneliu Coposu, în apropiere de
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locul pe care a existat (pânã la 17 iun.
1987) biserica „Sfânta Vineri”-Herasca,
a fost ziditã în anii 1724–1725 pe cheltuiala lui Vergu Vartolomeu (fost
ambasador al lui Constantin Brâncoveanu) ºi a soþiei sale, Ancuþa (fiica lui
Constantin Brâncoveanu ºi sora Domniþei
Bãlaºa). Biserica a suferit mari distrugeri
de pe urma incendiului din 23–24 mart.
1847, dar a fost refãcutã pânã în 1874
când i s-a atribuit hramul actual o dată
cu aducerea aici a moaştelor Sfântului
Mina de la biserica Stelea din Târgovişte
(anterior a avut dublu hram: „Sfântul
Dumitru” ºi „Sfinþii Arhangheli Mihail
ºi Gavriil”). Biserica actualã (23,80 m
lungime şi 8 m lăţime) are două turle
octogonale luminate de câte opt ferestre
înalte şi înguste, încadrate în arcade, şi
un pridvor adăugat în anul 1900 cu
prilejul restaurării bisericii (în 1901
picturile murale anterioare au fost
refăcute de preotul Vasile Damian). În
1996–2001 a fost construit zidul de
incintă, în 1998 a fost făcută trapeza (sala
de mese pentru săraci), iar în anul 2002
s-a construit clopotniţa. Faţadele sunt
zugrăvite în alb. Avariatã de cutremurul
din 10 nov. 1940, a fost reparatã ºi consolidatã în 1941–1943, iar pictura restauratã în 1945 de cãtre A. Moscu. A mai
fost reparatã ºi renovatã în 1978–1980.
Declaratã monument istoric.
Biserica „Sfântul Nicolae”-Bãneasa a
început sã fie construitã în 1755 prin
strãdania lui ªtefan Vãcãrescu ºi a soþiei
sale, Ecaterina (pãrinþii poetului Ienãchiþã
Vãcãrescu), ca paraclis al curþii, dar, din
cauza unor rãzmeriþe, aceasta nu a putut
fi terminatã decât în urma lucrãrilor din
1791–1792 angajate de cãtre poet.
Biserica „Sfântul Nicolae”-ªelari, situatã
în zona vechiului centru comercial Lipscani,
a fost construitã în a doua jumãtate a sec.
17 ºi menþionatã documentar în 1677.
Reziditã în anul 1700 prin grija vornicului ªerban Cantacuzino, biserica a fost
supusã ulterior (1744) unor reparaþii
capitale. Avariatã grav de cutremurul
din 14 oct. 1802, a fost reziditã în 1804
prin osârdia lui Hagi Gheorghe Polizu,
a lui Nicolae Zaharia ºi Gheorghe
Dimitriu. Reparaþii în 1940, 1971–1972,
1979 ºi 1995–1996.
Biserica „Sfântul Nicolae”-Tabacu,
situatã pe Calea Victoriei, vizavi de
Academia Românã, a fost ziditã în 1776
prin grija lui Constantin, fiul domnului

Biserica „Sfântul Nicolae”-Bãneasa

Nicolae Mavrogheni, ºi prin strãdania
jupânului Dima, a lui Drãghici Tabacu
ºi a preotului Dimitrache, pe locul unei
biserici din lemn ce data din 1752. Biserica
actualã a fost reconstruitã în 1864, pe locul
celei zidite de Tabacu, prin osârdia
preotului ªtefan cu ajutorul enoriaºilor.
Afectatã de cutremurul din 10 nov. 1940,
biserica a fost refãcutã ulterior.
Biserica „Sfântul Nicolae”-Udricani,
situatã în centrul Capitalei, pe str. Clucerul
Udricani, colþ cu str. Iuliu Barasch, este
ctitoria din 1734–1735 a Clucerului
Udricani ºi a soþiei sale Maria. Afectatã de
cutremurul din 14 oct. 1802, a fost
consolidatã ºi reparatã de credincioºii
Nicolae, Ieremia ºi Marin. A mai fost
reparatã ºi renovatã dupã cutremurul din
11 ian. 1838, dupã marele incendiu din 23-24
mart. 1847 şi în anii 2005–2008. Declaratã
monument istoric ºi de arhitecturã.
Biserica „Sfântul Pantelimon”, situatã
pe str. Iancu Cãpitanu, în zona cuprinsã
între Foiºorul de Foc ºi Calea Moºilor, a
fost construitã în 1790 prin osârdia
preotului Ivan ºi a logofãtului Constantin
Bãrãnescu. Reconstruitã în perioada 22
mai 1872–11 apr. 1876. În ian. 2012 biserica a fost afectată de un violent incendiu,
în urma căruia turla s-a prăbuşit.
Biserica „Sfântul Spiridon”-Nou, situatã
pe Calea ªerban Vodã, este un edificiu
monumental, de mari dimensiuni (41 m
lungime, 14 m lãþime, 38 m înãlþime, de
facturã eclecticã (stil gotic cu elemente
de artã brâncoveneascã) , rezidit din
temelii în anii 1852–1858 (sfinþit la 8 nov.

Biserica „Sfântul Spiridon”-Nou

1860) pe locul unei ctitorii din 1766–1768
a lui Scarlat Ghica ºi a fiului sãu,
Alexandru. Are o faþadã grandioasã,
încadratã de douã turnuri-clopotniþã, iar
cupola este întãritã cu nervuri
caracteristice stilului gotic. În interior
pãstreazã fragmente de picturi murale
executate de Gheorghe Tattarescu în
1862. Deterioratã de cutremurul din 10
nov. 1940 ºi de bombardamentul din 4
apr. 1944, biserica a fost restauratã în
1954 prin grija Patriarhului Iustinian
Marina. Lucrãrile de consolidare ºi
restaurare au fost fãcute în 1966–1970 ºi
dupã cutremurul din 4 mart. 1977. În
interiorul bisericii se aflã mormintele lui
Scarlat Ghica († 2 dec. 1766) ºi Nicolae
Mavrogheni (ucis de turci în 1790),
Constantin Hangerli (decapitat de turci
în 1799) ºi Alexandru Suþu († 1821). Are
rang de catedrală.
Biserica „Sfântul Spiridon”-Vechi Õ
Capitolul Biserici demolate.
Biserica având dublu hram – „Sfântul
Stelian-Lucaci” ºi „Sfântul Nicolae”, situatã
pe str. Logofãt Udriºte nr. 6, a fost
construitã în 1736 prin osârdia
Mitropolitului Þãrii Româneºti, ªtefan II,
pe locul unei biserici din lemn de la
începutul sec. 18, care a fost deterioratã
în perioada aug.-oct. 1716, în timpul
acþiunilor militare ale armatei austriece
împotriva turcilor. A suferit repetate
stricãciuni din cauza cutremurelor din
14 oct. 1802 ºi 11 ian. 1838 ºi a zaverei
din 1821, fapt ce l-a determinat pe preotul
Ioan Iosif Cãlãrãºanu sã rezideascã o

bisericã nouã, în 1842, cu ajutorul ºi pe
cheltuiala unor negustori macedoneni
bogaþi ºi a câtorva inimoºi credincioºi,
printre care Anton Pann, Constantin
Athanasiu ºi Anghel Hagi Pandeli.
Distrusã parþial de marele incendiu din
23–24 mart. 1847, biserica a fost refãcutã
imediat de acelaºi preot, ajutat de aceeaºi
drept-credincioºi. Afectatã de puternicul
cutremur din 4 mart. 1977, a fost consolidatã, restauratã ºi repictatã (de
Dumitru Bãnicã) în perioada 1978–1980.
Pãstreazã în interior un tablou votiv cu
chipurile celor patru ctitori (Ioan Iosif
Cãlãrãºanu, Anton Pann, Constantin
Athanasiu ºi Anghel Hagi Pandeli),
realizat în 1842. În interiorul bisericii se
aflã racla cu moaºtele Sfântului Stelian
(ocrotitorul copiilor) ºi mormântul lui
Anton Pann – cel care o perioadã de timp
a cântat benevol în stranele acestei
biserici. Lângã bisericã se aflã un bust al
celebrului scriitor ºi folclorist, Anton
Pann (1796–1854), ridicat pe un soclu
realizat pe baza unei subscripþii publice.
Biserica „Sfântul ªtefan”-Cãlãraºi, având
ºi hramul „Înãlþarea Domnului”, situatã
pe Calea Cãlãraºilor, colþ cu str. Sfântul
ªtefan, în apropiere de Hala Traian, a
fost ziditã în perioada 7 febr. 1764–29
aug. 1765 prin osârdia lui Stoica Clucerul.
Afectatã de marele incendiu din 23–24
mart. 1847, a fost refãcutã ulterior. Pãstreazã în pridvor fragmente din pictura
originarã. Picturile murale actuale au fost
relizate în 1866 de Tache Ionescu. La exterior, sub corniºã, biserica are, de
jur-împrejur, numeroase medalioane
executate în zidãrie, în care sunt pictate
chipuri de sfinþi. Restaurată în anul 2003.
Biserica „Sfântul Vasile”, situatã pe
Calea Victoriei nr. 198, lângã casa
Dissescu, vizavi de Muzeul Naţional
„George Enescu”, este ctitoria, din 1847,
a cãminarului Toma Baltã. Picturile murale interioare au fost executate în ulei,
în 1882, de Anton Serafim (1838–1911) ºi
spãlate în 1981.
Biserica „Sfântul Vasile cel Mare”,
situatã pe str. Polonã nr. 50, a fost
construitã în anul 1909, dupã planurile
arhitectului Nicolae Ghika-Budeºti, în
spiritul construcþiilor religioase moldoveneºti, prin contribuþia ºi prin osârdia
membrilor Comunitãþii Românilor
Transilvãneni stabiliþi în B. Sprijinitã de
ºapte contraforturi, are faþadele cu zidãrie de cãrãmidã roºie aparentã. La bazã
este înconjuratã de un brâu de cãrãmidã

verde, smãlþuitã. La exterior, sub corniºã,
sunt înºirate mai multe discuri de
ceramicã verde, smãlþuitã, interpuse între
numeroasele arcade oarbe. Lângã
bisericã se aflã o clopotniþã din bârne de
lemn construitã pe un soclu de cãrãmidã
roºie. Pânã în anul 1948, biserica „Sfântul
Vasile cel Mare” a slujit ca lãcaº de cult
pentru greco-catolici, fiind preluatã apoi
de cultul ortodox ºi retrocedatã cultului
greco-catolic la 28 dec. 2006.
Biserica cu dublu hram – „Sfântul Vasile
cel Mare” ºi „Cuvioasa Parascheva”, situatã
pe Dealul Cotroceni, pe Bd. Drumul
Taberei, la intersecþia cu Drumul Sãrii, în
zona numitã Rãzoare, este un edificiu zidit
în perioada 1930–1939, dupã planurile
arhitectei Maria Irineu, prin osârdia
preotului Vasile Bãrbieru cu contribuþia
enoriaºilor. Picturile murale interioare au
fost executate de Iosif Vassu (cel care a
pictat ºi biserica „Buna Vestire” din Braºov)
ºi de Gheorghe Teodorescu-Romanaþi.
Biserica „Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel”,
situatã pe strada Sfinþii Apostoli nr 33
A, în apropiere de mănãstirea Antim,
este o ctitorie din prima jumãtate a sec.
17 a lui Matei Basarab, ridicatã pe locul
unei vechi biserici din lemn a fostei
mănãstiri a Târnovului. Biserica are
clopotniþa pe pronaos (adãugatã în 1715
de ªtefan Cantacuzino) ºi turla pe naos,
iar faþadele sunt împãrþite în douã
registre decorate cu arcade formate din
ciubuce de cãrãmidã tencuitã, rotunjite.
La intrare, biserica este prevãzutã cu un
pridvor larg, susþinut de ºase coloane din
piatrã, bogat decorate cu motive vegetale
sculptate. Biserica a fost reparatã ºi
renovatã de domnii Grigore Ghica,
Constantin Brâncoveanu ºi ªtefan Cantacuzino ºi de Comisiunea Monumentelor Istorice în 1936, sub îngrijirea
arhitectului ªtefan Becu, când au fost
retuºate picturile din pridvor de cãtre E.
Iovãnescu. Alte reparaþii ºi consolidãri
s-au mai fãcut în anii 1940, 1949, 1952,
1957, 1960, 1967, 1974–1976, 1978. La
interior, biserica pãstreazã picturi murale
cu chipurile lui ªtefan Cantacuzino, ale
Doamnei Pãuna, ale jupânului Constantin
Cantacuzino ºi jupânesei Safta º.a. În
pronaos se aflã mormântul lui Nicolae
Gr. Suþu († 21 aug. 1851).
Biserica cu dublu hram – „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil” ºi „Sfântul
Spiridon”, Bd. Ghencea, construitã în
1957–1973 ºi pictatã în 1975–1977 de Gh.
Vasilescu ºi Vasile Blendea.
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Biserica având triplu hram – „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil”, „Sfântul
Nicolae” şi „Sfântul Mare Mucenic
Haralambie”, cunoscută şi sub numele de
biserica „Oţetari”, situată pe strada Oţetari
nr. 4, în apropiere de Colegiul Naţional
„Spiru Haret”, a fost construită în 1757
pe locul unei bisericuţe din lemn ce data
din anul 1681. Biserica, de mari dimensiuni pentru perioada în care a fost zidită
(23,10 m lungime, 9,43 m lăţime în
dreptul absidelor şi 12,60 m înălţimea
turlei în interior), a fost restaurată în anii
1860–1866 pe cheltuiala familiilor de
negustori Hagi Tudorache, N. Zamfirescu
şi Romanescu şi pictată în acelaşi timp,
în ulei, de pictorul Gheorghe Tattarescu.
În pronaos este pictat chipul
mitropolitului Nifon – cel care a dăruit
acestei biserici o falangă dintr-un deget
al Sfântului Mare Mucenic Haralambie,
sfânt care a trăit între anii 89 şi 10 febr.
202. Biserica are frumoase vitralii
instalate în anul 1909.
Biserica „Sfinþii Împãraþi Constantin ºi
Elena”, situatã pe str. Plevnei, colþ cu str.
Sfântul Constantin, a fost ziditã în 1785
prin osârdia lui Constantin Cojocarul,
Constantin Croitorul, Hagi Panait º.a.
Biserica a fost consolidată şi restaurată
în anii 1995–1999. Picturile murale iniþiale
au fost acoperite cu o nouã picturã
executatã în ulei, în 1880, de pictorul
Ioanid (ºi restauratã în 1995–1996).
Biserica are frumoase vitralii.
Biserica „Sfinþii Împãraþi Constantin ºi
Elena”, str. Popa Nan nr. 49, a fost construitã în anii 1910–1918 pe locul uneia
care data din 1719 ºi care s-a prãbuºit în
1910.
Biserica având dublu hram „Sfinþii
Împãraþi Constantin ºi Elena” ºi „Cuvioasa
Parascheva”, situatã pe Bd. Muncii nr. 2,
în zona cunoscutã sub numele de Bariera
Vergului, este ctitoria din 1942 (terminatã
în 1949) a mareºalului Ion Antonescu ºi
a Mariei Antonescu. Picturile murale
interioare, în stil neobizantin, au fost
executate în 1960–1964 de E. Profeta.
Biserica având dublu hram – „Sfinþii
Voievozi” ºi „Adormirea Maicii Domnului”,
situatã într-un mic triunghi format de
strãzile Semicercului, Sfinþii Voievozi ºi
Calea Griviþei, a fost ziditã în anii 1813–
1817, prin osârdia lui Stoian bãcanul
(sârb de origine). Reziditã în 1903 dupã
planurile arhitectului Paul Petricu prin
grija preoþilor Vasile Pocitan ºi Ioan
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Burcã. Dupã ce au fost executate picturile
murale interioare, în stil neobizantin, de
Vasile Damian, biserica a fost sfinþitã la
21 sept. 1903. Picturile au fost refãcute
în 1962 de pictorii Teodorescu-Romanaþi
ºi Traian Biltiu ºi restaurate în 1993 de
N. Samuilã. Reparaþiile dupã cutremurul
din 4 mart. 1977, efectuate în mai multe
etape, au fost terminate în 1988.
Biserica „Silvestru”, cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului”, situatã
pe str. Silvestru nr. 36, a cãrei construcþie
a fost terminatã în 1743 prin osârdia ºi
pe cheltuiala jupanului Pârvan ºi a soþiei
sale, Stanca, a fost grav avariatã de
cutremurul din 14 oct. 1802 ºi apoi
complet distrusã de cutremurul din 11
ian. 1838. Dupã cutremur, biserica a fost
reziditã prin strãdania epitropilor Ilie,
Dimitrie, Ioan, Stoian, Gheorghe, Radu
ºi Ioan cu ajutorul enoriaºilor ºi sfinþitã
la 15 mart. 1839. Biserica a fost reclãditã
din temelie în anii 1904–1907 dupã
planurile arhitectului Paul Petricu cu
sprijinul enoriaºilor. Cele douã turle mici
ale bisericii au ferestrele alungite ºi uºor
rãsucite, asemãnãtor celor de la biserica
mănãstirii Curtea de Argeº. În pronaos
se aflã un frumos tablou votiv cu
chipurile ctitorilor Pârvan ºi al soþiei sale,
Stanca. În 1925, biserica a primit ºi
hramul „Sfântul Silvestru”. La 3 nov.
2002, în aceastã bisericã au fost depuse
fragmente din moaºtele Sfântului
Silvestru aduse de Prea Fericitul Teoctist,
Patriarhul de atunci al Bisericii Ortodoxe
Române, de la catedrala San Giovanni in
Laterano din Roma, cu prilejul vizitei
ecumenice efectuate în oct. 2002 de cãtre
Preafericitul Teoctist la Sfântul Scaun de
la Vatican. La aceastã bisericã a slujit
Pãrintele Galeriu din 1974 pânã în 2003
când a murit.
Biserica „Slobozia”, cu hramul „Sfântul
Dumitru”, str. Leon Vodã nr. 1, este o
ctitorie modestã a domnului Radu Leon
(1664–1669), cu refaceri din 1743, datorate
marelui vistiernic Constantin NãsturelHerescu, ºi cu picturi murale interioare
executate în ulei (peste fresca pictată în
1848) de Gheorghe Tattarescu.
Biserica „Stavropoleos”, cu dublu
hram – „Sfinþii Voievozi” ºi „Sfântul
Athanasie”, se aflã pe strada omonimă,
în spatele Muzeului Naþional de Istorie
a României. Monument istoric ºi de
arhitecturã clãdit prin strãdania
ieromonahului grec Ioanichie, în anul
1724 (sfinþit la 30 oct. 1724), ca paraclis
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pe lângã hanul sãu (construit în anii
1722–1724 şi demolat în 1860). Biserica a
fost extinsã (1728–1733) prin adãugarea
absidelor laterale ºi a unui pridvor care,
împreunã, formeazã un ansamblu unitar,
bine proporþionat ºi de o delicateþe
remarcabilã. Faþadele sunt împãrþite în
douã registre inegale printr-un brâu
format din ghirlande de frunze ºi flori,
registrul superior fiind decorat cu
numeroase medalioane circulare, adâncite în zid, în care sunt pictate chipuri de
sfinþi. Pridvorul este prevãzut cu şase
coloane de piatrã, bogat decorate cu
sculpturi, cu cinci arcade polilobate ºi cu
o balustradã din piatrã, acoperitã cu o
mare varietate de elemente decorative
(flori, vrejuri) ºi cu o scenã biblicã (lupta
lui Samson cu leul); biesrica este, alãturi
de loggia Palatului Mogoºoaia, exemplarul cu cel mai frumos decor sculptat.
Uºile de la intrare sunt împodobite cu
remarcabile sculpturi în lemn. Biserica a
fost restauratã în 1904–1908 sub îngrijirea
lui Ion Mincu, şi după 1995, picturile
murale interioare fiind spãlate ºi curãþate
în 1924 şi 1995–2012 de Dan Hatmanu.
În bisericã se pãstreazã scaunul, sculptat
în lemn, care a aparþinut domnului
Nicolae Mavrocordat. Aici a slujit ca
diacon, în 1900, Tudor Arghezi.
Mănăstire de maici din 27 mai 2008.
Biserica „Teiul Doamnei” Õ Biserica
„Ghica-Tei”.
Biserica „Vergu” Õ Biserica „Sfântul
Mina”-Vergu.
Biserica „Visarion”, cu dublu hram –
„Sfântul Ierarh Visarion” ºi „Sfinþii Împãraþi
Constantin ºi Elena”, situatã pe str.
Visarion nr. 14, în apropiere de Piaþa

Biserica „Zlătari” cu hramul „Naşterea Maicii
Domnului”

Romanã, este ctitoria, din 1913, a
doamnei Elena Eraclide (nãscutã Stârcea),
ridicatã pe locul unei biserici ce data din
1797. În pronaos, pe peretele de deasupra
uºii de la intrare se aflã tabloul votiv cu
chipul ctitoriþei, precum ºi chipul Regelui
Carol I, pictat alãturi. În pronaos se aflã
mormântul aviatorului Sandu Stârcea.
Biserica „Zlãtari”, cu hramul „Naºterea
Maicii Domnului”, situatã pe Calea
Victoriei nr. 12, lângã Muzeul Naþional
de Istorie a României, vizavi de Palatul
C.E.C., a fost ziditã din temelii în 1637
pe locul unei vechi biserici din lemn.
Reconstruită în anii 1705–1709 prin grija
spătarului Mihai Cantacuzino, biserica a
fost afectată grav de cutremurele din 14
oct. 1802 şi 11 ian. 1838, fapt ce a
determinat rezidirea ei din temelii, în
1850-1860 (sfinţită la 8 sept. 1860), după
planurile arhitectului catalan Xavier
Villacrosse, şi pictată în 1853-1856 de
Gheorghe Tattarescu. Biserica, de mari
dimensiuni (23 m lungime si 12 m
lăţime), a fost restaurată in 1907-1908.
Biserica are o turlă mare, centrală,
străjuită de patru turle mai mici la colţuri
(turlele au fost reconstruite în 1971-1973)
si un pridvor deschis, de mici dimensiuni. În biserică se păstrează racla cu
moaştele Sfântului Mucenic Ciprian
(mâna dreaptă), făcătoare de minuni.
Declarată monument istoric.
Catedrala „Mântuirii Neamului” Õ Uranus.
Catedrala romano-catolicã „Sfântul
Iosif”, situatã pe strada G-ral Berthelot,
colþ cu strada Luteranã, este un edificiu
de mari dimensiuni (40 m lungime ºi
22 m lãþime), construit în perioada 1873–
1884 dupã planurile arhitectului german

Friedrich Schmidt, în stil romanic, cu elemente gotice, prin osârdia Monsegniorului
Ignace Paoli – prim-arhiepiscop catolic,
venit în B. în urma înþelegerii stabilite
între guvernul român ºi Papa Leon al
XIII-lea. Faþada are o intrare monumentalã, deasupra cãreia se aflã o amplã
rozetã cu vitralii multicolore executate
în 1985 de artistul Dorin Dãnilã. Biserica
posedã o orgã de concert, acþionatã de
un sistem pneumatic electric, cu trei
claviaturi, 3 375 de tuburi, 54 de registre
principale ºi 36 de registre auxiliare. Orga
a fost construitã ºi montatã în anul 1930
de firma L. Wegenstein din Timiºoara.
Catedrala a fost afectatã de cutremurele
din 1929, 1940, 1977, 1986 ºi 1990 ºi de
bombardamentele din 4 apr. 1944, dar
reparatã ºi consolidatã de fiecare datã.
Catedrala a mai fost supusã unor ample
lucrãri de consolidare ºi restaurare în
perioada 1991–2000. Picturile murale din
interior au fost începute în 1980 de
pictorul Toma Lasconi ºi finalizate în 1986
de o echipã condusã de Petru Ciobãnicã.
Declarată monument de arhitectură.
Mănãstirea „Antim” (de cãlugãri), cu
biserica având hramul „Duminica Tuturor
Sfinþilor”, a fost construitã în anii 1713–
1715 prin strãdania mitropolitului Antim
Ivireanul pe locul unei vechi bisericuþe
din lemn, atribuitã paharnicului Staicu
Meriºanu. Intrarea în curtea mănãstirii
se face prin poarta unui puternic
turn-clopotniþã cãruia i s-au adãugat, în
1857–1860, patru turnuleþe pe colþuri.
Biserica mănãstirii, a cãrei faþadã este
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precedatã de un monumental pridvor
deschis, sprijinit pe 10 coloane de piatrã,
cu capiteluri sculptate, aparþine, prin
concepþie ºi decoraþie, stilului brâncovenesc; biserica a fost supusã unor
ample lucrãri de restaurare în anii 1860–
1863, executate de arhitectul austriac
Schlatter, perioadã în care a fost ºi pictatã
la interior de Petre Alexandrescu, unul
dintre primii pictori de biserici, format
în ºcolile din Occident. Iconostasul este
din piatrã sculptatã ºi se crede cã este
opera lui Antim Ivireanul cãruia, de
altfel, i se atribuie ºi realizarea uºii
bisericii, bogat împodobitã. La aceastã
mănãstire a funcþionat, pentru scurtã
vreme, o tipografie de sub teascurile
cãreia au ieºit în 1719 un Octoih ºi o carte
intitulatã Despre datorii. Din 1797, aici ºi-a
desfãºurat activitatea o ºcoalã de preoþie,
dupã 1836 Seminarul Mitropoliei Ungro-Vlahiei, iar din 1840 Arhivele Statului
care au fost mutate apoi, în 1864, la
mănãstirea „Mihai Vodã”. În 1912, în
incinta mănãstirii „Antim” s-a construit
Palatul Sfântului Sinod care a fost mutat
din locul lui, pe o distanþã de 25 m cu o
rotire de 13 grade, în anul 1984, pentru
a nu fi demolat ca urmare a lucrãrilor de
sistematizare a zonei central-istorice
iniþiate de cãtre Nicolae Ceauºescu.
Mănãstirea „Antim” are un interesant
muzeu religios ºi o expoziþie închinatã
vieþii ºi activitãþii mitropolitului Antim
Ivireanul. La 20 iun. 1992, Sfântul Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române l-a
canonizat pe Antim Ivireanul, el fiind
înscris în calendar pe data de 27 sept.
Mănãstirea „Plumbuita” (de cãlugãri),
cu biserica „Naºterea Sfântului Ioan
Botezãtorul”, situatã în cartierul Colentina, a fost construitã într-o primã formã
de cãtre domnul Petru cel Tânãr (1559–
1568), dar a suferit multe prefaceri ulterioare. În 1647, Matei Basarab a reconstruit biserica din temelie ºi a construit
Casa domneascã, în care astãzi este
amenajat un muzeu cu obiecte de artã
religioasã. În acest muzeu sunt expuse
130 de busturi ale domnilor români,
sculptate în piatrã de stareþul Simeon
Tatu. Biserica mănãstirii (care un timp a
fost acoperitã cu tablã de plumb, fapt
pentru care populaþia i-a atribuit numele
de Plumbuita), pãstreazã la interior
picturi murale originare. În 1573, la
aceastã mănãstire a fost instatã prima
tipografie din B., de sub teascurile cãreia
a ieºit, în 1582, un Tetraevangheliar, prima
carte tipãritã la B. Biserica este încon-
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juratã de un zid de incintã strãjuit de un
turn al porþii, datând din 1802–1806. În
prezent, la aceastã mănãstire se aflã
atelierele Patriarhiei în care se produc
lumânãri, se prelucreazã metalele ºi
lemnul, se executã sculpturi etc. Aici
existã ºi o turnãtorie de clopote. Ansamblul monahal a fost restaurat în anii 1933–
1940 ºi în 1958.
Mănăstirea Văcăreşti Õ Capitolul
Biserici demolate.
Schitul Maicilor Õ Capitolul Biserici
mutate/translate.
Sinagoga „Credinþa”, str. Vasile
Toneanu nr. 48, din cartierul Dudeºti, a
fost construitã în anii 1926–1928 din
iniþiativa unui grup de evrei.
Sinagoga „Ieºua Tova”, situatã pe str.
Take Ionescu nr. 9, în apropiere de Piaþa
Amzei, este cel mai vechi aºezãmânt
religios al evreilor din B. Construitã în
1827, sinagoga a suferit transformãri ºi
modelãri la începutul sec. 20 (i s-a adãugat un corp de clãdire cu parter ºi douã
etaje, un mic „ºil” pentru servicii divine
cotidiene º.a.). Sala centralã din interior,
cu 120 de locuri, oferã un aspect somptuos, iar balconul din jurul navei (cu 60
de locuri pentru femei) are balustradele
decorate cu ornamente din lemn sculptat.
Sinagoga Mare, situatã pe str. Vasile
Adamachi nr. 11 din cartierul Vãcãreºti,
este o construcþie sobrã, realizatã în 1846–
1849, declaratã ulterior, de cãtre
Academia Românã, monument de
arhitecturã. Reparatã în 1865, reclãditã
în 1903 ºi amplu renovatã în 1931,
sinagoga a fost pictatã (1936) în interior
de artistul Gherºon Horowitz, în stil
rococo. Devastatã de legionari în 1941, a
fost reparatã în 1945; restauratã în 1980.
În 1992, în aula mare a fost inauguratã

Biserica mănãstirii „Plumbuita”

208

Bucureşti

expoziþia foto-documentarã care ilustreazã martiriul evreilor din România în
perioada 1940–1944.
Templul „Coral”, situat pe str. Sfânta
Vineri nr. 9–11, este cel mai prestigios
lãcaº de cult mozaic din România. Piatra
de temelie a fost pusã la 21 iul. 1864, o
datã cu începerea construcþiei, iar
lucrãrile de finisare au durat pânã în
18/30 iun. 1866. Imediat dupã terminarea
construcþiei, o ceatã de rãufãcãtori au
devastat templul, fapt ce a determinat
reluarea lucrãrilor care s-au încheiat la
6/18 iul. 1867. În 1901 a fost instalatã
orga. În 1932 s-au întreprins acþiuni de
refacere ºi modernizare a exteriorului ºi
de restaurare a interiorului. Cu aceastã
ocazie s-a mai construit o aripã care
cuprinde, la parter, o salã de festivitãþi
ºi de conferinþe ºi camera clerului, iar la
etaj câteva sãli ce adãpostesc biblioteca,
muzeul ºi arhiva. Sala de rugãciuni are
frumoase vitralii, balcoane arcuite
elegant ºi pereþii pictaþi în stil mozarab.
În curtea templului se aflã Monumentul
dedicat martirilor holocaustului, sub
forma unei menore de mari dimensiuni,
dezvelit în 1992.
Templul „Unirea Sfântã”, situat pe str.
Mãmulari nr. 3, în cartierul Vãcãreºti, a
fost construit în 1850 din iniþiativa ºi cu
eforturile unei confrerii a croitorilor de
îmbrãcãminte bãrbãteascã din B.
Templul a fost renovat în 1906, iar pereþii
interiori repictaþi în 1910 cu exuberante
elemente policrome, având motive florale
stilizate ºi steluþe în ºase colþuri. Devastat
de legionari în 1941, templul a fost
reparat ulterior. Din 1978, templul nu
mai serveºte ca lãcaº de rugãciune, fiind
transformat în Muzeu de Istorie a
Comunitãþilor Evreieºti din România.
Aspectul urbanistic. În perioada
postbelicã, B. a înregistrat schimbãri
importante sub aspect urbanistic, în
evoluþia lui observându-se influenþa
diferitelor stiluri ºi etape în sistematizarea unor zone ºi în construcþia clãdirilor. Ca urmare a politicii de continuã
modernizare, încadratã într-un plan
general de sistematizare, B. a fost supus
unor permanente înnoiri (mai ales dupã
1965), care au culminat cu demolarea
unei mari porþiuni (c. 1/3) din zona
central-istoricã (dupã 25 iun. 1984) ºi
construirea unui nou centru politico-administrativ, dominat de Casa Poporului
(Palatul Parlamentului), Bd. „Victoria

Socialismului” (azi Bd. Unirii) ºi
numeroase blocuri standard pentru
locuit. Aspectul actual al oraºului este
dominat de un amalgam de stiluri de la
sf. sec. 19 ºi din prima jumãtate a sec. 20,
unele dintre ele de o certã valoare
arhitecturalã. În perioada postbelicã au
fost construite numeroase clãdiri care
adãpostesc instituþii ale administraþiei de
stat, de învãþãmânt, de artã ºi culturã,
institute de cercetãri, sãli de sport etc. ºi
mai cu seamã un numãr foarte mare
(peste 500 000) de noi apartamente de
locuit grupate în cadrul unor mari
cartiere, relativ uniforme sub aspect
urbanistic, dar utile din punct de vedere
social. În perioada de dupã 1960 ºi pânã
la jumãtatea anilor ’80 ai sec. 20, atât
periferiile Capitalei (mai ales), dominate
de locuinþe insalubre ºi locuri virane, cât
ºi axele radiale de penetraþie spre centrul
oraºului au fost supuse unor transformãri radicale, fiind construite complexe
urbanistice noi – „adevãrate oraºe” care
dispun de dotãrile corespunzãtoare:
complexe comerciale, pieþe, clãdiri social-culturale, spaþii verzi etc. Printre
acestea se evidenþiazã cartierele Balta
Albã, Titan, Drumul Taberei, Berceni,
Militari, Bucureºtii Noi, Crângaºi,
Giuleºti, Bãneasa, Aviaþiei, Dãmãroaia,
Floreasca, Vatra Luminoasã, Ferentari,
Dudeºti º.a. ºi ansamblurile de locuinþe
construite în lungul marilor artere de
circulaþie ca de pildã ºoselele Colentina,
Pantelimon, Iancului, ªtefan cel Mare,
Mihai Bravu, Olteniþei, Giurgiului,
Alexandriei, Viilor, Sãlaj, Nicolae Titulescu º.a., cãile Griviþei, Rahovei, Dorobanþilor, Cãlãraºilor, Vãcãreºti, Giuleºti,
13 Septembrie, Vitan-Bârzeºti º.a., bulevardele Muncii, 1 Mai, Ion Mihalache,
Iuliu Maniu, Timiºoara, Lacul Tei, Pãcii,
Ghencea, Metalurgiei, Dimitrie Cantemir,
Nicolae Grigorescu, Theodor Pallady º.a.
Unele „pieþe” mari ale Capitalei, cum
sunt Piaþa Unirii, Piaþa Constituţiei, Piaþa
Victoriei, Piaþa Naþiunilor Unite (fostã
Piaþa Operetei), Piaþa Operei, Piaþa Gãrii
de Nord, Piaþa Universitãþii, Piaþa
Romanã, Piaþa Chibrit, Piaþa Presei
Libere (fostã Piaþa Scânteii), Piaþa
Iancului, Piaþa Bucur-Obor º.a. formeazã
complexe arhitectonice de sine stãtãtoare
în cadrul sistemului urban al
Bucureºtiului. O consecinþã negativã a
demolãrii numeroaselor gospodãrii din
B. este numãrul foarte mare de câini
rãmaºi fãrã stãpân, hoinărind pe străzi.
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Balta Albã
Griviþa
Bãneasa (Aviaþiei)
1 Mai
Berceni
Militari
Bucureºtii Noi
Pajura
Chitila
Panduri
Colentina
Pantelimon
Cotroceni
Pipera
Crângaºi
Primãverii
Dãmãroaia
Progresul
Domenii
Rahova
Drumul Taberei
13 Septembrie
Dudeºti
Tei
Ferentari
Titan
Filantropia
Uranus
Floreasca
Vatra Luminoasã
Ghencea
Vitan
Giuleºti
Printre construcþiile realizate în
perioada 1950–2010, care dau o notã
arhitecturalã aparte peisajului urbanistic
bucureºtean, se numãrã:
Casa Poporului sau Palatul Parlamentului (sediul nou, din 1994) este un
edificiu de mari proporþii, extins pe o
supr. de 64 800 m2, la nivelul solului.
Construit între 1984 ºi 1989 pe Dealul
Uranus (sau Dealul Arsenalului), dupã
planurile unui colectiv de arhitecþi români, coordonat de arhitecta Anca Petrescu,
acest impozant edificiu are o formã
dreptunghiularã, cu laturile de 270 m la
faþadã ºi respectiv 240 m lateral, o
înãlþime de 84 m ºi o adâncime, sub cota
zero, ce coboarã pânã la 92 m. Suprafeþele celor 440 de birouri, ale zecilor de
saloane de recepþie, ale celor pentru
manifestãri ºtiinþifice, cultural-artistice,
social-politice etc. (dintre care 20 de
saloane au o supr. cuprinsã între 200 ºi
700 m2 fiecare) ºi ale zecilor de sãli de
conferinþe ºi ºedinþe (dintre care trei sãli
au între 1 000 ºi 1 500 m2 fiecare, douã
sãli cu peste 2 000 m2 fiecare, douã sãli
de ºedinþe cu o capacitate de 1 200 de
locuri ºi respectiv 850 de locuri)
însumeazã 265 000 m2 (locul 2 în lume
dupã clãdirea Pentagonului din
Washington, care are 604 000 m2 suprafaþã construitã în interioare). Din punct
de vedere al volumului construit, Casa
Poporului ocupã locul 3 în lume (cu 2,55
mil. m3) dupã clãdirea de la Cape
Canaveral (S.U.A.), în care se monteazã
rachetele cosmice (cu 3,67 mil. m3) ºi
dupã Piramida lui Quetzalcóatl (3,3 mil.
m3) din Mexic. Spaþiile birourilor sunt
destinate unor instituþii centrale de stat,
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unor comisii parlamentare etc., iar sãlile
de conferinþe, moderne, luxoase ºi echipate cu toate dotãrile necesare,
reprezintã, printre altele, locul ideal de
desfãºurare a unor reuniuni internaþionale, a unor concerte sau festivaluri
muzicale etc. Este demn de amintit cã în
sãlile fastuoase ale Casei Poporului
(Palatul Parlamentului) s-au desfãºurat
lucrãrile Conferinþei Internaþionale a
Forumului Crans-Montana (1994), ediþia
din toamna anului 1995 a Festivalului
internaþional „George Enescu”, a 94-a
Conferinþã a Uniunii Interparlamentare
(1995), Forumul oamenilor de afaceri, al
cooperãrii la Marea Neagrã (25–28 apr.
1996), a 43-a Sesiune anualã a NATO (8–
13 oct. 1997) ºi summitul NATO (2–4 apr.
2008).
Casa Presei Libere (fostã Casa Scânteii),
extinsã pe 25 000 m2, a fost construitã
între 1949 ºi 1953 dupã planurile unui
colectiv de arhitecþi, condus de cãtre
Horia Maicu. Clãdirea are patru corpuri
distincte care comunicã între ele, corpul

Casa Presei Libere

Casa Poporului
(Palatul
Parlamentului)

central fiind dominat de un turn de 90
m înãlþime. Aici se află Agenţia Română
de Presă/ „ROMPRES”, Tipografia
„Coresi”, redacþiile unor ziare etc., iar în
anii 1995–2011 a funcţionat Bursa
Română de Mărfuri.
Circul „Globus” are o clãdire de formã
circularã, cu un diametru de 300 m, cu o
cupolã ondulatã, construitã în anii 1958–
1961, dupã planurile arhitecþilor N.
Porumbescu ºi C. Rulea, pe un teren
viran cunoscut sub numele de groapa
„Tonola”, transformat ulterior într-un
frumos parc, cu un lac în mijloc. Arena
circului, cu un diametru de 13 m ºi o
supr. de 160 m2, este înconjuratã de un
spaþios amfiteatru cu o capacitate de
2 500 de locuri.
Complexul de magazine şi firme
„Bucur-Obor”, inaugurat în primãvara
anului 1977, este dispus pe trei niveluri
(demisol, parter, mezanin) în cadrul unui
impozant cvartal de locuinþe din apropierea Pieþii Obor, cunoscut sub denumirea de ALMO (Ansamblul de Locuinþe
ºi Magazine Obor). Este unul dintre cele
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mai mari magazine din B. ºi din þarã, cu
o supr. de peste 42 000 m2. La parterul
magazinului a fost inaugurat, la 25 nov.
1995, un spaþiu alimentar aparþinând
celebrei firme americane „McDonald’s”,
iar la sf. lunii dec. 1995, un restaurant al
firmei „Burger Ranch”.
Complexul de magazine şi firme „Unirea”, inaugurat în toamna anului 1976,
este un edificiu de mari dimensiuni, cu
aspect monumental, cu 8 niveluri ºi o
supr. utilizabilã de peste 30 000 m2, construit dupã planurile unui colectiv condus de cãtre arhitectul Gheorghe Leahu.
Clãdirea a suferit în anii ’80 ai sec. 20
unele adãugiri ale aripilor laterale. La
subsolul magazinului a fost inaugurat,
în vara anului 1995, primul spaþiu
alimentar al firmei „McDonald’s” în
România.
Hotel „Radisson Blu” (fost hotel
„Bucureşti”) Õ capitolul Turism.
Hotel „Intercontinental”Õ capitolul
Turism.
Hotel „Novotel” Õ capitolul Turism.
Hotel „Sofitel” Õ capitolul Turism.
Opera Naþionalã beneficiazã de un
edificiu monumental, construit în 1953
(inaugurat la 9 ian. 1954) dupã planurile
arhitectului Octav Doicescu, prevãzut la
faþadã cu trei arcade înalte. Sala de
spectacole are o capacitate de 1 200 de
locuri, iar scena, în formã de potcoavã,
de mari dimensiuni (24 m lãþime, 30 m
înãlþime, 20 m adâncime), permite
desfãºurarea unor spectacole fastuoase.
Palatul „Bancorex” sau „Bucharest
Financial Plaza”, aflat pe Calea Victoriei,
Cl`direa a fost restaurat` [n anii 2013-2014.

210

Bucureşti

lângă Palatul C.E.C., a fost construit în
perioada 1994–1997 ca o clădire destinată
pentru birouri de clasa A. Edificiul are
18 etaje, 83 m înălţime şi un parking
subteran desfăsurat pe trei niveluri.
Palatul Radiodifuziunii, dat în folosinþã
în 1960, construit dupã planurile arhitecþilor Tiberiu Ricci, Leon Garcia ºi Mihai
Ricci, este prevãzut, la una dintre extremitãþi, cu o salã de concerte ºi de spectacole, cu o capacitate de 1 000 de locuri.
Scena este dotatã ºi cu o uriaºã orgã, formatã din 7 000 de tuburi, cu 80 de registre.
Palatul dispune de studiouri special
amenajate pentru emisiuni de teatru, de
muzicã popularã ºi uºoarã, de estradã etc.
Palatul Sporturilor ºi Culturii, dat în
folosinþã în 1974, este un edificiu monumental construit dupã planurile unui
colectiv coordonat de arhitecþii C. Lãzãrescu, G. Cristea º.a., destinat competiþiilor
sportive (handbal, tenis, box, lupte etc.),
dar ºi manifestãrilor culturale (concerte,
recitaluri, spectacole artistice ºi
cinematografice etc.). Sala, de dimensiuni
mari (80 x 80 m), este prevãzutã cu tribune
cu o capacitate de c. 6 000 de locuri.
Palatul Televiziunii, construit în anii
1968–1969, este un complex format din
trei clãdiri ce acoperã o supr. de 60 000 m2,
construite dupã planurile arhitecþilor
Tiberiu Ricci, Th. Iacoban ºi Maria Cãciulã.
Pavilionul Central al Complexului
Expoziþional din Piaþa Presei Libere este
un edificiu impozant, de plan circular,
construit în 1962–1964 (pe locul fostului
hipodrom) dupã planurile arhitecþilor
Ascanio Damian ºi Mircea Enescu.
Construcþia, extinsã pe 10 000 m2, are un
diametru, la bazã, de 180 m, iar cupola

Opera Naþionalã

scen` ampl`,
sal`
mic` variabil,
(240 de locuri),
amplã,ocu
portal
o salã Sala
care o acoperã are un diametru de 93 m ]iooscenã
(500 cu
de peste
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mai micã,
500
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Media (300de
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liber (300
spectacolelor
o salã
mignonã
lion, ca ºi în celelalte pavilioane înve- Sala
de
locuri),
Sala
Atelier
(250
de
locuri),
un un
cinate, se organizeazã ediþiile de (Sala Atelier), de câteva zeci de locuri,
primãvarã ºi de toamnã ale Târgului muzeu al Teatrului Naþional ºi un spaþiu
destinat expoziþiilor de artã plasticã.
Internaþional Bucureºti (TIB).
Tower Center International este o
Sala Palatului este un edificiu de
clădire
ultramodernă, destinată birouformã prismaticã, cu un acoperiº metalic
boltit, conceput de cãtre arhitecþii Horia rilor de clasă A, situată pe Bd. Ion
Maicu, Tiberiu Ricci, Romeo Ştefan Belea Mihalache, în apropiere de Piaţa
ºi Ignace ªerban ºi construit în perioada Victoriei. A fost construită în perioada
1 ian. 1959–1 apr. 1960. Sala, cu un vol. 2005–2007, are 4 niveluri în subteran, 25
de 30 000 m3 ºi o capacitate de 4 000 de de etaje şi 120 m înălţime, fiind cea mai
locuri, cu o scenã de mari proporþii înaltă clădire din Bucureşti.
Universitatea Politehnicã (inauguratã
(deschidere de 30 m în faþã, 20 m în spate
la
1
oct. 1970), alcãtuitã dintr-un complex
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desfãºurãrii unor spectacole (concerte, laboratoare, o aulã de 1 500 de locuri ºi
spectacole artistice, proiecþii de film etc.). alta de 500 de locuri, amplasatã în cadrul
Concertul inaugural al sãlii a fost susþinut unui parc, a fost construitã în perioada
în luna mai 1960 de violonistul David 1966–1969 dupã planurile unui colectiv
de arhitecþi condus de Octav Doicescu.
Oistrah.
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Atheneul Român

Alexandrescu-Urechia, Nicolae Kretzulescu
º.a., dornici sã înzestreze B. cu o salã
încãpãtoare, destinatã manifestãrilor
muzicale de înaltã þinutã artisticã.
Fondurile au fost strânse prin subscripþie
publicã ca rãspuns la renumitul apel
„daþi un leu pentru Atheneu”. Atheneul
Român, cu faþada în stil neoclasic ºi cu o
cupolã mare, de facturã barocã, are
aspectul unui templu ionic cu ºase
coloane frontale ºi douã laterale. Clãdirea
a cunoscut în primele decenii mai multe
completãri ºi modificãri (au fost construite douã aripi în spatele edificiului,
care au gãzduit o perioadã Pinacoteca
statului), iar între 1924 ºi 1928 a mai fost
supusă unor transformãri (s-au creat noi
spaþii de expoziþii ºi s-a realizat sala micã
de concerte) sub îngrijirea arhitectului I.
Ionescu. În perioada 1991–2000 a fost
supus unui amplu proces de consolidare
ºi restaurare. Sala mare de concerte, cu
un diametru de 28,50 m ºi o înãlþime de
16 m, are o capacitate de 1 000 de locuri
ºi o bunã acusticã, fiind decoratã cu o
frescã în care sunt surprinse principalele
momente din istoria României – operã a
pictorului Costin Petrescu. Corpul central are la parter un hol imens, de formã
circularã, susþinut de 12 coloane de tip
doric, executate din metal ºi îmbrãcate
în stuc roz care imitã culoarea marmurei.
Edificiul a gãzduit iniþial sediul Societãþii
culturale „Atheneul Român” – instituþie
întemeiatã la 28 ian./9 febr. 1865 din
iniþiativa lui Constantin Esarcu, Vasile
Alexandrecu-Urechia
ºi
Nicolae
Kretzulescu, cu scopul rãspândirii cunoºtinþelor ºtiinþifice ºi culturale în rândul
populaþiei. În sala mare s-a întrunit, la
29 dec. 1919, cea dintâi Camerã a Deputaþilor a României Mari, care a ratificat
unirea Basarabiei, Bucovinei ºi Transilva-
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niei cu România. În prezent, clãdirea
Atheneului Român este sediul Filarmonicii „George Enescu”. În grãdina din
faþa Atheneului Român (fostã proprietate
a familiei Vãcãrescu în sec. 17–18) se aflã
statuia lui Mihai Eminescu, executatã în
bronz de cãtre sculptorul Gheorghe
Anghel. În anul 2007, Atheneul Român
a fost inclus pe lista monumentelor
UNESCO.
Casa „Capºa”, situatã vizavi de Cercul
Militar Naþional, pe Calea Victoriei, colþ
cu str. Edgar Quinet, este o veche clãdire
(1852), cu un etaj, aparþinând, iniþial,
vornicului Slãtineanu, ºi care, din 1874,
a intrat în posesia celebrului cofetar
Grigore Capºa (fost elev al lui Boissier
din Paris); acesta a transformat-o în
cofetãrie, cafenea, restaurant ºi hotel,
constituind locul de întâlnire al unor
personalitãþi bucureºtene (oameni
politici, literaþi, artiºti, ziariºti etc.).
Renovatã în anii 1999–2003 (inauguratã
la 17 iun. 2003).
Casa „Dissescu”, situatã pe Calea
Victoriei nr. 196, colþ cu str. Gheorghe
Manu, este o frumoasã construcþie în stil
românesc, ridicatã în anii 1910–1912 dupã
planurile arhitectului Grigore Cerchez în
colaborare cu arhitectul francez A. C.
Clavel. Casa a aparþinut juristului ºi
profesorului universitar Constantin
Dissescu. În prezent, adãposteºte Institutul de Istoria Artei „George Oprescu”.
Casa „Lenº-Vernescu”, Calea Victoriei
nr. 133, este o clãdire în stil eclectic, ridicatã în jurul anului 1820 de marele logofãt
Filip Lenº, devenitã, dupã moartea
acestuia, sediul unei unitãþi militare, apoi
sediul Ministerului de Rãzboi, iar, din
1886, proprietatea politicianului Gheorghe
Vernescu. Edificiul a fost restaurat în 1887–
1889 sub îngrijirea arhitectului Ion Mincu
ºi împodobit la interior cu picturi executate

de G. D. Mirea. Clădirea a fost renovată la
începutul anilor `90 ai sec. 20 şi din 1995
adăposteste Cazinoul „Palace”. Declarată
monument istoric.
Casa „Monteoru”, situatã pe Calea
Victoriei nr. 115, lângã Palatul Romanit
(care adăposteşte în prezent Muzeul
Colecţiilor de Artă), este o clãdire elegantã, cu douã niveluri inegale, datând
din a doua jumãtate a sec. 19, restauratã
de arhitectul Ion Mincu în 1887–1889 pe
cheltuiala industriaşului Grigore C.
Monteoru. Interioarele au fost împodobite sub influenþa stilului eclectic francez.
În prezent aici se aflã sediul Uniunii
Scriitorilor.
Cercul Militar Naþional (până în 1990
s-a numit Casa Centralã a Armatei) este
un edificiu monumental, construit în
1912–1914, pe un platou mai înalt, mãrginit de Calea Victoriei, str. Constantin
Mille ºi Bd. Regina Elisabeta (fost Mihail
Kogãlniceanu), pe care a existat anterior
renumita bisericã Sãrindar, ctitorie a lui
Matei Basarab, cãzutã în ruinã în a doua
jumãtate a sec. 19 ºi demolatã în 1893.
Clãdirea Cercului Militar Naþional, ridicatã dupã planurile arhitecþilor Dimitrie
Maimarolu, Victor ªtefãnescu ºi Ernest
Doneaud, în stilul neoclasicismului
francez, are o faþadã monumentalã, prevãzutã cu o impunãtoare colonadã în stil
corintic, precedatã de o vastã terasã care,
pe timpul verii este folositã ca restaurant
în aer liber. Clãdirea dispune de elegante
saloane de recepþie, sãli de conferinþe º.a.
Clãdirea Academiei Române, Calea
Victoriei nr. 125, situatã vizavi de biserica
„Sfântul Nicolae”-Tabacu, este un edi-
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ficiu în stil neoclasic, datând din a doua
jumãtate a sec. 19 (aflat în mijlocul unei
frumoase grãdini), în care a fost stabilit,
în toamna anului 1890, sediul Academiei
Române. În curtea Academiei Române
se aflã ºi clãdirea Bibliotecii Academiei,
construitã în 1936–1937 dupã planurile
arhitecþilor Duiliu Marcu ºi N. Sburcu,
una dintre cele mai mari ºi mai valoroase
biblioteci din þarã devenitã, în ultimul
timp, neîncãpãtoare ºi neadecvatã volumului uriaº de materiale pe care îl posedã. Alãturi de vechea clãdire s-a construit,
în anii 1994–2000, un nou edificiu mai
mare ºi mai modern, pe cheltuiala Bãncii
Naþionale a României, inaugurat parþial
(30%) la 6 iun. 1997 şi apoi la 1 febr. 2002,
care sã adãposteascã valorile de carte ale
acestei prestigioase biblioteci.
Palatul Academiei de Arhitecturã ºi
Urbanism, situat vizavi de Teatrul Naþional, mãrginit de strãzile Biserica Ienei,
Edgar Quinet ºi Academiei, a fost
construit în perioada 1912–1927 dupã
planurile arhitectului Grigore Cerchez.
Faþada clãdirii, prevãzutã cu o loggie
deasupra portalului, prezintã unele asemãnãri cu stilul brâncovenesc, îmbinat
cu elemente ale arhitecturii bizantine.
Palatul Academiei Militare, situat pe
un promontoriu ce dominã malul drept
al Dâmboviþei, pe ºos. Panduri nr. 68–
72, este un edificiu impunãtor, construit
în anii 1937–1938, dupã planurile arhitectului Duiliu Marcu.
Palatul Bãncii de Investiþii (fostã Banca
„Marmorosch–Blank”) situat în apropiere
de Banca Naþionalã a României, pe str.
Doamnei, a fost construit între anii 1913
ºi 1923, în stil neomoldovenesc, dupã

Palatul Bãncii Naþionale a României (aripa veche)

planurile arhitectului Petre Antonescu. În
interior este decorat în stilul Art Nouveau
de Cecilia Cuţescu-Storck.
Palatul Bãncii Naþionale a României, cu
faþada spre Lipscani, este o clãdire vastã,
de plan simetric ºi plasticã sobrã,
construitã între 1884 (12 iul.) ºi 1890 dupã
planurile arhitecþilor francezi Albert
Galleron ºi Cassien Bernard, în stil
neoclasic francez pe locul fostului han al
lui ªerban Vodã. Faþada clãdirii, din
strada Lipscani (care reprezintã sediul,
iniþial istoric), este evidenþiatã de patru
coloane corintice, iar pavilioanele de colþ
sunt ornamentate cu câte patru coloane
în stil ionic, care au între ele câte o niºã
în care se aflã statuile alegorice reprezentând „Agricultura” ºi „Justiþia”,
executate de sculptorul Ion Georgescu,
precum ºi „Comerþul” ºi „Industria”
realizate de ªtefan Ionescu-Valbudea.
Clãdirea iniþialã a Bãncii Naþionale a
României a fost completatã, la începutul
anilor ’40 ai sec. 20, cu o clãdire nouã,
având faþada spre strada Doamnei,
construitã dupã planurile arhitectului
Radu Dudescu. În acest edificiu, cu trepte
monumentale din granit ºi coloane
corintice, a funcþionat, între 1948 ºi 1992,
Ministerul de Finanþe, în prezent fiind
în proprietatea, de drept, a Bãncii
Naþionale a României. Clãdirea a fost
supusã unor ample lucrãri de renovare
în anii 1993–1995.
Palatul Bibliotecii Centrale Universitare
(fostul Palat al Fundaþiei Universitare
Carol I), situat pe aripa de NE a Pieþei
Revoluţiei, vizavi de Palatul Regal, a fost
construit între 1891 ºi 1895 (inaugurat la
14 mart. 1895) dupã planurile arhitectului francez Paul Gottereau, în stilul
clasicismului francez, pe locul fostelor

case ale lui Grigore Pãucescu (fost
ministru al Agriculturii), pe care Regele
Carol I le-a cumpãrat pentru ca pe locul
lor sã construiascã acest aºezãmânt, în
amintirea celor 25 de ani de domnie. Faþã
de corpul iniþial al clãdirii, arhitectul Paul
Gottereau a amplificat de mai multe ori
planul acesteia, depãºind de c. patru ori
volumul ei – fapt ce a determinat prelungirea timpului afectat extinderii construcþiei iniþiale pânã în anul 1914 când
a putut fi inauguratã (9 mai 1914). În
timpul Revoluþiei din dec. 1989, clãdirea
Bibliotecii Centrale Universitare a fost
aproape complet distrusã prin incendiere, cât ºi de proiectilele lansate de pe
tancuri. Atunci au fost distruse peste
500 000 de cãrþi, c. 3 700 de manuscrise
care aparþineau lui M. Eminescu, I. L.
Caragiale, G. Coºbuc, L. Blaga, T.
Maiorescu, M. Eliade º.a. ºi numeroase
cãrþi rare. Edificiul a fost refãcut în
perioada apr. 1990–nov. 2001 (inaugurat
la 20 nov. 2001) sub egida UNESCO, iar
fondul de carte completat în mare parte
din donaþii. În aceeaºi perioadã a fost
construit un nou corp de clãdire în spatele
celei existente, pe locul fostei grãdini de
varã „Boema”. În faţa Palatului Bibliotecii
Centrale Universitare a fost amplasată
statuia ecvestră a Regelui Carol I,
dezvelită la 7 dec. 2010 (vezi capitolul
Monumente, statui şi busturi).
Palatul fostei Biblioteci Naþionale a
României, situat la intersecþia strãzilor
Doamnei ºi Ion Ghica, vizavi de Banca
Naþionalã a României, este un edificiu
bine proporþionat, conceput de arhitectul
ªtefan Burcuº, în stilul neoclasic al academismulului francez, lucrare pentru care
autorul a obþinut premiul I al concursului
Internaþional de Arhitecturã din 1907.

Palatul Bibliotecii Centrale Universitare

Clãdirea a fost construită în perioada mai
1908–mai 1911 (inaugurată la 23 mai
1911) pe locul donat de Ion N. Lahovary,
tatăl Marthei Bibescu, ministrul Agriculturii, Industriei, Comerţului şi Domeniilor din acea vreme. Iniţial a adãpostit,
pânã la instaurarea comunismului în
România, Bursa Românã de Comerþ, iar
în 1955 a fost destinatã ºi inauguratã ca
local pentru organizarea Bibliotecii
Centrale de Stat (din 1990 – Biblioteca
Naþionalã a României). La 15 dec. 2011 a
fost inaugurată noua clădire a bibliotecii
de pe Bdul Unirii, în care se vor transfera
peste 12 mil. de cărţi. Sculpturile exterioare şi cele de pe frontonul clădirii au
fost executate de Emil Wilhelm Becker,
sculptorul Curţii regale a României.
Palatul Casei de Economii ºi Consemnaþiuni (C.E.C.) este un edificiu impunãtor, bine proporþionat, construit în
perioada 1896–1900, în stilul eclectismului academic francez cu valoroase
detalii de arhitecturã, dupã planurile
arhitectului francez Paul Gottereau.
Palatul C.E.C., de formã pãtratã, este
dominat de o mare cupolã centralã, cu
nervuri metalice ºi geamuri între ele, care
permit iluminarea naturalã a holului
central, ºi de alte patru cupole mai mici
în stil renascentist, care acoperã cele
patru volume de colþ, decorate cu
frontoane ºi steme. Intrarea principalã,
situatã în partea centralã a faþadei, între
cele douã volume de colþ, este marcatã
de o imensã arcadã, monumentalã, susþinutã de o parte ºi de alta de câte douã
coloane împerecheate, în stil compozit.

Palatul Cotroceni, situat pe colina cu
acelaºi nume, în mijlocul unei frumoase
grãdini, vizavi de Grãdina Botanicã, în
incinta fostei mănãstiri Cotroceni, este
un somptuos edificiu construit în anii
1888–1893, dupã planurile arhitectului
francez Paul Gottereau, ca reºedinþã
permanentã a prinþului moºtenitor
Ferdinand. Aripa de nord a edificiului a
fost refãcutã la începutul sec. 20 de cãtre
arhitectul Grigore Cerchez, care i-a
adãugat un pitoresc foiºor. În perioada
1949–1976, în sãlile palatului Cotroceni
(numit în acea perioadă Palatul Pionierilor) au funcþionat diferite cercuri de
lucru ale Organizaþiei Pionierilor, dupã
care palatul a fost supus unor ample
lucrãri de renovare în anii 1977–1984,
pentru a servi ca reºedinþã prezidenþialã.
În prezent, palatul este folosit ca reºedinþã a Preºedintelui þãrii. Eleganta
grãdinã ºi palatul sunt înconjurate de un
zid de incintã.
Palatul de Justiþie (azi adãposteºte
Tribunalul Capitalei), situat pe Splaiul
Independenþei, pe malul drept al
Dâmboviþei, între Piaþa Unirii ºi Piaþa
Naþiunilor Unite, este un edificiu
monumental construit în stilul Renaºterii
franceze, în anii 1890–1895, dupã
planurile arhitectului francez Albert
Ballu. Faþada, cu expunere cãtre râul
Dâmboviþa, se desfãºoarã pe c. 100 m
lungime, fiind evidenþiatã de un corp
central, mai înalt, mãrginit de douã aripi
laterale. Corpul central, precedat de scãri,
este prevãzut cu un portic dominat de
ºase pilaºtrii masivi, terminaþi la partea
superioarã cu statui alegorice din piatrã.
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Corpul central mai are patru niºe în care
sunt plasate tot atâtea statui care
simbolizeazã Legea, Dreptatea, Justiþia,
Adevãrul, iar în partea superioarã a
corpului central, de o parte ºi de alta a
ceasului se aflã câte o statuie care simbolizeazã Forþa ºi Prudenþa – opere create
de sculptorul Carol Storck. Proiectarea
ºi finisarea interioarelor Palatului de
Justiþie au fost executate de arhitectul Ion
Mincu, deoarece Albert Ballu decedase
între timp. Palatul a fost supus unor
ample lucrãri de renovare în anii 1991–
1994.
Palatul „Kretzulescu”, situat pe Calea
Ştirbei Vodă, în spatele Grădinii Cişmigiu
şi în apropiere de Universitatea Naţională de Muzică (Conservatorul), a fost
construit la începutul sec. 20 după
planurile arhitectului Petre Antonescu
în stilul Renaşterii franceze pentru folosul
familiei Kretzulescu. În perioada
interbelică a adăpostit Muzeul de Artă
religioasă. Din 21 sept. 1972 în acest palat
se află sediul Centrului European de
Învăţământ Superior (CEPES) al
UNESCO. Palatul a fost renovat în anul
2003.
Palatul „Cantacuzino”, Calea Victoriei
nr. 141, care adãposteºte în prezent
Muzeul Naþional „George Enescu”, este
un somptuos edificiu construit în stil
baroc francez, în anii 1898–1900, dupã
planurile arhitectului I. D. Berindei la
cererea
lui
Gheorghe
Grigore
Cantacuzino, poreclit Nababul datorită
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uriaşei sale averi. În 1913, palatul a intrat
în posesia fiului acestuia, Mihail
Cantacuzino ºi a soþiei lui, Maria. Dupã
moartea prematurã a lui Mihail, soþia
acestuia, Maria, s-a cãsãtorit în 1937 cu
George Enescu, locuind împreunã în
acest palat în anii 1945–1946. Muzeul
actual a fost inaugurat în 1956. Faþada
are o intrare monumentalã, uºor decroºatã, precedatã de trepte din marmurã,
strãjuitã de doi lei sculptaþi în piatrã,
ocrotitã de o elegantã copertinã în formã
de scoicã. La interior are o bogatã
decoraþie cu picturi realizate de Arthur
Verona, G. D. Mirea ºi Nicolae Vermont.
Palatul Facultãþii de Drept, situat pe
Bd. Regina Elisabeta (fost Mihail Kogãlniceanu) nr. 64, lângã Opera Naþionalã,
este o construcþie vastã, ridicatã în anii
1933–1935, în spirit clasicizant, dupã
planurile arhitectului Petre Antonescu.
Aici se aflã sediul Rectoratului Universitãþii Bucureºti. Aula Mare, cu un
diametru de 28 m ºi 17 m înãlþime, este
locul în care se conferă titlul de Doctor
honoris causa unor personalitãþi.
Palatul „Ghica”, situat pe str. Ilfov nr.
6, în spatele Palatului C.E.C., pe malul
stâng al Dâmboviþei, este un edificiu
impunãtor construit în 1822 după planurile arhitectului catalan Xavier
Villacrosse (stabilit în Ţara Românească),
în stil neoclasic, care a aparþinut domnului Grigore Dimitrie Ghica, fratele
domnilor Grigore IV ºi Alexandru Ghica.
În 1862, palatul a intrat în posesia statului
devenind sediul Prefecturii jud. Ilfov, iar

ulterior a gãzduit, pe rând, mai multe
instituþii de stat, între care ºi Ministerul
Sãnãtãþii. Renovat în anul 1978.
Palatul Ministerului Administraţiei şi
Internelor (fostul sediu al Comitetului
Central al Partidului Comunist Român
şi apoi al Senatului), situat în Piaþa Revoluþiei nr. 1A, vizavi de Palatul Regal, este
un edificiu în formã de U, conceput în
stil neoclasic de cãtre arhitectul Emil
Nãdejde ºi construit în perioada 1938–
1950 sub coordonarea inginerului Emil
Prager. Palatul a gãzduit iniþial preºedinþia Consiliului de Miniºtri ºi Ministerul
de Interne (1950–1958), apoi sediile Comitetului Central al Partidului Comunist
Român ºi al Uniunii Tineretului Comunist din România (U.T.C.) în perioada
1958–1989, iar dupã 1989 a adãpostit timp
de c. 10 ani birourile ºi sala „Omnia” ale
Senatului României ºi alte instituþii de
stat. De la 1 sept. 2005, aici funcþioneazã
birourile Ministerului Administraţiei şi
Internelor. Acest palat a intrat în istoria
recentã a municipiului B. ca loc central
al Revoluþiei din dec. 1989. Aici ºi-a
petrecut ultimele zile Nicolae Ceauºescu.
În ziua de vineri, 22 dec. 1989, ora 1208,
acesta, împreunã cu soþia sa, Elena,
însoþiþi de Manea Mãnescu ºi Emil Bobu
au fugit cu un elicopter de pe acoperiºul
acestui palat, ca urmare a luãrii cu asalt
de cãtre revoluþionari. Tot în acest palat
(intrat în vorbirea uzualã din timpul
comunismului cu denumirea de Palatul
C.C. – adicã al Comitetului Central) a
fost asasinat, prin împuºcare, în ultimele
clipe ale comunismului (vineri, 22 dec.
1989, în jurul orei 1000), generalul Vasile
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Milea, care s-a opus ºi care nu a respectat
ordinele date de Nicolae Ceauºescu ca
armata sã tragã în demonstranþi.
Palatul Ministerului Agriculturii ºi
Alimentaþiei, situat pe Bd. Carol I (fost
Republicii), vizavi de Teatrul Naþional ºi
în stânga spitalului Colþea, este un
interesant monument arhitectonic
construit în 1895–1896, în stilul Renaºterii
franceze, dupã planurile arhitectului
elveþian, stabilit în România, Louis Pierre
Blanc. Edificiul, cu subsol, parter ºi douã
etaje, se compune dintr-un corp central
ºi douã aripi laterale având faþadele
realizate în cãrãmidã aparentã, iar
intrarea flancatã de douã cariatide.
Palatul Ministerului Industriilor (Fostul
Palat al Comitetului de Stat al Planificãrii), aflat pe Calea Victoriei nr. 152,
este un edificiu modern, construit în anii
1934–1941 dupã planurile arhitectului
Duiliu Marcu, cu faþada din marmurã
albã, dominatã de un turn cu ceas.
Palatul Ministerului Transporturilor,
situat pe Bd. Dinicu Golescu nr. 38, vizavi
de Gara de Nord, este un edificiu masiv,
a cãrui construcþie a început în 1936 ºi s-a
terminat în 1947 din cauza întreruperii
lucrãrilor în timpul rãzboiului. De formã
dreptunghiularã (108 x 47 m), clãdirea a
fost conceputã de un colectiv de arhitecþi
(Duiliu Marcu, ªt. Cãlugãreanu, P. Milescu
ºi T. Sãvulescu) prezentând patru corpuri
care închid între ele o curte interioarã.
Palatul Muzeului Naţional de Istorie
Naturalã „Grigore Antipa”, situat pe latura
de V a Pieþei Victoriei, la începutul ºoselei
Kiseleff, este o construcþie ridicatã în anii
1906–1908, prin strãdania savantului
Grigore Antipa, cu destinaþie specialã
pentru a servi ca sediu al muzeului de
istorie naturalã. Este un edificiu în stil
clasic, cu circa 40 de sãli, în care sunt
expuse peste 300 000 de piese, între care
ºi o colecþie de fluturi cu peste 130 000
de exemplare, ce se numãrã printre cele
mai mari colecþii din lume. Clădirea
muzeului a fost consolidată şi renovată
în anii 1996–1997, iar muzeul redeschis
în 1999. În perioada 2008–2009, muzeul
a fost închis pentru încă o renovare a
clădirii, o reorganizare şi modernizare a
celor 300 000 de exponate.
Palatul Muzeului Þãranului Român,
situat pe ºos. Kiseleff nr. 3, în apropiere
de Muzeul Naţional „Grigore Antipa”,
este un edificiu monumental, clãdit în
anii 1912–1939 dupã planurile arhitectului Nicolae Ghika-Budeºti ºi completat
cu o aripã nouã în 1965–1966. Faþada este
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ornamentatã cu o compoziþie monumentalã, realizatã în mozaic de ªtefan
Constantinescu. În perioada 1966–1990
în aceastã clãdire a funcþionat Muzeul
de Istorie a Partidului Comunist Român,
a Miºcãrii Revoluþionare ºi Democratice
din România.
Palatul Patriarhiei (fostul Palat al Parlamentului), situat pe Dealul Mitropoliei, a
fost construit în anii 1907–1908 dupã
planurile arhitectului Dimitrie Maimarolu pe locul fostului Divan Domnesc.
Conceput în stilul eclectismului francez,
palatul se desfãºoarã pe patru niveluri
deasupra cãrora se înalþã o impunãtoare
cupolã ce acoperã sala de ºedinþe. Cupola
a fost refăcută după cutremurul din
noaptea de 9 spre 10 nov. 1940. Faþada
palatului, cu expunere cãtre biserica
Mitropoliei, se desfãºoarã pe 80 m lungime fiind dominatã, în partea centralã,
de un peristil format din 6 coloane ionice,
grupate câte douã. La sfârºitul anului
1996, sediul Camerei Deputaþilor din
acest palat s-a mutat în Casa Poporului,
iar aceastã clãdire a trecut în posesia
Patriarhiei prin hotărârea de guvern nr.
941 din 8 oct. 1996.
Palatul Patriarhal, fostã stãreþie (din
1658) a mănãstirii lui Constantin ªerban,
a suferit de-a lungul timpului multe
transformãri, înfãþiºarea lui actualã fiind
în cea mai mare parte o construcþie nouã.
Partea veche a palatului, care ocupã
colþul sudic, cuprinde pivniþa (alcãtuitã
din douã nave paralele, boltite cilindric,
separate prin trei arcade) în care se
pãtrunde prin bolta de sub foiºor. La
parter, palatul cuprinde un vestibul lung,
o salã de recepþie, un paraclis ºi douã
foiºoare. Corpul nou al palatului a fost

construit în 1928–1931, dupã planurile
arhitectului Gheorghe Simotta, în cadrul
lui aflându-se marea Salã a Tronului,
cancelariile Patriarhiei, apartamentul
Patriarhului ºi alte încãperi. Sala de
recepþie a fost creatã ºi decoratã în 1904
din iniþiativa mitropolitului Iosif Gheorghian ºi ea comunicã prin douã uºi cu Sala
Tronului. Sala Tronului pãstreazã, pe doi
dintre pereþii ei, douã momente pr. din
istoria þãrii pictate pe tencuialã umedã de
cãtre I. Rusu: Proclamarea Marii Uniri de
la 1 Decembrie 1918 ºi Ridicarea Mitropoliei la rangul de Patriarhie (în 1925) ºi
încoronarea lui Miron Cristea ca primul
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
Palatul Poºtelor, situat pe Calea
Victoriei, vizavi de Palatul C.E.C., este
un edificiu monumental, construit în anii
1894–1900 în stilul eclectismului francez
neoclasic, dupã planurile arhitectului
Alexandru Sãvulescu, pe locul fostului
han al lui Constantin Vodã (distrus de
incendiul din 1847). Între 1871 ºi 1877
aici exista o salã improvizatã în care se
desfãºurau spectacolele de circ ºi de
teatru, pe scena cãreia au evoluat Matei
Millo, Grigore Manolescu º.a. Clãdirea
fostului Palat al Poºtelor, în care a
funcþionat iniţial Poºta centralã a oraºului
(pânã în 1970), iar dupã renovarea lui
(1970–1971) gãzduieºte Muzeul Naþional
de Istorie a României, are faþada monumentalã, cu trepte pe toatã lungimea ei
ºi un portic susþinut de 10 coloane în stil
doric. La extremitãþile laterale, edificiul
este dominat de douã corpuri proeminente, masive, acoperite de câte o cupolã.
Palatul Primãriei municipiului Bucureºti, situat pe Bd. Regina Elisabeta (fost
Mihail Kogãlniceanu) nr. 27, destinat
iniþial Ministerului Lucrãrilor Publice,
este o clãdire monumentalã, cu elemente
de arhitecturã româneascã, construitã în
perioada 1906–1910 dupã planurile
arhitectului Petre Antonescu. Palatul a
fost renovat în 1948 sub îngrijirea lui
Petre Antonescu, datã la care a mai fost
înãlþat un etaj. ) ]i [n 2016-2017.
Palatul Primãriei Sectorului 1, Bd. Banu
Manta nr. 9, a fost construit în anii 1927–
1933 în stilul palatelor comunale din Italia,
dupã planurile arhitecþilor N. Georgescu ºi
G. Cristinel. Palatul, strãjuit de un turn zvelt,
a fost inaugurat oficial în 1936 cu prilejul
celei de-a doua ediţii a festivalului „Luna
Bucureştilor”. În sept. 2009, în timp ce se
executau ample lucrări de renovare,
acoperişul palatului a fost distrus de un
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incendiu, fapt ce a determinat reluarea
lucrărilor de reconstruire a acestuia.
Palatul Regal (fostul Palat al Republicii), situat, aproximativ, la jumãtatea
Cãii Victoriei, în zona în care aceasta se
lãrgeºte, formând Piaþa Revoluþiei (fostã
Piaþa Palatului sau Piaþa Gheorghe
Gheorghiu-Dej), este o construcþie monumentalã, de mari dimensiuni. Pe acest
loc, în perioada 1812–1815, marele logofãt
Dinicu Golescu (1777–1830) ºi-a construit
o casã boiereascã pe care urmaºii lui au
vândut-o statului în 1833. Între 1834 ºi
1837, clãdirea a fost supusã unor
modificãri majore, efectuate dupã
planurile inginerului Rudolf Arthur
Borroczyn ºi ale arhitectului catalan
Xavier Villacrosse (stabilit în Ţara
Românească), pentru a deveni reºedinþa
domnului Alexandru Dimitrie Ghica. În
timpul domniilor lui Gheorghe Bibescu
(1842–1848) ºi Barbu Dimitrie ªtirbei
(1849–1853; 1854–1856), clãdirea a servit
drept „palat de þeremonie”, iar în timpul
Revoluþiei de la 1848, palatul domnesc a
fost sediul Guvernului provizoriu. Dupã
renovarea efectuatã în 1854–1855, a
devenit reºedinþa lui Alexandru Ioan
Cuza (1859). Între 1882 ºi 1885 a fost
construit un nou palat, dupã planurie
arhitectului francez Paul Gottereau,
pentru ceremonii oficiale, în timp ce
vechea casã boiereascã a lui Golescu a
devenit apartamentul particular al
regelui Carol I de Hohenzollern. Clãdirea
actualã a Palatului Regal a fost construitã
între anii 1928 ºi 1937, în stil neoclasic,
dupã planurile arhitectului Nicolae
Nenciulescu, pentru a fi una dintre
principalele reºedinþe regale ale lui Carol
al II-lea. Edificiul, cu cinci niveluri, are
forma literei U larg deschis, alcãtuit
dintr-un corp central ºi douã aripi
laterale. Aripa dinspre strada ªtirbei
Vodã a rãmas mult timp neterminatã,
suferind în plus ºi avarii de pe urma
bombardamentelor aeriene germane din
aug. 1944. Lucrãrile de finisare ºi
multiplele amenajãri pentru crearea în
aceastã aripã lateralã a unui muzeu ºi a
unei sãli de concerte cu 500 de locuri s-au
încheiat în perioada 1955–1958. Accesul
în corpul central al clãdirii se face prin
douã uºi laterale, masive, care conduc în
holuri spaþioase, de unde, prin
intermediul unor scãri de marmurã
galbenã, se ajunge în diverse sãli cu
stiluri diferite: neobizantin ºi englezesc,
cu coloane masive din marmurã, cu

, [n prezent declarat monument istoric,
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plafoanele secþionate în mici cupole, cu
frize ºi medalioane (realizate de cãtre
sculptorul Corneliu Medrea), cu remarcabile panouri decorative (peisaje ºi scene
alegorice) executate de cãtre pictorii
Nicolae Tonitza, Dumitru Ghiaþã, Arthur
Verona, Cecilia Cuþescu-Storck ºi Ion
Theodorescu-Sion. Pânã în 1989, aripa
dinspre biserica Kretzulescu a palatului
ºi o parte din corpul central erau ocupate
de cãtre Consiliul de Stat al Republicii
Socialiste România, iar restul încãperilor
adãposteau comorile Muzeului de Artã
al României. Având neºansa sã fie plasat
vizavi de sediul fostului Comitet Central
al Partidului Comunist Român, unde, în
zilele de 21–22 dec. 1989 s-a desfãºurat
un întreg lanþ de evenimente în Bucureºti,
Palatul Regal (mai ales aripa care
adãpostea Muzeul de Artã al României)
a suferit stricãciuni, fiind afectat de
gloanþe ºi de proiectile uºoare ºi chiar
incendiat. Din fericire, operele de artã din
interiorul muzeului au fost salvate prin
evacuarea lor de cãtre personalul
muzeului cu ajutorul armatei. În perioada
1990–1995 ºi 2008–2009, palatul a fost
supus unor ample lucrãri de refacere, de
consolidare ºi reparaþii, atât la exterior,
cât ºi la interior, redându-i-se strãlucirea
de odinioarã. Printre evenimentele care
s-au petrecut în interiorul acestui palat,
se evidenþiazã ºi acela cã aici a fost arestat
mareºalul Ion Antonescu la 23 aug. 1944
rãsturnându-se regimul acestuia ºi
preluându-se puterea.
Palatul „Romanit”, Calea Victoriei nr.
111, care adãposteºte (din 1978) Muzeul
Colecþiilor de Artã, este un edificiu de la
începutul sec. 19 (aripa din dreapta)
ridicat iniþial de cãtre boierul C. Facca.
Neterminat din cauza decesului boierului
Faca, imobilul a fost cumpãrat de
vistiernicul grec Romanit care i-a

Palatul Victoria (Sediul Guvernului)

desãvârºit construcþia ºi l-a amenajat în
interior cu mult fast (el fiind consemnat
în documentele vremii ca una dintre cele
mai luxoase case bucureºtene). Acest
lucru i-a permis ca aici sã fie organizate
multe dintre recepþiile ºi balurile Curþii
domneºti. Dupã decesul lui Romanit
(1834), domnul Alexandru Dimitrie
Ghica (1834–1842) a închiriat aceastã casã
luxoasã pentru a-ºi instala aici cancelaria
domneascã. În 1836, imobilul a fost cumpãrat de cãtre stat ºi transformat în sediul
Curþii administrative, iar la jumãtatea
sec. 19 a devenit sediul Ministerului de
Finanþe. În 1883, acest minister ºi-a extins
spaþiul prin construirea altor douã
corpuri alãturi de cel iniþial, formându-se,
astfel, un ansamblu în formã de U ce
cuprinde între laturile sale o mare curte
interioarã. Renovatã ºi consolidatã în
1977–1978, clãdirea gãzduieºte (din 1978)
Muzeul Colecþiilor de Artã.
Palatul „Suþu”, situat pe Bd. I. C.
Brãtianu nr. 2, vizavi de spitalul Colþea
ºi de Palatul Universitãþii, este un edificiu
vechi, construit în stil neogotic, cu elemente de stil romantic, în anii 1833–1834,
dupã planurile arhitecþilor vienezi
Johann Weit ºi Conrad Schwinck pentru
marele postelnic Costache Grigore Suþu.
Din 23 ian. 1959 adăposteşte Muzeul de
Istorie ºi Artã al municipiului Bucureºti.
Restaurat în anii 1956–1958.
Palatul „ªtirbei”, situat pe Calea
Victoriei nr. 107, în apropiere de intersecþia cu Calea Griviþei, vizavi de Palatul
Ministerului Industriilor (Fostul Palat al
Comitetului de Stat al Planificãrii), este
un edificiu nu prea mare, dar suplu ºi
elegant, cu elemente greceºti (coloane ºi
cariatide), construit în 1833–1835 ca
reºedinþã particularã a domnului Barbu
Dimitrie ªtirbei, dupã planurile arhitectului Joseph Hartl (constructor M. Sanjouand). Din anul 1985 adãposteºte
Muzeul Ceramicii ºi Sticlei.

Palatul Telefoanelor

Palatul Telefoanelor, situat pe Calea
Victoriei nr. 37, pe locul vestitei case
boiereºti Oteteleºanu de lângã vechea
clãdire a Teatrului Naþional, a fost construit în anii 1929–1934 dupã planurile
arhitecþilor americani Louis Weells ºi
Walter Froy, fiind la acea datã cea mai
înaltã clãdire din Bucureºti (53 m).
Palatul a fost supus unor ample lucrãri
de consolidare a structurii sale în anii
1983–1989 şi 1995–2005.
Palatul Universitãþii Bucureºti, mãrginit
de bulevardele Nicolae Bãlcescu ºi
Regina Elisabeta (fost Mihail Kogãlniceanu) ºi de strãzile Academiei ºi Edgar
Quinet, este o construcþie masivã, în stil
neoclasic, realizatã între 1857 ºi 1869
(inaugurarea a avut loc la 14/26 dec.
1869) dupã planurile arhitectului
Alexandru Orãscu. O parte a corpului
central al clãdirii a fost distrusã de
bombardamentele aeriene din timpul
celui de-al Doilea Rãzboi Mondial ºi
refãcutã abia în deceniul opt al sec. 20.
În prezent, Palatul Universitãþii
adãposteºte facultãþile de Geologie, Geografie, Istorie, Filozofie, Literaturã,
Chimie, Matematicã, Institutul de Studii
Sud-Est Europene º.a.
Palatul Victoria (Sediul Guvernului),
situat pe latura de E a Pieþei Victoria, între
str. Paris ºi Bd. Iancu de Hunedoara, este
un edificiu monumental construit în anii
1937–1944 dupã planurile arhitectului
Duiliu Marcu, în colab. cu N. Sburcu, pe
locul fostului palat al prinþului Grigore
Sturdza (ridicat în 1901) ºi în care a
funcþionat anterior Ministerul de Externe.

Restaurantul „Carul cu Bere”, situat în
perimetrul central al oraºului, pe str.
Stavropoleos, vizavi de fostul Palat al
Poºtelor ºi de biserica Stavropoleos, este
o construcþie în stil neogotic, ridicatã în
anii 1875–1879 dupã planurile arhitectului
de origine polonezã Zigfrid Kofczincky.
Renovat în deceniul ºapte al sec. 20, acest
vestit restaurant, care a gãzduit la sf. sec.
19 ºi începutul sec. 20 adevãrate cenacluri
literare, animate de George Coºbuc,
pãstreazã la interior ambianþa berãriilor
germane, iar la subsol a fost amenajat, cu
ocazia renovãrii, un gen de cramã
româneascã numitã „Carul cu Vin”.
Monumente, statui ºi busturi,
amplasate în diverse locuri ale Capitalei,
opere de mare valoare artisticã, dau un
farmec aparte Bucureºtiului.
Arcul de Triumf, situat într-un rond
la intersecþia ºoselei Kiseleff cu Bd.
Averescu ºi Bd. Constantin Presan (fostã
Aleea Trandafirilor), în apropierea uneia
dintre intrãrile sudice ale Parcului
Herãstrãu, a fost construit iniþial (1922)
din lemn acoperit cu stuc, pentru a
comemora victoria armatei române în
Primul Rãzboi Mondial ºi, totodatã,
pentru a cinsti actele de eroism ºi
mãreþele momente ale desãvârºirii
unitãþii statale a României, la 1 Dec. 1918.
În 1935–1936, pe locul vechiului Arc de
Triumf a fost construit un altul, din beton
armat ºi granit, dupã proiectul arhitectului Petre Antonescu. Monumentul
ridicat atunci, ºi inaugurat la 1 dec. 1936,
are liniile Arcului de Triumf clasic,
înscriindu-se în forma unui paralelipiped
cu baza de 25 x 11,50 m ºi înãlþimea de
27 m. Deschiderea practicatã în mijlocul
sãu are 11 m înãlþime ºi 9,50 m lãþime,
terminându-se în partea de sus cu un arc
de cerc. În interiorul celor douã picioare

ale monumentului existã scãri care duc
la terasa de deasupra construcþiei.
Faþadele Arcului de Triumf prezintã
sculpturi în piatrã (basoreliefuri, medalioane, coroane regale, efigiile în altorelief
ale Reginei Maria ºi Regelui Ferdinand,
inscripþii comemorative) realizate de Ion
Jalea, Corneliu Medrea, Al. Cãlinescu,
Mac Constantinescu, Frederic Storck,
Dimitrie Paciurea, Constantin Baraschi
º.a. În 1987, Arcul de Triumf a fost supus
unor lucrãri de reparaþii ºi întreþinere,
iar în 1991 au fost reaºezate, pe faþada
sudicã, efigiile în altorelief ale Reginei
Maria ºi Regelui Ferdinand demontate
pe timpul perioadei comuniste. Monumentul a fost restaurat în 2003–2004 ºi
2008-2011,
]i 2014-2016.
La 23 aug.
1945,
unit`\i aleale
2008–2011.
La 23 aug.
1945,
unitãþi
armatei române, participante la zdrobirea
Germaniei hitleriste, au defilat pe sub
Arcul de Triumf, iar dupã 45 de ani de
totalitarism comunist, la 30 nov. 1990,
unitãþi de elitã ale armatei române au
reluat defilarea pe sub Arcul de Triumf,
comemorând ziua naþionalã a României
– 1 Decembrie.
Monumentul Aerului, situat în piaþa
Quito, a fost realizat în anul 1937 de
sculptorul F. L. Gove. Amplasat pe un
postament din beton, înfãþiºeazã un glob
pãmântesc (realizat din vergele de metal)
susþinut de aripile a patru vulturi (de
metal) aºezaþi pe câte un pilastru din
piatrã, fiecare ornamentat cu basoreliefuri (Feþi-Frumoºi, Ilene Cosânzene,
figuri fantastice, vulturi, creste de munþi).
Monumentul „Avântul Þãrii”, amplasat în piaþeta Valter Mãrãcineanu, în
spatele magazinului „Adam”, având ca
fundal Grãdina Ciºmigiu, a fost realizat
în 1924 de arhitectul A. Culina. Monumentul este format dintr-un soclu de
travertin pe care se aflã un grup statuar

Arcul de Triumf
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din bronz ce înfãþiºeazã o femeie,
simbolizând România, care þine în mâna
stângã un drapel desfãºurat, ºi un ostaº
cu arma în mânã, având la picioarele lor
un vultur cu aripile ridicate.
Monumentul Eroilor Aerului, situat pe
Bd. Aviatorilor, la intersecþia cu strãzile
Ion Mincu ºi Cãpitan Demetriade, a fost
realizat în perioada 1930–1935 de
sculptoriþa Lidia Kotzebue în colaborare
cu Iosif Fekete, având ca element principal
un Icar impunãtor (înalt de 5 m), cu aripile
larg deschise, plasat în vârful unui obelisc
înalt din piatrã (înãlþimea totalã: 20 m).
La baza obeliscului se aflã o compoziþie
sculpturalã care înfãþiºeazã trei aviatori
cãzuþi în luptã, cu accesoriile lor de zbor.
Pe soclul monumentului sunt înscrise, pe
13 plãci din bronz, numele aviatorilor
români cãzuþi la datorie.
Monumentul Eroilor C.F.R. din Piaþa
Gãrii de Nord, închinat muncitorilor
feroviari care au înscris acte de eroism
în timpul Primului Rãzboi Mondial, este
opera sculptorilor Corneliu Medrea ºi
Ion Jalea. Pe un soclu de granit, înalt de
c. 5 m, este plasat un grup statuar care
înfãþiºeazã un muncitor feroviar ºi o
femeie cu o cununã de lauri în mâna
stângã (simbol al victoriei) þinând-o
deasupra capului muncitorului feroviar.
De o parte ºi de alta a soclului principal,
pe câte un soclu mai jos, se aflã câte un
grup alcãtuit din doi muncitori.
Monumentul Eroilor Francezi, amplasat
în Grãdina Ciºmigiu, dezvelit în anul 1920,
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a fost realizat din marmurã de Carrara de
Ion Jalea, ºi înfãþiºeazã un ostaº francez,
rãnit în Primul Rãzboi Mondial, îngrijit de
o sorã de caritate. Pe soclul monumentului
stau înscrise, în limbile francezã ºi românã,
urmãtoarele: „Ostaºilor francezi cãzuþi pe
câmpul de onoare al pãmântului românesc
în timpul marelui rãzboi 1916–1919” («Aux
soldats français tombés au champ
d’honneur sur le sol roumain pendant la
Grande Guerre 1916–1919»).
Monumentul Eroilor Patriei, situat pe
un promontoriu al Dealului Cotroceni,
într-o spaþioasã esplanadã ce se deschide
în faþa Academiei Militare, este opera
unui colectiv de sculptori alcãtuit din
Marius Butunoiu, Zoe Bãicoianu, T. N.
Ionescu ºi Ion Dãmãceanu. Monumentul,
dezvelit la 17 aug. 1957, este dedicat
ostaºilor români care au luptat cu eroism
în cel de-al Doilea Rãzboi Mondial pentru
libertate ºi pentru independenþã naþionalã. Plasat pe un soclu masiv, din granit,
înalt de 6 m, monumentul propriu-zis,
turnat în bronz, cu o înãlþime de 9 m ºi
greutatea de 35 de tone, este format
dintr-un grup statuar care înfãþiºeazã un
aviator, un marinar ºi un infanterist (în
centru), acesta din urmã þinând în mâna
dreaptã, deasupra capului, o ramurã de
stejar ca simbol al victoriei. Pe partea din
faþã a soclului stã scris: „Slavã ostaºilor
români, moºtenitori ai tradiþiilor strãbune, luptãtori neînfricaþi împotriva fascismului, pentru libertate ºi independenþa
patriei”. De o parte ºi de alta a monumentului, pe parapetul de la baza acestuia, se aflã douã basoreliefuri ample,
extinse pe 154 m2, realizate de acelaºi
colectiv de sculptori, reprezentând
momente importante din lupta poporului

român pentru libertate socialã ºi naþionalã
(luptele dintre daci ºi romani de la Tapae
din anul 105, luptele de la Rovine din
1394 ºi de la Podul Înalt din 1475, intrarea
triumfalã a lui Mihai Viteazul în Alba
Iulia în 1599, Rãscoala din 1784–1785
condusã de Horea, Cloºca ºi Criºan, scene
din timpul Revoluþiei de la 1821, condusã
de Tudor Vladimirescu, momente din
luptele de la Mãrãºeºti din 1917 etc.).
Monumentul Eroilor Pompieri, situat pe
Dealul Spirii, în apropierea clãdirii
Ministerului Apãrãrii Naþionale, în
arealul noului complex urbanistic rezultat
în urma demolãrii (1984–1989) a cartierului Uranus, a fost realizat de sculptorul
W. Hegel în 1901 ºi închinat memoriei
pompierilor care au opus rezistenþã, la
13 sept. 1848, trupelor otomane venite sã
înãbuºe revoluþia. Pe soclul din piatrã, cu
inscripþia „Luptãtorilor de la 13 sept.
1848, poporul român recunoscãtor”, se
aflã o statuie, din bronz, care înfãþiºeazã
o femeie cu o trompetã în mâna stângã
ce o duce la gurã, iar cu mâna dreaptã
susþine un pompier rãnit.
Monumentul Eroilor Sanitari, amplasat
în Piaþa Operei, pe malul drept al
Dâmboviþei, în apropiere de biserica
„Sfântul Elefterie”, ridicat în memoria
eroilor sanitari din timpul Primului
Rãzboi Mondial, este opera (din 1932) a
sculptorului italian Raffaello Romanelli.
Reprezintã un grup statuar din bronz (2 m
înãlþime), plasat pe un soclu înalt de 7 m.
Monumentul „Leul”, situat într-o piaþetã de la intersecþia Bd-ului Iuliu Maniu
cu Bd-ul Geniului ºi ºoselele Cotroceni
ºi Grozãveºti, în faþa Palatului Cotroceni,
este o frumoasã ºi impunãtoare lucrare
a sculptorului Spiridon Georgescu dedicatã ostaºilor trupelor de geniu care au
luptat cu eroism ºi curaj în timpul Primului Rãzboi Mondial. Monumentul,

Monumentul
Eroilor Sanitari

dezvelit în 1926, are ca element dominant
un leu (care, în viziunea artistului, simbolizeazã curajul), plasat pe un soclu
înalt, ce stã cu labele din faþã pe un fragment din þeava unui tun, pe care se aflã
un drapel ºi o cascã militarã aparþinând
inamicului învins. La cele patru colþuri
ale soclului pe care este amplasat leul se
aflã câte un ostaº, în poziþia în picioare,
turnat în bronz, iar la baza fiecãrei feþe a
soclului existã câte un mic basorelief cu
scene din timpul rãzboiului. Pe faþa
soclului, centrat, se aflã urmãtorul înscris:
„Spuneþi generaþiilor viitoare cã noi am
fãcut suprema jertfã pe câmpurile de
bãtaie, pentru întregirea neamului”.
Monumentul ing. Gheorghe Duca, din
Piaþa Gãrii de Nord, este format dintr-un
bust al ing. G. Duca (fost director general
al C.F.R.), plasat pe un soclu, ºi un grup
statuar, aflat la baza soclului, alcãtuit
dintr-o femeie cu o carte în mânã ºi o
fatã care întinde o ramurã de mãslin
personajului evocat. Monumentul a fost
realizat în 1924 de cãtre sculptorii
Dimitrie Paciurea ºi Filip Marin, în colaborare cu arhitectul ªtefan Burcuº.
Monumentul lui C. A. Rosetti, amplasat
în Piaþa Rosetti, la intersecþia Bd-ului Carol I
cu str. Vasile Lascãr este o operã de artã
realizatã în bronz, în 1902, de sculptorul
polon de origine germană Władzimierz C.
Hegel, închinatã omului politic liberal,
fruntaº al Revoluþiei de la 1848 ºi publicist.
Pe un soclu din piatrã, împodobit cu
basoreliefuri din bronz, ce redau momente
din timpul Unirii Principatelor ºi de la
proclamarea independenþei naþionale a
României, se aflã statuia lui C. A. Rosetti.
Monumentul lui Dinicu Golescu, aflat
pe Bd-ul cu acelaºi nume, colþ cu str.
Mircea Vulcãnescu, este opera sculptorului polon de origine germană
Władzimierz C. Hegel, realizatã în 1908,

Monumentul lui Dinicu Golescu
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ºi închinatã marelui cãrturar iluminist.
În niºele de pe fiecare faþã a soclului se
aflã busturile celor patru fii ai lui Dinicu
Golescu, realizate de sculptorii W.C.
Hegel, Karl Storck ºi D. Mirea.
Monumentul „1907”, amplasat iniţial
într-un mic pãrculeþ de pe ºos. Mihai
Bravu, în faþa Halelor Obor, şi apoi
reamplasat (la 14 oct. 2007) în Parcul
Florilor din cartierul Pantelimon, în
apropierea intersecţiei şos. Pantelimon
cu şos. Fundeni, este o impunãtoare
operã, turnatã în bronz, a sculptorului
Naum Corcescu. Dezvelit în anul 1972,
monumentul evocã rãscoala þãranilor din
1907. Pe un soclu circular realizat din
piatrã de granit, înalt de c. 2 m, ºi pe care
se aflã înscris anul 1907, este amplasat
monumentul din bronz (15 m înalţime
şi c. 36 de tone greutate) care înfãþiºeazã
un þãran în picioare (cu pumnul drept
ridicat cãtre cer) ºi un altul la picioarele
acestuia, doborât de gloanþe, desculþ ºi
cu braþele legate la spate.
Monumentul „Crucea secolului”, din
bronz, Piaþa Charles de Gaulle (fosta
Piaþa Aviatorilor) este opera a sculptorului Paul Neagu, dezvelit în sept. 1997.
La începutul anului 2001, monumentul
a fost mutat temporar în rondoul de la
intersecţia Bd. Aviatorilor cu şos.
Nordului din cauza lucrărilor de realizare
a unui pasaj rutier şi a unei parcări
subterane în Piaţa Charles de Gaulle.
Monumentul „Kilometrul Zero”, Piaþa
Sf. Gheorghe-Nou, relizat în 1937 de
sculptorul Constantin Baraschi, demolat
în 1952, refãcut ºi inaugurat la 9 iun. 1998.

Statuia lui Gheorghe Lazăr

Statuia „Alergãtorii”, plasatã într-un
mic scuar din faþa Ministerului Industriilor, la intersecþia strãzii Biserica Amzei
cu Calea Victoriei, vizavi de Palatul
ªtirbei Vodã ºi de Muzeul Colecþiilor de
Artã, este opera sculptorului Alfred de
Boucher, realizatã în anul 1913; statuia a
dãinuit mult timp în faþa Ateneului
Român, fiind înlocuitã cu statuia lui
Mihai Eminescu. Monumentul, de
dimensiuni nu prea mari, înalt de 1,70
m, aºezat pe un soclu din piatrã, este un
expresiv grup statuar realizat în bronz
care înfãþiºeazã trei tineri alergând, cu
braþele întinse înainte.
Statuia Domniþei Bãlaºa, situatã în
curtea bisericii Domniþa Bãlaºa, este opera
lui Karl Storck, realizatã în 1881, în
mãrime naturalã, în marmurã de Carrara.
Statuia înfãþiºeazã pe fiica voievodului
Constantin Brâncoveanu (Domniþa Bãlaºa) îmbrãcatã în costum de epocã ºi
þinând în mâna dreaptã un hrisov.
Statuia lui Alexandru Lahovari, situatã
în piaþa cu acelaºi nume din apropierea
hotelului „Howard Johnson Grand Plaza”
(fost hotel Dorobanþi), este opera
sculptorului francez Anton Mercié, turnată
în bronz la Paris în luna ian. 1901, adusă
în Bucureşti şi dezvelită la 17 iun. 1901.
Statuia lui Carol Davila, amplasatã în
faþa corpului central al Facultãþii de
Medicinã, este opera sculptorului Karl
Storck, realizatã în 1903, în marmurã
cenuºie, evocând figura ilustrului medic
român de origine francezã, înfãþiºat în
picioare, îmbrãcat în costum de epocã.
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Statuia lui Constantin Brâncoveanu,
amplasatã în faþa bisericii „Sfântul
Gheorghe”-Nou, operã realizatã în bronz
(3 m înãlþime, pe un soclu de 4 m) de
Oscar Han, în 1939, îl reprezintã pe
marele om de culturã ºi domn al Þãrii
Româneºti, îmbrãcat într-o tunicã lungã,
acoperitã de o mantie închisã la piept ºi
având pe cap un iºlic cu surguci. Pe
soclul statuii se aflã inscripþia: „Lui
Constantin Brâncoveanu”.
Statuia lui George Enescu, situatã în
faþa Operei Naþionale şi dezvelită în 1971,
este realizatã în bronz de Ion Jalea,
înfãþiºându-l pe marele muzician stând
într-un fotoliu, într-o atitudine meditativã.
Statuia lui Gheorghe Lazãr, situatã pe
un soclu, pe Bd-ul Regina Elisabeta,
vizavi de clãdirea Universitãþii, este
opera sculptorului Ion Georgescu,
realizatã în marmurã, în anii 1885–1886;
îl reprezintã pe marele cãrturar iluminist
în poziþia în picioare, cu o pelerinã pe
umeri ºi þinând o carte deschisã în mâini.
Statuia lui Ion Heliade Rãdulescu,
situatã pe Bd-ul Regina Elisabeta, vizavi
de clãdirea Universitãþii, este opera
sculptorului italian Ettore Ferrari,
realizatã din marmurã de Carrara, în anii
1879–1881. Autorul – cel care a executat
ºi statuia lui Abraham Lincoln din
Washington ºi statuile poetului Ovidiu
din Roma ºi din Constanþa (România) –
l-a surprins pe ilustrul om politic, lingvist
ºi scriitor într-o fireascã posturã comunicativã, în picioare, cu piciorul stâng uºor
întins spre înainte, cu capul ºi corpul

Statuia lui Constantin Brâncoveanu
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aplecate puþin cãtre înainte ºi cu mâna
dreaptã întinsã, cu palma deschisã
sugerând cã vrea sã explice ceva.
Statuia lui Ion Luca Caragiale, operã în
bronz realizatã de Constantin Baraschi,
îl înfãþiºezã pe marele dramaturg român
în picioare, cu mâna stângã în buzunar
ºi cu cea dreaptã dusã la jiletcã, purtând
celebra-i pãlãrie cu borurile largi, rãsucite
în sus. Amplasatã în 1976 în curtea
Editurii ºi Librãriei „Cartea Româneascã”
de pe str. Nuferilor (azi General Berthelot),
statuia a fost mutatã (în 1994) ºi amplasatã pe un soclu, pe strada Maria Rosetti,
colþ cu strada I. L. Caragiale, în apropiere
de schitul Darvari.
Statuia lui Mihai Cantacuzino, aflatã
în curtea spitalului Colþea şi în apropierea bisericii Colţea, a fost prima statuie din Bucureºti, dezvelitã în 1869,
realizatã din marmurã de Carrara de
sculptorul Karl Storck în anii 1865–1869,
evocând figura celui prin grija cãruia au
fost construite (în 1704) primul spital din
Bucureºti ºi biserica Colþea cu hramul
„Sfinþii Trei Ierarhi” (1701–1702).
Statuia lui Mihai Eminescu din faþa
Atheneului Român a fost realizatã în bronz,
în 1964, de sculptorul Gheorghe Anghel.
Statuia lui Mihail Kogãlniceanu, executatã în bronz, în 1936, de sculptorul Oscar
Han ºi amplasatã pe un soclu în Piaþa
Kogãlniceanu, îl înfãþiºeazã pe ilustrul
om politic, istoric ºi scriitor, în picioare
cu mâna dreaptã sprijinitã în ºold ºi cu
piciorul stâng uºor întins spre înainte.
Statuia ecvestrã a lui Mihai Viteazul,
situatã pe Bd-ul Regina Elisabeta, vizavi
de clãdirea Universitãþii, este primul
monument de aceastã facturã dezvelit în
Capitalã, la 20 nov. 1874. Operã realizatã

Statuia ecvestrã a lui Mihai Viteazul

în bronz de sculptorul francez Albert
Ernest Carrière de Belleuse, statuia
ecvestrã, înaltã de 2,5 m, îl înfãþiºeazã pe
voievodul Mihai Viteazul călare, þinând
în mâna dreaptã hãþurile calului, iar în
mâna stângã sabia de luptã, înãlþatã uºor
cãtre spate, sugerând chemarea la atac a
oºtilor sale. Pe cap poartã celebra-i cãciulã
cu surguci, iar la ºoldul stâng se aflã teaca
sabiei. Calul se aflã într-o superbã poziþie
de miºcare, cu capul încordat în frâu,
piciorul stâng din faþã ridicat ºi coada
„fluturând”. Soclul din piatrã, pe care
este amplasat acest ansamblu sculptural,
aminteºte de forma unui sarcofag antic,
fiecare dintre cele patru feþe ale lui fiind
ornamentate cu sculpturi ºi având prinse
câte o stemã din bronz: în faþã ºi în spatele
soclului sunt stemele cu vulturul ale Þãrii
Româneºti, iar pe cele douã laturi stemele
Transilvaniei ºi Moldovei.
Statuia ecvestră a Regelui Carol I (operă
turnată în bronz, realizată în 1938-1939
de sculptorul sârb Ivan Mestrović, dezvelită la 10 mai 1939 în piaţa din faţa
Palatului Regal), a fost retrasă de autorităţile comuniste la 31 dec. 1947, topită
şi bronzul refolosit la turnarea statuii lui
Lenin care a fost amplasată în faţa Casei
Scânteii până în 1989. Ideia refacerii
statuii lui Carol I s-a născut în anul 2000,
iar proiectul acestei statui a fost finalizat
de sculptorul Florin Codre. Noua statuie
(7 m lungime şi 13 m înălţime), realizată
după modelul celei din 1939, fost
amplasată în faţa Palatului Bibliotecii
Universitare şi dezvelită la 7 dec. 2010.
Statuia lui Spiru Haret, executatã din
marmurã de Carrara de Ion Jalea, a fost
dezvelitã în luna mai 1935, cu prilejul
primei ediţii a festivalului „Luna Bucureştilor”. Statuia a fost amplasată pe
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Bd-ul Regina Elisabeta, vizavi de clãdirea Universitãþii, în extrema dreaptã, colþ
cu str. Academiei.
Statuia lui Tudor Vladimirescu, situatã
lângã biserica Precupeþii Vechi, pe str.
Mihai Eminescu, a fost realizatã în bronz
de sculptorul Teodor Burcã, în anul 1934.
Statuia are 2,50 m înãlþime ºi este plasatã
pe un soclu înalt de 5 m.
Statuia „Lupoaica” – simbol al latinitãþii
– a fost dãruitã (în 1906) oraºului Bucureºti
de conducerea municipalitãþii din Roma.
Copie realizatã în bronz, dupã celebra ºi
legendara lupoaicã din Muzeul de la
Roma, statuia lupoaicei, care alãpteazã pe
Romulus ºi Remus, întemeietorii Romei
antice, a fost amplasatã iniþial pe un
piedestal din piatrã, cu inscripþia S.P.Q.R.
(Senatus Populus que Romanus – Senatul ºi
poporul roman), în incinta Arenelor
Romane (7 sept. 1906), apoi în Piaþa Sf.
Gheorghe, iar în 1931 mutatã pe Dealul
Mitropoliei. Între 1960 ºi 1997 s-a aflat în
Parcul Dorobanþi (parc numit, din 25 apr.
2001, Constantin Brâncuşi), iar la 5 mai
1997 a fost mutatã în Piaþa Romanã şi din
2010 a revenit în Piaţa Sf. Gheorghe.
Parcurile ºi grãdinile publice din
Bucureºti conferã Capitalei o personalitate
distinctã, cu atât mai mult cu cât existã o
îndelungatã tradiþie în amenajarea zonelor
verzi ale oraºului (sec. 18). În prezent,
Bucureºtiul dispune de 15 parcuri ºi grãdini publice mari ºi numeroase zone verzi,
care ocupã o suprafaþã de c. 5 000 de ha.
Parcul sau Grãdina Ciºmigiu, aflat în
centrul Capitalei, mãrginit de bulevardele Regina Elisabeta, fost Mihail Kogãlniceanu (la S) ºi Schitu Mãgureanu (la
V) ºi de strãzile ªtirbei Vodã (la N) ºi
Brezoianu (la E), este cel mai vechi ºi mai
frumos parc din Bucureºti, extins pe 17
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ha, pe locul în care se afla (începutul sec.
19) o dumbravã cu un lac format de
izvoarele naturale aflate la baza terasei
dinspre strada ªtirbei Vodã. Acest lac,
înconjurat de trestii ºi pãpuriº, bogat în
peºte la acea vreme, apare menþionat
documentar, în timpul lui Matei Basarab,
cu numele de „Balta lui Dura neguþãtorul” ºi avea o extindere mult mai mare.
La 10 oct. 1779, Alexandru Ipsilanti,
domnul Þãrii Româneºti, a poruncit sã
se construiascã douã ciºmele în Bucureºti
pentru a avea apã potabilã, una dintre
ele fiind fãcutã pe locul grãdinii de azi,
înspre strada ªtirbei Vodã. În apropierea
acestei ciºmele ºi-a construit casa
Dumitru suiulgi-baºa, numit de cãtre
oameni „marele ciºmigiu” (deoarece era
ºeful lucrãrilor de supraveghere a
curgerii apelor ºi mai mare peste ciºmele), de la care provine numele actual
al parcului. În 1830, în timpul ocupaþiei
ruseºti, generalul Pavel Kiseleff a ordonat
baronului Borroczyn sã se ocupe de
secarea bãlþii lui Dura neguþãtorul ºi sã
transforme terenul într-o grãdinã publicã,
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dar lucrãrile au fost amânate. În 1845,
terenul din aceastã zonã a devenit
proprietatea Sfatului orãºenesc, an în care
au început lucrãrile de asanare a bãlþii.
În 1847 a fost chemat de la Berlin
arhitectul Karl Fr. Wilhelm Meyer ºi
însãrcinat ca ºef al lucrãrilor de realizare
a grãdinii Ciºmigiu ºi a altor grãdini
publice din Bucureºti. Dupã asanarea
bãlþii, pentru înfãptuirea planului sãu,
Meyer a plantat c. 30 000 de arbori ºi
arbuºti aduºi din jud. Dâmboviþa ºi Gorj,
precum ºi numeroase plante ornamentale
de la Braºov ºi Viena. Din cauza morþii
premature (în 1852) a lui Meyer, lucrãrile
de înfrumuseþare a grãdinii au fost continuate de arhitectul peisagist german Fr.
Rebhuhn ºi terminate în 1854, când s-a
ºi inaugurat în mod oficial. Vegetaþia
variatã a grãdinii, între care se aflã ºi un
arbore originar din China (Ginkgo biloba),
relict terþiar, împreunã cu policromia
rondurilor de flori, ca ºi lacul din
interiorul acesteia oferã o ambianþã
reconfortantã. În interiorul parcului sunt
amenajate spaþii de joacã pentru copii, existã
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un debarcader de unde se pot închiria bãrci
pentru plimbãri de agrement pe lac ºi alte
dotãri. Tot aici se aflã Monumentul Eroilor
Francezi ºi „Rotonda scriitorilor”, realizat
în stilul grãdinilor din Roma anticã unde
sunt plasate busturile mai multor scriitori
români, executate de Ion Jalea (bustul lui
Mihai Eminescu), Oscar Späthe (Ion Luca
Caragiale), Teodor Burcã (Vasile Alecsandri),
I. Gr. Popovici (George Coºbuc), I. Gr. Jiga
(Ion Creangã), M. Onofrei (Bogdan
Petriceicu Hasdeu), Corneliu Medrea
(ªtefan O. Iosif), Miliþa Petraºcu (Alexandru Odobescu), Oscar Han (Alexandru
Vlahuþã) º.a.
Parcul Herãstrãu (187 ha), situat pe
ambele maluri ale lacului Herãstrãu, între
Bd-ul Aviatorilor, Bd-ul C. Presan (fostã
Aleea Trandafirilor), ºos. Kiseleff, ºos.
Bucureºti-Ploieºti, ºos. Bãneasa ºi ºoseaua
Nordului, este unul dintre cele mai mari
ºi mai frumoase parcuri din Bucureºti,
amenajat în perioada 1936–1939 cu ocazia
expoziþiei „Luna Bucureºtilor”. În incinta
parcului se aflã Muzeul Naţional al
Satului „Dimitrie Gusti” (Õ), un
cinematograf în aer liber, un parc de
distracþii pentru copii, Palatul „Elisabeta”,
debarcader pentru vaporaºe ºi bãrci,
terenuri ºi baze sportive, pavilioane
pentru biblioteci publice ºi expoziþii,
„Expoflora”, restaurantele „Pescãruº” ºi
„Parc”, numeroase busturi (Mihai
Eminescu, Alexandru Vlahuþã, George
Coºbuc, I. L. Caragiale, Leonardo da
Vinci, Shakespeare, Beethoven, Victor
Hugo, Goethe, Lev Tolstoi, Puºkin,
Petöfi, Mark Twain º.a.).
Parcul Carol (36 ha), situat la poalele
Dealului Filaret, a fost amenajat în anii

222

Bucureşti

1900–1906 dupã planurile arhitectului
peisagist francez E. Redont cu ocazia
Expoziþiei jubiliare organizatã în 1906 ºi
a sãrbãtoririi a 40 de ani de domnie a
regelui Carol I. Pentru amenajarea lui
s-au plantat 4 206 arbori mari, 5 983
arbori-coniferi, 48 215 arbuºti ºi numeroase plante forestiere ºi plante florale,
au fost construite pavilioane expoziþionale ºi alte clãdiri anexe, dupã
planurile arhitecþilor ªtefan Burcuº,
Victor G. ªtefãnescu, I. Berindei, s-a
ridicat „Cetatea lui Vlad Þepeº” (de fapt
un castel de apã), dupã planurile
arhitecþilor Petculescu ºi Schindl, s-a
realizat construcþia unei cascade mari, în
faþa Palatului Artelor (devenit mai târziu
Muzeul Militar), strãjuitã de sculpturi
executate de Dimitrie Paciurea ºi Karl
Storck, s-au construit Arenele Romane,
destinate susþinerii unor spectacole în aer
liber, a fost ridicatã o moschee pe malul
lacului etc. Expoziþia a fost inauguratã
la 6/19 iun. 1906 cu un ceremonial de
mare amploare. Parcul a fost complet
reamenajat în 1963, multe dintre
construcþiile ºi amenajãrile iniþiale au
dispãrut, trasându-se o nouã alee principalã ºi realizându-se un mic lac de
agrement. Pe locul unde se afla cândva
Muzeul Militar (Palatul Artelor) ºi
cascada a fost înãlþat un impunãtor
monument (48 m înãlþime), inaugurat la
30 dec. 1963, realizat dupã proiectul
arhitecþilor Horia Maicu ºi N. Cucu, închinat „Eroilor luptei pentru libertatea
poporului ºi a patriei”. Pânã în dec. 1989,
în acest mausoleu se aflau mormintele
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, Petru
Groza ºi C. I. Parhon, iar în criptele din
jurul monumentului erau rãmãºiþele
pãmânteºti ale mai multor militanþi
comuniºti, printre care I. C. Frimu,
Leontin Sãlãjan, Al. Moghioroº, Grigore
Preoteasa, Ilie Pintilie, C. Dobrogeanu
Gherea º.a. În 1991, acest mausoleu
închinat militanþilor comunismului a fost
dezafectat, au fost exhumate toate
osemintele din morminte ºi transferate
în alte cimitire, în locul lor fiind depuse
osemintele ostaºilor din mausoleul de la
Mãrãºeºti, cãzuþi în timpul Primului
Rãzboi Mondial. Mausoleul ºi monumentul respectiv a fost închinat, astfel,
memoriei „Eroului necunoscut”, unde
arde permanent o fãclie, revenindu-se la
situaþia care exista înainte de anul 1960.
La 14 apr. 2004 a existat o tentativă de

demolare a mausoleului pentru ca pe
locul lui să fie construită catedrala
„Mântuirea Neamului”, dar proiectul a
fost abandonat datorită găsirii unui alt
amplasament pentru catedrală, respectiv
pe Dealul Uranus, în spatele clădirii
Parlamentului. În incinta parcului se aflã
Muzeul Tehnic „prof. ing. Dimitrie
Leonida”, Observatorul Astronomic
„Filaret”, Turnul lui Þepeº – copie a
Cetãþii de la Poenari, Arenele Romane
º.a., iar în piaţeta din faţa parcului
(numită mareşal Joffre) există „Fântâna
zodiacului”, inaugurată în luna mai 1935
cu prilejul primei ediţii a festivalului
„Luna Bucureştilor”. Această fântână,
care are forma unei farfurii de supă,
uriaşă, sprijinită pe un pilon central, a
fost realizată de arhitectul Octav
Doicescu şi decorată în mozaic alb şi
negru de sculptorul Mac Constantinescu.
Parcul Naþional (fost „23 August”),
extins pe o supr. de 54 ha, a fost amenajat
în perioada mart.-aug. 1953 cu prilejul
desfãºurãrii, la Bucureºti, al celui de-al
patrulea Festival Mondial al Tineretului
ºi Studenþilor. În incinta parcului se aflã
stadionul Naþional „Lia Manoliu”, mai
multe terenuri pentru antrenamente de
fotbal, rugby, volei, baschet, tenis, un
patinoar artificial, o piscinã olimpicã, un
turn pentru paraºutism, un teatru de varã,
un lac artificial pentru agrement, numeroase spaþii de joacã pentru copii º.a.
Parcul Tineretului (200 ha), situat în
partea de SE a Capitalei, în arealul fostei
zone numitã odinioarã „Groapa Cocioc”,
a fost amenajat în perioada 1965–1974
dupã un proiect al arhitectului Valentin
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Donose. Principala atracþie a parcului o
constituie Orãºelul Copiilor, dotat iniţial
cu numeroase mijloace de divertisment,
dar lãsat în voia soartei dupã dec. 1989,
reabilitat şi modernizat în 2011–2012. În
incinta parcului se aflã Palatul Sporturilor ºi Culturii numit „Ioan Kunst
Ghermãnescu” (c. 6 000 de locuri)
destinat manifestãrilor cultural-artistice
ºi sportive, Palatul Copiilor (numit pânã
la 17 feb. 1990 Palatul pionierilor ºi
ºoimilor patriei), un lac de agrement º.a.
Parcul Titan (98 ha) a fost amenajat
în anii 1963–1964 ca zonã de recreere a
populaþiei din noul cvartal de locuinþe
Titan, în interiorul lui fiind creat ºi un
lac de agrement pentru plimbãri cu
vaporaºul ºi cu bãrcile.
Parcul Drumul Taberei (30 ha), amenajat în anii ’70 ai sec. 20, cuprinde un lac
cu o supr. de 11 000 m2, terenuri de sport,
un ºtrand (inaugurat în 1976), terenuri
de joacã pentru copii etc. Modernizat în
apr.–sept. 2012.
Parcul „Kiseleff” (18 ha), numit cândva
ºi Parcul de la ªosea, situat în partea de
N a Capitalei, de o parte ºi de alta a
ºoselei Kiseleff, a fost realizat în 1831–
1832 din iniþiativa generalului rus Pavel
Kiseleff care a mai înfãptuit ºi alte lucrãri
edilitare. La vremea respectivã, acest parc
era apreciat de localnici, ca ºi de diferiþi
oaspeþi strãini, drept „cel mai atrãgãtor
loc, cu alei minunate de flori, artistic
amenajate, cu fântâni aruncând coloane
de apã rãcoritoare, cu fermecãtoare
melodii înterpretate gratuit de fanfara
militarã”... Parcul a suportat unele
reamenajãri în primele decenii ale sec.
20. În interiorul parcului există mai multe

statui: busturile lui Nicolae Leonard,
Ovidiu, Barbu Ştefănescu-Delavrancea. În
2001 a fost amplasată statuia poetului şi
astronomului iranian Omar Khayyam.
În cadrul acestui parc se aflã ºi clãdirea
„Bufetul”, construitã în 1891, în stil
românesc, dupã planurile arhitectului
Ion Mincu în care a fost îmbinat, într-o
armonie deosebitã, lemnul cioplit cu
tencuiala ºi teracota smãlþuitã. La 27 apr.
2000 în acest parc a fost inaugurat
Monumentul infanteriei române, realizat
în bronz de sculptorul Ioan Bolborea.
Parcul Bazilescu (fost „Nicolae Bãlcescu”) (c. 12 ha), situat în partea de NV
a oraºului, în cartierul Bucureºtii Noi, a
fost amenajat în 1953–1954, în stil clasic,
ºi dotat cu un teatru de varã.
Parcul Tei (c. 9 ha), aflat pe malul de
SE al lacului Tei, a fost amenajat în 1948,
dispunând de spaþii pentru distracþii, de
un ºtrand, restaurant º.a. Parcul a fost
reamenajat în anul 2002.
Parcul Plumbuita (c. 80 ha), situat în
cartierul Colentina, a fost inaugurat în
primãvara anului 1977, fiind integrat
armonios între noile construcþii ºi vechiul
ansamblu de arhitecturã veche româneascã, reprezentat prin mănãstirea
Plumbuita.
Parcul Circului (c. 2 ha), situat în
arealul zonei cunoscutã în trecut cu
numele „Groapa Tonola”, a fost realizat
în anii 1961–1962, o datã cu construcþia
clãdirii Circului de Stat, fiind un loc
agreabil de recreere, cu alei largi, peluze
de flori ºi verdeaþã ºi un mic lac.
Parcul „Ion Voicu” Õ Grădina Ioanid.
Grãdina Botanicã (18 ha), înfiinþatã în
1855 de doctorul Carol Davila pe lângã
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ªcoala de Medicinã ºi Farmacie, a fost
amenajatã parþial între 1860 ºi 1866, în
grãdina fostei mănãstiri Cotroceni, dupã
indicaþiile botanistului Ulrich Hoffmann
– director al grãdinilor publice din acea
vreme. În perioada 1874–1878, Grãdina
Botanicã a fost mutatã ºi amenajatã în faþa
Universitãþii, iar în 1884–1885 transferatã
ºi organizatã pe locul de azi, întreaga
acþiune fiind îndrumatã de savantul
Dimitrie Brândzã, fondatorul Institutului
Botanic. În 1954, Grãdina Botanicã a
trecut în subordinea Ministerului Învãþãmântului, respectiv a Universitãþii
Bucureºti. În perioada 1955–1960, Grãdina
Botanicã a fost reorganizatã pe baze
moderne fiind înzestratã cu sere ºi o construcþie modernã în care se þin cursurile
de specialitate pentru studenþii Facultãþii
de Biologie. În 1976 a fost inaugurat un
nou ºi modern ansamblu de sere cu o
supr. de c. 2 100 m2 care adãposteºte c.
3 500 de specii de plante. În incinta
Grãdinii Botanice, pe diferite forme de
relief amenajate special, vegeteazã peste
10 000 de specii de plante de pe toate
continentele. În cadrul grãdinii funcþioneazã o pepinierã, un sector de experimentãri ºi un muzeu botanic.
Grãdina Icoanei (c. 1 ha), situatã în
zona Pieþei Gh. Cantacuzino (fosta Piaþă
Alexandru Sahia), în triunghiul format
de strãzile Xenopol, Pictor Verona ºi Jean
Louis Calderon (fostã Alexandru Sahia),
a fost amenajatã în 1870–1875 pe locul
fostei bãlþi a Icoanei. La marginea
grãdinii se aflã Biserica anglicanã.
Grãdina Ioanid (c. 0,8 ha), situatã între
Bd-ul Dacia ºi strãzile Polonã, Dumbrava
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Roºie ºi Aurel Vlaicu, a fost amenajatã în
1870 prin secarea unui loc mlãºtinos din
care izvora pârâul Bucureºtioara, afl. al
Dâmboviþei. Acest teren, care în perioada
1830–1869 s-a numit Grădina Breslea, a
fost cumpărat, în 1856, de librarul şi
editorul George Ioanid de la aga Pană
Băbeanul. În anul 2003, numele grãdinii
a fost schimbat în Parcul „Ion Voicu”.
Turismul. Prin funcþiile sale complexe, prin poziþia în cadrul þãrii ºi prin
numeroasele obiective cu valoare istoricã, arhitectonicã ºi de altã naturã, B.
reprezintã unul dintre principalele centre
turistice ale României. Capitala dispune
de o apreciabilã bazã materialã, în continuã extindere, care cuprinde 80 de
hoteluri de diverse categorii (cu o capacitate totalã de c. 12 000 locuri), câteva
moteluri, campinguri ºi cabane amplasate în zonele de agrement din jurul
oraºului, nenumãrate locuri de divertisment ºi de practicare a sporturilor,
restaurante, cazinouri, discoteci, baruri
de zi ºi de noapte etc. Activitatea turisticã
din B. ºi din întreaga þarã este coordonatã
de cãtre Ministerul Turismului ºi
susþinutã de mai multe societãþi de
turism de stat sau particulare.
Dupã 1989, turismul s-a înscris pe
orbita reformelor trecând la privatizarea
întreprinderilor de turism, descentralizarea ºi autonomizarea acestora care au
devenit Societãþi comerciale de stat, Societãþi comerciale private sau mixte. De
la mijlocul anului 1991, aceste societãþi
s-au transformat în Societãþi pe Acþiuni
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(S.A.), Societãþi cu Rãspundere Limitatã
(S.R.L.), în nume colectiv etc., aliniindu-se,
în acest fel, structurilor existente în þãrile
cu turism dezvoltat. Cea mai importantã
societate de turism din þarã, cu capital de
stat, cu filiale în toatã þara este Oficiul
Naþional de Turism (O.N.T.) „Carpaþi”,
înfiinþat la 29 febr. 1936, iar mai multe
societãþi particulare de turism sunt
permanent la dispoziþia amatorilor de
turism cu servicii dintre cele mai diverse.
Totodatã, în 1991, s-a trecut la clasificarea pe stele a unitãþilor turistice de
cazare ºi a restaurantelor în conformitate
cu standardele internaþionale. Cele mai
importante hoteluri din Bucureºti,
încadrate în categoria de confort de 5, 4
ºi 3 stele sunt:
Hotel Athénée Palace, situat în zona
centralã, pe str. Episcopiei nr. 1–3, colþ cu
Calea Victoriei, vizavi de Ateneul Român,
este un edificiu construit în anii 1912–1914
dupã planurile arhitectului Théophile
Bradeau, modernizat în anii 1935–1937 de
arhitectul Duiliu Marcu, consolidat ºi
renovat în 1994–1997 (inaugurat la 28 oct.
1997) ºi inclus în reþeaua de hoteluri
Hilton (14 mai 1998), categoria 5 stele. Are
272 de camere şi apartamente.
Hotel Bulevard (5 stele), situat pe Bd-ul
Elisabeta nr. 21, colþ cu Calea Victoriei,
vizavi de Cercul Militar Naþional, este o
construcþie specificã sec. 19, realizatã în
anii 1864–1867, după planurile lui
Alexandru Orăscu, numit iniţial „Hotel
Herdan”, iar din 1877 „Grand Hotel du
Boulevard". Renovat în anii 2006-2008.
Are 48 de camere, restaurant, trei saloane
intime, parcaj, servicii diverse.
Hotel „Crowne Plaza” (fost „Flora”, 5
stele), str. Poligrafiei nr. 1, vizavi de Casa
Presei Libere, în apropierea Complexului
Expoziþional, are 164 camere, douã
restaurante, terasã, braserie, bar, salã de
conferinþe, saloane de cosmeticã, de
frizerie ºi coafurã, un centru de tratament
geriatric, diverse servicii. Renovat în 1998
ºi inaugurat la 10 dec. 1998.
Hotel „Howard Johnson Grand Plaza”
(fost hotel „Dorobanþi”), 5 stele, situat în
vecinãtatea Pieþei Romane, pe Calea
Dorobanþilor nr. 5–7, colþ cu Bd-ul Dacia,
este un edificiu modern, cu 18 etaje,
înãlþat la începutul anilor ’70 ºi renovat
în anii ’90 ai sec. 20, dispunând de 285
de camere, de cazino, de restaurant, salã
de banchete, grãdinã de varã, snack-bar,
parcaj subteran, diverse servicii ºi utilitãþi.

Hotel Intercontinental (5 stele), situat
în centrul oraºului, pe Bd-ul Nicolae
Bãlcescu nr. 4, colþ cu strada Batiºtei,
lângã noua clãdire a Teatrului Naþional,
la cele douã ieºiri ale staþiei de metrou
Piaþa Universitãþii. Este un edificiu cu 23
de etaje, înalt de peste 80 m, cu 417
camere ºi o capacitate totalã de 888 de
locuri, construit în anii 1968–1971 dupã
planurile arhitecþilor D. Hariton, Gh.
Nadrag, I. Moscu ºi Romeo ªtefan Belea
în baza unui acord de cooperare
economicã cu firma „International Hotel
Corporation”. Hotelul este racordat la
un sistem electronic internaþional de
rezervare a locurilor, iar cele 417 camere
sunt dotate cu aer condiþionat, mobilier
de lux, TV, video, telefon, instalaþii
pentru comunicare rapidã cu personalul
hotelier, sãli de baie etc. În incinta
hotelului existã trei restaurante, douã
snack-baruri, night-club, ºase sãli de
recepþie, piscine, saunã, trei terase de pe
care se poate admira, de la înãlþime, B.,
un parcaj subteran pentru automobile,
cu o capacitate de 1 000 de locuri, o staţie
de întreţinere a automobilelor, diverse
alte servicii. Hotelul a fost supus unor
ample lucrãri de renovare ºi modernizare în anii 1993–1995 şi 2006.
Hotel Novotel (5 stele), situat pe Calea
Victoriei nr. 37B, pe locul fostului Teatru
Naþional construit în anii 1846–1852 dupã
planul arhitectului vienez Joseph Heft ºi
distrus de bombardamentele din 24–25
aug. 1944, este o clãdire ultramodernã,
construitã în anii 2005–2006, inauguratã
în sept. 2006, având la faþadã înfăţişarea
intrării în mãrime naturalã a vechiului
Teatru Naþional, fiind, astfel, o îmbinare

Hotel „Howard Johnson Grand Plaza”

reuºitã a arhitecturii sec. 19 cu cea a sec.
21. Are 258 de camere, 15 apartamente
ºi un apartament prezidenþial, dotate
ultramodern ºi dispune de un centru de
afaceri, 4 sãli de conferinþe, restaurant,
piscinã, parcare proprie, cazino etc.
Hotel „Radisson Blu”, fost hotel
Bucureºti (5 stele), situat pe Calea Victoriei nr. 63–69, vizavi de Biserica Albã,
este o construcþie nouã, modernã,
realizatã în anii 1978–1980 după planurile
arhitectului P. Cosmatu, pe locul
renumitei cofetãrii „Nestor” (distrusã
parþial de cutremurul din 4 mart. 1977),
cu 850 de camere, o salã polivalentã cu
500 de locuri, sãli de conferinþe, douã
restaurante, douã piscine, douã saune,
parcaj subteran ºi multe alte utilitãþi ºi
servicii (cabinet stomatologic, salon de
cosmeticã, saloane de coafurã ºi frizerie,
florãrie, ghiºeu de schimb valutar, salã
de gimnasticã etc.).
Hotel Sofitel (5 stele), situat pe Bd-ul
Expoziþiei nr. 2, în apropierea Complexului
Expoziþional,
este
o
construcþie
ultramodernã, realizatã în anii 1992–1994
(inauguratã la 4 mai 1994), cu 203 camere
dotate cu aer condiþionat, TV-satelit, video,
telefon, minibar, mobilã de lux, salã de baie
etc. În incinta hotelului existã un Centru
Internaþional de Afaceri (World Trade
Center), destinat agenþilor comerciali ºi
guvernamentali, cu ºase saloane de
recepþie, un amfiteatru cu 300 de locuri,
un club ºi numeroase alte facilitãþi puse în
slujba oamenilor de afaceri implicaþi în
tranzacþii comerciale, în organizarea unor
conferinþe sau alte activitãþi.
Hotel Ambasador (4 stele), amplasat în
centrul Capitalei, pe Bd-ul Magheru nr.

Hotel Novotel

8–10, lângã cinematografele Patria ºi
Scala, vizavi de Hotel Lido, este o
construcþie realizatã în anii 1936–1937
dupã planurile arhitectului A. Culina,
modernizatã ºi renovatã de mai multe
ori (ultima datã în 1994–1995), dispunând de 209 camere, restaurant, braserie,
bar de zi etc.
Hotel Continental (4 stele), amplasat
în centrul oraºului, pe Calea Victoriei nr.
56, colþ cu strada Ion Câmpineanu, este
o clãdire din sec. 19, elegantã, renovatã
în anii ’80 ai sec. 20, în 1995 şi în anul
2007, cu 54 de camere ºi o capacitate
totalã de 108 locuri. Dispune de
restaurant, braserie, snack-bar, terasã în
aer liber etc.
Hotel Lido (4 stele), situat pe Bd-ul
Magheru nr. 5–7, vizavi de cinematograful Scala ºi de librãria „Mihail
Sadoveanu”, este o clãdire construitã în
1930 ºi complet renovatã, consolidatã ºi
modernizatã în anii 1993–1996 (trecând
de la o categorie inferioarã, de 3 stele, la
una superioarã) ºi dispune de 121 de
camere cu o capacitate totalã de 240 locuri, restaurant, grãdinã de varã cu
piscinã în aer liber, salã de conferinþe etc.
Hotel „Ramada-Majestic” (4 stele), situat
pe Calea Victoriei nr. 38-40, colţ cu str.
Matei Milo, vizavi de casa Capşa, are 111
camere, restaurant, diverse servicii.
Hotel „Ramada-Parc” (4 stele), este un
edificiu nou, construit în anii ’70 ai sec.
20, pe Bd-ul Poligrafiei nr. 3-5. Are 272
de camere cu 500 de locuri, restaurant,
bar de zi, snack-bar, terasã, piscinã, terenuri de tenis, salã polivalentã, servicii
diverse. Hotelul dispune de cabinete
medicale pentru consult ºi tratament.
Renovat în anul 2001
Activitateasportivã.Viaþa sportivã
a Capitalei are o îndelungatã tradiþie –
primele activitãþi cu caracter sportiv
manifestându-se în sec. 18 sub forma
jocurilor atletice (alergãri, aruncãri sau
ridicãri de obiecte grele, trânte etc.). În
1776 au fost introduse în ºcoli exerciþiile
fizice ca obiect de învãþãmânt. La 5/17
mai 1862 s-a constituit la B. prima
asociaþie sportivã cu numele „Soţietatea
românã de arme, gimnasticã ºi dare la
semn”. Sportul modern propriu-zis ºi-a
fãcut apariþia la sf. sec. 19 ºi începutul
sec. 20 prin intermediul studenþilor
români care studiau în Franþa ºi care au
adus cu ei regulile de joc ale rugby-ului.
La 2 mai 1910, la B. a luat fiinþã primul
club de rugby, iar la 27 mart./9 apr. 1914
s-a constituit Comitetul Olimpic Român.

În prezent, viaþa sportivã a Capitalei
ºi a þãrii este coordonatã de Ministerul
Tineretului ºi Sporturilor. În anul 2010,
în Bucureºti îºi desfãºurau activitatea 27
de cluburi sportive (Steaua, Dinamo,
Rapid º.a.), 659 de asociaþii sportive ºi
secþii sportive în cadrul cãrora activau
28 919 de sportivi legitimaþi, 1 427
antrenori ºi 1 076 arbitri ºi se pregãteau
numeroºi tineri sportivi în absolut toate
ramurile sportive. Aceºtia au la dispoziþie
o bazã materialã adecvatã, reprezentatã
prin mai multe complexe sportive, sãli
de sport ºi de atletism, bazine olimpice
de înot, terenuri de tenis, de fotbal, de
baschet, poligoane de tir, velodrom, turn
de antrenament pentru paraºutism etc.
Complexul sportiv naþional „Lia
Manoliu” (fost „23 August”), inaugurat
în august 1953 cu prilejul celui de-al
IV-lea Festival Mondial al Tineretului ºi
Studenþilor care a avut loc la Bucureºti,
cu un stadion cu o capacitate de 80 000
de locuri, cu pistã de atletism. Complexul
mai cuprinde un patinoar artificial acoperit, cu tribune pentru 11 500 de
spectatori, o salã de atletism, un bazin
olimpic de înot, mai multe terenuri de
tenis, de volei, de baschet ºi de handbal,
un turn pentru paraºutism etc. Pe acest
stadion s-au desfãºurat, în iul.-aug. 1981,
întrecerile atletice internaþionale de
tineret cunoscute sub numele „Universiada”. Vechiul stadion a fost demolat în
perioada 18 dec. 2007-20 febr. 2008 şi
reconstruit pe baze moderne în anii 20082011 (inaugurat la 6 sept. 2011) numit în
prezent „Arena Naţională". Stadionul are
o capacitate de 55 600 de locuri, este
acoperit, are instalaţie de nocturnă,
dispune de numeroase dotări moderne,
de spaţii pentru parcare auto şi este
încadrat în categoria 5 stele (Elite).
Complexul sportiv „Steaua”, aparþinând Clubului sportiv al armatei –
„Steaua” –, a fost dat în folosinþã la 9 apr.
1974, fiind format dintr-un modern
stadion de fotbal, cu o capacitate de
30 000 de locuri, un teren de rugby, douã
terenuri de handbal (pe bitum ºi pe
zgurã), 9 terenuri de tenis cu zgurã ºi
unul bituminat, un teren de volei º.a.
Stadionul central a fost restaurat în anii
1996,
]i 2017-2019,
]i dispune
de instala\ii
1996 2006
şi 2006
şi dispune
de instalaþii
de
nocturnã.
Complexul sportiv „Dinamo”, aparþinând Clubului Sportiv „Dinamo”, a fost
inaugurat în anul 1948, cuprinzând un
stadion cu 15 312 locuri, o pistã de
atletism, un velodrom cu pistã de beton
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ºi cu tribune cu o capacitate de 5 000 de
locuri, sãli pentru antrenamente de box,
de haltere, de scrimã etc., un bazin de
înot cu apã încãlzitã, cu tribune cu o
capacitate de 3 000 de locuri, un poligon
de tir, ºase terenuri de tenis, douã de
handbal, o salã de gimnasticã cu 1 000
de locuri etc. Stadionul a fost renovat în
anii 2006–2007.
Complexul sportiv „Giuleºti”, aparþinând Clubului sportiv „Rapid”, a fost
construit în 1936–1939 cu ocazia
aniversãrii a 70 de ani de la inaugurarea
cãii ferate Bucureºti–Giurgiu. Dispune
de un stadion cu o capacitate de 18 000
locuri pe care se pot disputa meciuri de
fotbal, de rugby, de handbal, douã
terenuri de volei, douã terenuri de
baschet, o salã de box, lupte ºi haltere,
un poligon de tir, o popicãrie etc.
Stadionul a fost renovat în anii 2000–
2003, perioadă când s-a construit o
instalaţie de nocturnă. , ]i 2017-2019.
Complexul sportiv „Cotroceni” (fost
„Progresul”), amenajat dupã anul 1944 şi
renovat în anii 1990–1995, dispune de un
modern teren de tenis pe zgurã, înconjurat de o tribunã din beton cu o capacitate de 6 000 de locuri, o salã de sport
pentru meciuri de volei, de baschet,
pentru reuniuni de box, haltere, judo etc.
Complexul sportiv „Iolanda Balaş-Söter”
(fost „Tineretului”), cuprinde un stadion
prevãzut cu o tribunã cu 1 000 de locuri,
ºi cu pistã de atletism (400 m), terenuri
de rugby, tenis, baschet, volei, handbal,
o salã de gimnasticã, un bazin de înot în
aer liber destinat meciurilor de polo,
pentru concursuri de înot, pentru sãrituri
de la trambulinã etc. Stadionul a fost
mãrit ºi modernizat în 1995–1996.
Complexul sportiv „Floreasca” a fost
construit în anul 1949 după proiectul
arhitecţilor Titus Evolceanu şi Sofia
Ungureanu şi inaugurat în anul 1950.
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Complexul cuprinde o salã de sport,
purtând numele „Lucian Grigorescu”,
care polarizeazã activitatea sportivã pe
timp de iarnã la baschet, handbal, volei,
box º.a., prevãzutã cu tribune cu o
capacitate de 3 000 de locuri. Bazinul de
înot este acoperit ºi are tribune care
gãzduiesc 1 000 de persoane, are dimensiuni olimpice (33 m lungime şi 16 m
lăţime) ºi este utilizat în timpul concursurilor de nataþie, pentru meciuri de
polo, pentru antrenamente. Complexul
mai dispune de terenuri bituminate de
baschet, tenis, volei ºi de o salã specialã
pentru antrenamente de scrimã.
Complexul sportiv „Constructorul”,
inaugurat în 1953, dispune de o modernã
salã de sport, cãreia i s-au adãugat
ulterior douã terenuri de handbal, un
teren de baschet ºi o modernã salã de
popice în care s-au desfãºurat campionatele europene de popice în anul 1963.
Aºadar, prin multiplele atribute pe
care le întruneºte municipiul Bucureºti,
poate fi încadrat în rândul marilor
metropole europene, care, de altfel, în
perioada interbelicã era supranumit
„Micul Paris”.
BUCUREªTII NOI, cartier în NV
municipiului Bucureºti.

BUDA1. Lac glaciar pe versantul sudic
al M-þilor Fãgãraº, la 2 056 m alt., la
poalele vf. Arpaºu Mic (2 459 m). Supr.:
0,9 ha; ad. max.: 2,2 m. Din el izv. pârâul
Buda, unul dintre izv. râului Argeº.
2. Culme deluroasã în SV Subcarpaþilor Vrancei, cu orientare N-S, situatã
între râurile Câlnãu, la V, ºi Râmnic, la

Lacul Buda

E. Alt. max.: 637 m (vf. Piatra Albã).
Cunoscută şi sub numele de Pardoşi.
3.Com în jud. Buzãu, alcãtuitã din 7
sate, situatã în N culmii Buda, pe râul
Râmnic; 3 097 loc. (1 ian. 2011): 1 516 de
sex masc. ºi 1 581 fem. Centru pomicol.
Bisericã din lemn (1762), în satul
Dãnuleºti.

BUDACU, masiv muntos în SE M-þilor
Bistriþei (Carpaþii Orientali), situat la V
de Valea Bistriþei, între râurile Neagra
Broºtenilor (la V) ºi Borca (la S ºi E).
Constituit din calcare cristaline. Alt. max.:
1 859 m (vf. Budacu). Pãduri ºi pajiºti
naturale.
BUDACU DE JOS, com. în jud.
Bistriþa-Nãsãud, alcãtuitã din 5 sate,
situatã în Dealurile Bistriþei, pe râul
Budac; 3 178 loc. (1 ian. 2011): 1 614 de
sex masc. ºi 1 564 fem. Prelucr. lemnului;
morãrit ºi panificaþie. Pomiculturã (meri,
peri). Satul Budacu de Jos este menþionat
documentar, prima oarã, în 1228. Biserici
ortodoxe, în satele Jelna (sec. 15),
Monariu (sec. 15, cu modificãri din 1755–
1782) ºi Budacu de Jos (sec. 16–19).
Rezervaþie naturalã floristicã (poiana cu
lalele pestriþe, în satul Buduº) ºi
rezervaþie paleontologicã (Râpa Mare de
la Budacu de Jos, 20 ha). Com. B.deJos
are în componenţă satul Monariu care
s-a depopulat la sf. sec 20 şi începutul
sec. 21, existând din punct de vedere adtiv, dar fără locuitori.

BUDEASA, com. în jud. Argeº, alcãtuitã
din 6 sate, situatã în zona de contact a
Dealurilor Argeºului cu Câmpia
Piteºtiului, pe râul Argeº; 3 985 loc. (1 ian.
2011): 1 980 de sex masc. ºi 2 005 fem.
Hidrocentralã (11,5 MW), intratã în
funcþiune în 1978. Reºed. com. este satul

Budeasa Mare, în care se aflã conacul
„Budiºteanu” (1762, restaurat în 1927) cu
colecþii de tablouri, arme etc., casa „Hagi
Tudorache” (1762) ºi biserica „Adormirea
Maicii Domnului”, ctitorie din 1796 a lui
ªerban Budiºteanu, cu picturi murale
originare; biserica „Sfântul Nicolae”
(1751), în satul Gãlãºeºti; conacul „Câmpeanu” (1930), azi brutãrie, în satul Valea
Mãrului; biserica „Adormirea Maicii
Domnului” (1819), în satul Caloteºti.

BUDEªTI1. Oraº în jud. Cãlãraºi, situat
în Câmpia Bãrãganul Mostiºtei, la confl.
râului Dâmboviþa cu Argeº, la 36 km SE
de Bucureºti; 7 182 loc. (1 ian. 2011):
3 529 de sex masc. ºi 3 653 fem. Supr.:
93 km2, din care 6,1 km2 în intravilan;
densitatea: 1 177 loc./km2. Staþie de c.f.
Expl. de argilã, pietriº ºi nisip. Nod
hidrotehnic pe canalul Bucureºti–Dunãre
(a cãrui construcþie a început în 1984 ºi a
fost întreruptã dupã Revoluþia din dec.
1989) alcãtuit dintr-un baraj deversor,
douã porturi de acostare pentru tranzitarea navelor dintr-un sector în altul, un
pod ce asigurã legãtura între maluri ºi o
microhidrocentralã. Producţie de mobilã,
de mase plastice, de articole tehnice din
cauciuc, de cãrãmizi, de componente
electronice ºi conf. (articole sportive).
Produse alim. (bãuturi rãcoritoare,
prelucr. fructelor, panificaþie). Morãrit.
Siloz de cereale. Pepinierã piscicolã (în
satul Aprozi). Creºterea viermilor de
mãtase. Apiculturã. Istoric. Menþionat
documentar ca sat, prima oarã, într-un
hrisov domnesc din 1526 ºi apoi la 20
mai 1543. Declarat oraº la 18 apr. 1989.
Are în subordine ad-tivã satele Aprozi,
Buciumeni, Gruiu. Monumente:biserica
„Adormirea Maicii Domnului” (în satul
Aprozi), ctitorie din 1841 a vornicului
Ioan Manu, reparatã în 1885 ºi zugrãvitã
în 1896; ruinele conacului „Manu” (1827),
în Budeºti.
2. Com. în jud. Bistriþa-Nãsãud,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în Colinele
Comlodului, în zona de izv. a Pârâului
de Câmpie ºi a râului Apatiu; 1 945 loc.
(1 ian. 2011): 965de sex masc. ºi 980 fem.
Haltã de c.f. Prelucr. laptelui; fabricã de
cãrãmidã. Aviculturã. Satul Budeºti este
menþionat documentar, prima oarã, în
1283.
3. Com. în jud. Maramureº, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în SV Depr.
Maramureº, la poalele de NE ale M-þilor
Gutâi, pe râul Coºeu; 3 253 loc. (1 ian.
2011): 1 642 de sex masc. ºi 1 611 fem.
Expl. de caolin ºi andezit. În satul

Budeºti, menþionat documentar, prima
oarã, în 1361 se aflã biserica din lemn cu
hramul „Sfântul Nicolae” (18 m lungime
ºi 8 m lãþime) construitã în 1643, cu
picturi interioare din 1762 executate de
Alexandru Ponehalschi din Berbeºti.
Biserica are o valoroasã colecþie de icoane
pe lemn, unele pictate pe ambele feþe
(numite „prãsnicare”). Biserica a fost
inclusã pe lista patrimoniului mondial
UNESCO în dec. 1999. În satul Sârbi
existã bisericile din lemn cu hramurile
„Sfântul Nicolae” (1665) ºi „Cuvioasa
Parascheva” (1667, pictatã la interior în
1760 de Alexandru Ponehalschi din
Berbeşti).
4. Com. în jud. Vâlcea, alcãtuitã din
8 sate, situatã în NV Piem. Cotmeana, la
poalele NV ale Dealului Negru, pe stg.
Vãii Oltului; 6 041 loc. (1 ian. 2011): 2 941
de sex masc. ºi 3 100 fem. Bisericile cu
hramurile „Sfinþii Voievozi” (sf. sec. 16,
cu picturi în altar ºi naos datând din sec.
17 ºi cu unele modificãri din 1772 ºi
adãugiri – pridvor ºi turlã – din sec. 19),
„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”
(1787, cu pridvor adãugat în 1890),
„Adormirea Maicii Domnului” (1813),
„Duminica Tuturor Sfinþilor” (1834–1838)
ºi „Sfinþii Voievozi” (1864), în satele
Ruda, Budeºti, Bârseºti, Bercioiu ºi
Racoviþa. Casa „Lahovari” (jumãtatea
sec. 19) ºi obelisc comemorativ închinat
eroilor din 1877 ºi 1916–1918 (sculptor
N. Karaghiorghios), în satul Budeºti.

BUDILA, com. în jud. Braºov, formată
dintr-un sat, situatã în E Depr. Braºov,
la poalele de NV ale M-þilor Ciucaº, la
confl. râurilor Zizin ºi Seaca cu Tãrlung;
4 229 loc. (1 ian. 2011): 2 171 de sex masc.
ºi 2 058 fem. Haltã de c.f. Expl. de balast.
Prelucr. lemnului. Moară de cereale.
Cămin cultural. Festival anual al muzicii
de fanfară (luna mai); Festival anual al
măştilor populare (luna febr.). Satul
Budila este atestat documentar, prima
oarã, în 1211 cu numele Budula, ca localit.
de graniþã pe lângã terit. ocupat de
cavalerii teutoni. Cu numele actual apare
în 1332 în registrul papal al dijmelor.
Com. B. este singura localitate din
România care are patru castele: castelul
Béldy László a fost construit din cărămidă,
în anii 1730–1731, în mijlocul unui parc
de 3 ha. Castelul, care are 25 de camere,
cu subsol, parter şi etaj, cu două faţade,
a fost vândut de urmaşii contelui Béldy
László, la sfârşitul anilor ’30 ai sec. 20,
amiralului Barbu Pantazi. În 1945,
autorităţile au naţionalizat acest castel şi

l-a transformat în local pentru tabără de
elevi. În perioada 1985–1987 în acest
castel a funcţionat o şcoală generală, iar
din luna mai 1987 este sediul Primăriei
comunale. În febr. 2010 au început
lucrările de restaurare a castelului.
Declarat monument istoric; castelul Béldy
Pál, inaugurat în 1751, aflat în mijlocul
unui parc dendrologic, a fost sediul unei
şcoli profesionale de mecanici agricoli
(1965–1970) şi apoi al unui Liceu agricol
(1970–1982) după care a fost predat, ca
anexă, Oficiului Naţional de Turism
„Carpaţi” pentru a fi introdus în circuitul
turistic, dar, din cauza dezinteresului
manifestat de autorităţile din turism,
acest castel a devenit adăpost pentru
porci, situaţie care s-a perpetuat şi după
Revoluţia anticomunistă din dec. 1989,
fapt care a determinat ruinarea treptată
a acestuia; castelele „Kelemen Mikes”
(sec. 18) şi „Nemes” (1730–1731), aflate
tot în subordinea O.N.T. „Carpaţi”, au
avut o soartă asemănătoare cu aceea a
castelului „Béldy Pál” aflându-se în
prezent în stare avansată de degradare;
biserica cu hramul „Sfântul Nicolae”
(1734), cu picturi murale interioare,
renovată în anii 2009–2010, declarată
monument istoric; biserica romanocatolică, renovată în 2009, declarată
monument istoric; biserică reformată.
BUDIUDECÂMPIEÕ PapiuIlarian.

BUDULAÕ Budila

BUDUNÕ PapiuIlarian.

BUDUREASA, com. în jud. Bihor,
alcãtuitã din 5 sate, situatã la poalele de
NV ale M-þilor Bihor ºi cele de SV ale
M-þilor Vlãdeasa; 2 173 loc. (1 ian. 2011):
1 319 de sex masc. ºi 1 394 fem. Expl. forestiere ºi de marmurã. Renumit centru
de prelucr. artisticã a lemnului (lãzi de
zestre cu crestãturi). Joagãr (începutul
sec. 20). Satul Budureasa este atestat
documentar în 1588. În raza com. B. se
aflã staþiunea climatericã Stâna de Vale.
Bisericã din lemn cu hramul „Sfântul
Gheorghe” (sec. 18), în satul Saca.
Rezervaþiile molhaºurile din Valea Izbucelor, vârful Cârligaţi (10 ha) şi Piatra
Grăitoare (5 ha).
BUDUREŞTIÕ Tansa(3).

BUDUSLÃU, com. în jud. Bihor, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în Câmpia Ierului, pe
râul Fãncica; 1 947 loc. (1 ian. 2011): 957
de sex masc. ºi 990 fem. Satul Buduslãu
este menþionat documentar, prima oarã,
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în 1552. Biserici din sec. 15 ºi 18, în satele
Albiº ºi Buduslãu.

BUEªTI, com. în jud. Ialomiþa, formată
dintr-un sat, situatã în Câmpia
Bãrãganului, în lunca de pe dr. Ialomiþei;
1 213 loc. (1 ian. 2011): 617 de sex masc.
ºi 596 fem. Culturi de cereale. Biserica
având dublu hram – „Sfânta Treime” ºi
„Sfântul Nicolae” (1843, renovatã în
1907).

BUFTEA 1. Lac de origine antropicã
(construit în 1937), situat pe râul
Colentina, în raza oraºului omonim.
Supr.: 307 ha; ad. max.: 6 m. Barajul, de
9 m înãlþime, asigurã acumularea unui
vol. de c. 10 mil. m3 de apã, folositã
pentru alimentarea oraºului, pentru
irigaþii ºi agrement.
2. Oraº în jud. Ilfov, situat în Câmpia
Vlãsiei, pe râul Colentina, la 20 km NV
de Bucureºti; 21 657 loc. (1 ian. 2011):
10 575 de sex masc. ºi 11 082 fem. Supr.:
57 km2, din care 14 km2 în intravilan;
densitatea: 1 547 loc./km2. Staþie de c.f.
Producţie de vatã, de oxigen industrial,
de ambalaje pentru ind. alim., de conserve din legume ºi fructe. Produse alim.
(preparate din carne ºi lapte, panificaþie).
Filaturã de bumbac. Combinat avicol. Pe
malul lacului se aflã Studiourile
„Media-Pro” (fost Studioul Cinematografic „Bucureşti") de producţie
cinematografică, construite în anii 1951–
1956). Istoric.Localit. apare consemnatã
în documente, ca sat, prima oarã, la 15
iun. 1577 cu numele Mãneºti, apoi la 14
mai 1580, 15 mart. 1645, ºi cu numele
actual la 20 iul. 1752. Declarat oraº la 17
febr. 1968. Între 23 ian. 1981 ºi 10 apr.
1997 a fost în Sectorul Agricol Ilfov.
Oraºul B. are în subordine ad-tivã localit.
componentã Buciumeni. La B. s-a
încheiat Tratatul preliminar de pace
(5/18 mart. 1918), între România ºi
Puterile Centrale, care impunea cedarea
cãtre Puterile Centrale a unor însemnate
pãrþi din terit. României, c. 5 600 km2
(Dobrogea; rectificarea frontierei în
favoarea Austro-Ungariei), ºi subordonarea economiei þãrii capitalului german.
Tratatul preliminar a fost completat ºi
definitivat prin Tratatul de Pace de la
Bucureºti din 24 apr./7 mai 1918 dintre
România, pe de o parte, ºi Germania,
Austro-Ungaria, Bulgaria ºi Turcia, pe
de altã parte. Monumente: bisericile
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„Sfântul Nicolae” (1809–1812, reparatã
în 1889) ºi „Sfânta Varvara” (1934);
Ateneul Popular (1934); casã þãrãneascã
din 1891; conacul „Oteteleºanu” (sec. 19);
palatul „ªtirbei”, situat în mijlocul unui
parc de 24 ha, construit în anii 1840–1864
de domnul Barbu ªtirbei ºi finalizat de
fiul sãu, prinþul Alexandru. Palatul are
tâmplãrie de lemn de stejar, pereþii pictaþi, candelabre ºi aplice originare din
fier forjat. Dupã evenimentele din dec.
1989 a fost transformat în hotel de 3 stele,
iar din 1993 a trecut în posesia Regiei
Autonome Administraþia Patrimoniului
Protocolului de Stat. Palatul a fost
renovat în 2008 ºi transformat în muzeu.
În localit. componentã Buciumeni se aflã
biserica „Sfinþii Împãraþi Constantin ºi
Elena” (1787). În apropiere de oraº, la 3
km de localit. componentã Buciumeni,
se aflã Pãdurea Râioasa (54,8 ha),
declaratã rezervaþie forestierã în 1973,
alcãtuitã din stejar (Quercus robur), carpen
(Carpinus betulus), arþar (Acer platanoides),
ulm (Ulmus laevis) ºi salcâm plantat
(Robinia pseudacacia). Numele pãdurii
derivã de la aspectul noduros al
copacilor, care au pe scoarþã mulþi licheni
ºi muºchi. În aceastã pãdure au fost
gãsite (ºi apoi descrise) mai multe forme
ºi varietãþi de brânduºã galbenã (Crocus
moesiacus).
BUGEACÕ Gârliþa.

BUGHEA DE JOS, com. în jud. Argeº,
formată dintr-un sat, situatã în Depr.
Câmpulung, la poalele de E ale Dealului
Ciocanu (Muscelele Argeºului), pe Râu
Târgului; 2 981 loc. (1 ian. 2011): 1 497
de sex masc. ºi 1 484 fem. Pomiculturã
(pruni, meri, peri). Prelucr. pieilor de
animale. Pe terit. com. se aflã mănãstirea
Ciocanu (de cãlugãri), datând din sec.
16, dar amintitã în hrisoavele anilor 1677,
1776 ºi 1827. Biserica actualã, cu hramul
„Intrarea în Bisericã a Maicii Domnului”,
a fost construitã în 1825 (pe locul uneia
mai vechi, care s-a prãbuºit în timpul
cutremurului din 14 oct. 1802), prin
osârdia cuviosului Neofit ºi a lui Lupan
Radovici. Biserica a mai fost restauratã
în 1865 ºi apoi în 1932 prin efortul
arhimandritului Nicandru Manu.
BUGHEADESUS, com. în jud. Argeº,
formată dintr-un sat, situatã în Depr.
Câmpulung, la 590 m alt., la poalele de
SE ale M-þilor Iezer, la 5 km NV de

municipiul Câmpulung; 3 240 loc. (1 ian.
2011): 1 626 de sex masc. ºi 1 614 fem.
Expl. ºi prelucr. lemnului. Fabricã de
cãrãmidã ºi teracotã. Producþie de
mãturi, coºuri din nuiele ºi cozi din lemn
pentru diferite unelte. Colectarea ºi
prelucr. fructelor de pãdure. Agroturism.
Com. a fost înfiinþatã la 7 apr. 2004 prin
desprinderea satului Bughea de Sus din
com. Albeºtii de Muscel, jud. Argeş. Staþiune balneoclimatericã sezonierã, de
interes local, cu izv. de ape minerale
sulfuroase, clorurate, sodice, iodurate,
slab bicarbonatate, indicate pentru
tratarea afecþiunilor tubului digestiv
(gastrite hipoacide cronice, colon iritabil),
a celor hepato-biliare (dischinezie biliarã),
urinare (rare colici renale), endocrine
(stãri prepuberale la copii cu temperament hiperreactiv, sindrom ovarian de
menopauzã) etc. Buvete pentru curã
internã cu apã mineralã. Biserica „Schimbarea la Faþã” (1894).
BUGIULEªTIÕ Tetoiu.

BUHALNIÞA,Mănãstirea~Õ Hangu.

BUHÃESCU 1. Cascadã situatã în
masivul Rodna (Carpaþii Orientali), pe
râul cu acelaºi nume, la ieºirea acestuia
din circul glaciar omonim. Este, de fapt,
o succesiune de cataracte modelate pe
roci cristaline, dezvoltate pe o lungime
de c. 200 m ºi o diferenþã de nivel de 110
m (1 800–1 690 m alt.). La 2,3 km de la
izv. pârâului Buhãescu se aflã o altã
cascadã, dezvoltatã pe o diferenþã de
nivel de 50 m (1 400–1 350).

Peştera Buhui

2. Vârf în masivul Rodna (2 119 m).

BUHOCI, com. în jud. Bacãu, alcãtuitã
din 5 sate, situatã în zona de contact a
Colinelor Tutovei cu Culoarul Siretului,
pe stg. Vãii Siretului; 5 011 loc. (1 ian.
2011): 2 558 de sex masc. ºi 2 453 fem.
Fermã de creºtere a porcilor. Satul Buhoci
este atestat documentar, prima oarã, în
1466. În satul Buhoci s-a nãscut zoologul
Ion Borcea (1879–1936).

BUHUI, peºterã în SV României, situatã
în M-þii Anina, pe versantul stg. al vãii
Buhui, la 600 m alt., la E de oraºul Anina.
Lungimea galeriilor: 3 217 m. Peºterã
activã (cursul de apã al pârâului Buhui
strãbate galeria pr. pe c. 2 100 m), uºor
descendentã, foarte meandratã, dezvoltatã în mare parte pe diaclaze (fisuri
în rocile de calcar), având aspectul unui
tunel de presiune. Se prezintã ca o galerie
de dimensiuni variabile, cu mici ramificaþii colaterale, cu câteva sãli mari pe
parcurs, mai multe lacuri ºi cascade.
Numeroase formaþiuni concreþionare,
stalagmite, stalactite, draperii, stâlpi ºi
lame ascuþite de calcar. Temp. aerului
din interior este constantã, de 9,5°C, iar
umezeala de 98–100%. Faunã bogatã
(lilieci, insecte, melci, crustacee). Urme
scheletice de Ursus spelaeus ºi de Capra
ibex.

BUHUªI, oraº în jud. Bacãu, situat în SE
Depr. Cracãu-Bistriþa, la 235 m alt., la
confl. râului Români cu Bistriþa, la 24 km
NV de Bacãu; 19 497 loc. (1 ian. 2011):
9 438 de sex masc. ºi 10 059 fem. Supr.:
39,9 km2, din care 8,9 km2 în intravilan;

densitatea: 2 190 loc./km2. Staþie de c.f.
(inauguratã la 15 febr. 1885). Termocentralã; hidrocentralã (11,6 MW), intratã
în funcþiune în 1965. Constr. de utilaje ºi
piese de schimb pentru ind. uºoarã.
Veche fabricã de postav (1885), astãzi
modernizatã. Filaturã de celofibrã ºi de
lânã pieptãnatã; þesãtorie de bumbac ºi
lânã. Fabricã de mobilã. Produse alim.
Centru pomicol. Muzeu de artã ºi istorie
(istoria oraºului, documente, stampe,
fotografii). Istoric. În apropiere de oraº,
în punctul ªipote, au fost descoperite
unelte din silex din Paleolitic. Prima
atestare documentarã dateazã din 1438,
fiind consemnat cu numele Bodeºti (azi
cartier al oraºului). La 14 apr. 1457, Petru
Aron, în tentativa sa de a redobândi
tronul Moldovei a fost înfrant de oastea
lui Ştefan cel Mare în localit. Orbic de
lângă Buhuşi, capturat de oştenii lui
Ştefan cel Mare şi executat pe câmpul de
luptă. Începând cu anul 1800 aºezarea
capãtã treptat numele actual, fiind
numitã, mai întâi, Bodeºtii lui Buhuº, apoi
Bodeºtii Buhuºoaiei, Buhuºoaia ºi în final
Buhuºi. Toate aceste denumiri derivã de
la numele familiei boiereºti Buhuº, care
stãpânea aceste locuri. În 1819 a fost
declarat târg boieresc prin hrisov
domnesc, iar din 1832 încep sã aparã
primele ateliere meºteºugãreºti (de
lumânãri, de olãrit, de ulei comestibil
etc.). În 1885 s-a construit fabrica de
postav (cea mai veche din þarã), iar în
1927 a fost introdus iluminatul public.
În noaptea de 13 spre 14 apr. 1927, localit.
B. a fost mistuitã (în proporþie de 25%)
de un violent incendiu. Declarat oraº în
1921. Frecvente acþiuni greviste ale
muncitorilor textiliºti (1920, 1929, 1930,
1933). Oraºul B. are în subordine ad-tivã
2 localit. componente: Marginea ºi
Runcu. Monumente: mănãstirea Runcu,
de cãlugãri (în localit. componentã
Runcu), ctitoritã de ªtefan cel Mare în
1457, în urma bãtãliei victorioase de la
Orbic (apr. 1457). Biserica veche a
mănãstirii a fost demolatã, pe locul ei
zidindu-se (1760–1787), din iniþiativa
boierului Ionaºcu, biserica actualã cu
hramul „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi
Gavriil”. Biserica, declarată monument
istoric, a fost supusă unor reparaţii în
anii 1896, 1922, 1941, 1963 şi restaurată
în 1980-1988. Picturile murale interioare
au fost executate în 1951-1952 peste care
s-a aplicat o nouă pictură în anii 19871988 executată de Gheorghe Matei din
Arad. Mănăstirea a fost desfiinţată în

1888 devenind biserică de mir şi
reînfiinţată în 1941. Desfiinţată din nou
de autorităţile comuniste prin Decretul
nr. 410 din 28 oct. 1959, mănăstirea a fost
reactivată în 1967; la Runcu mai existã o
bisericã din lemn cu hramul „Sfântul
Nicolae” (1729), decoratã cu crestãturi,
refãcutã în 1846 ºi cãptuºitã cu carton la
interior în 1970; conacul boieresc al
familiei Buhuº (1800), în stil neoclasic,
care adãposteºte Muzeul de Artã; hanul
poºtal fortificat de la Gura Orbicului (sec.
18), de tip rateº, este unul dintre hanurile
moldoveneºti cele mai bine pãstrate;
monumentul închinat eroilor Primului
Rãzboi Mondial (dezvelit la 20 iun. 1926).
Pe Dealul Runcu se aflã o pădure de fag
declarată rezervaþie forestieră (60 ha).
BUILA-VÂNTURARIŢA, parc naţional în
SE M-ţilor Căpăţânii, jud. Vâlcea (4 186
ha), înfiinţat în 2004, în cadrul căruia se
dezvoltă un relief pe calcare jurasice,
intens tectonizate (abrupturi stâncoase,
forme carstice etc.). Alt. max.: 1 885 m
(vf. Vânturariţa).

BUJORENI1. Com. în jud. Teleorman,
alcãtuitã din 3 sate, situatã în Câmpia
Gãvanu-Burdea, pe râul Câlniºtea; 1 046
loc. (1 ian. 2011): 483 de sex masc. ºi 563
fem. Culturi de cereale, de plante tehnice
ºi de nutreþ. Pânã la 1 ian. 1965, com. ºi
satul Bujoreni s-au numit Asan Aga.
Biserica din lemn cu hramul „Cuvioasa
Parascheva” (1711), în satul Bujoreni ºi
biserica de zid, cu hramul „Toþi Sfinþii”
(1839), în satul Prunaru.
2. Com. în jud. Vâlcea, alcãtuitã din
7 sate, situatã pe Valea Oltului, la 6 km
N de Râmnicu Vâlcea; 4 638 loc. (1 ian.
2011): 2 325 de sex masc. ºi 2 313 fem.
Staþie de c.f. Reºed. com. este satul Olteni.
În satul Bujoreni se aflã un muzeu etnografic în aer liber, extins pe o supr. de 8
ha, inaugurat în 1974. Muzeul cuprinde
80 de construcþii arhitecturale (case din
zona vâlceanã cu gospodãriile anexe,
hanul lui Bogdan datând din 1885, cula
Bujorenilor – ctitorie din 1810–1812 a lui
Preda Bujoreanu, clădirea unei şcoli
datând din anul 1890, adusă din satul
Şirineasa, jud. Vâlcea, o bisericã din lemn
din 1785, o cârciumã º.a.) ºi c. 12 000 piese
muzeistice. Staþiune de cercetare ºi
dezvoltare pomicolã pentru nuci, castani
comestibili, pruni, aluni. Prelucr.
lemnului (mobilã) ºi a laptelui. Producţie
de bere ºi de confecþii. Abator. Morãrit
ºi panificaþie. Pomiculturã (pruni, nuci,
castani comestibili); legumiculturã. Pe
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terit. com. B. au fost descoperite
fragmente ceramice din a doua Epocã a
fierului (La Tène) şi un tezaur monetar
alcãtuit din 180 de piese din argint bãtute
în perioada anilor 176–259 (în satul
Olteni). Satele Bogdãneºti ºi Lunca apar
consemnate documentar într-un hrisov
de danie a domnului Mircea cel Bãtrân
din 8 ian. 1392, iar satele Bujoreni ºi
Olteni sunt atestate documentar la 23
iun. 1436. În satul Olteni existã schitul
Olteni (sec. 14), cu biserica „Sfântul
Nicolae” (reconstruitã în 1580–1590, cu
parament din cãrãmidã aparentã, extinsã
în 1830, ºi pictatã parþial în 1794–1795).
Bisericile „Sfinþii Voievozi” (1692–1698,
pictatã în 1797, cu pridvor ºi clopotniþã
construite în 1858), „Sfântul Gheorghe”
(1758, cu picturi originare) ºi „Adormirea
Maicii Domnului” (1812, cu picturi
iniþiale), în satele Bogdãneºti, Gura Vãii
ºi Bujoreni.
3.Mănãstirea~Õ Zorleni.
BUJORESCU, masiv deluros în NV
Dealurilor Jiului, situat între râurile
Tismana, la N, Jiu, la E, ºi Motru, la V,
constituit predominant din marne, gresii,
argile cu intercalaþii de lignit, nisipuri. Alt.
max.: 416 m. Importantã zonã carboniferã.

BUJORU 1. Com. în jud. Teleorman,
formată dintr-un sat, situatã în Câmpia
Burnas, pe râul Vedea; 1 700 loc. (1 ian.
2011): 890 de sex masc. ºi 810 fem. Fermã
de creºtere a porcilor. Pe terit. com. s-a
descoperit un car din bronz, în miniaturã, datând din prima Epocã a fierului
(Hallstatt).
2.Õ TraianVuia.
BULBA, peºterã în SV României, situatã
pe dr. vãii Bulba, la 325 m alt., la c. 4 km
SV de oraºul Baia de Aramã, jud.
Mehedinþi. Lungimea galeriilor: 4 860 m.
Descrisã sumar în 1913 (exploratã în
1963, 1967, 1974). Peºterã mixtã, formatã
dintr-o reþea de galerii dispuse pe trei
niveluri (activ, subfosil, fosil), întrerupte
de mai multe sãli. Galeria activã, strãbãtutã de un pârâu, prezintã mai multe
sifoane, terase, niveluri de eroziune
evidenþiate pe pereþi, scurgeri parietale.
Etajele fosil ºi subfosil, pãrãsite de apã,
conþin stalactite ºi stalagmite, agregate
calcitice, draperii, toate datorate apelor
de infiltraþie. Temp. aerului este
constantã, de 12,5°C. Faunã bogatã (insecte, fluturi etc.). Greu accesibilã.
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Bulbucata

BULBUCATA, com. în jud. Giurgiu,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în Câmpia
Gãvanu-Burdea, pe râul Neajlov; 1 400
loc. (1 ian. 2011): 697 de sex masc. ºi 703
fem. Culturi de cereale ºi legume. Între
17 febr. 1968 ºi 23 ian. 1981, com. B. a
fãcut parte din jud. Ilfov. Bisericile
„Sfântul Gheorghe” (1860), „Sfântul
ªtefan” (1882), clãdirea Primãriei (1888)
ºi conacul „Voinea” (sec. 20), în satul
Bulbucata. În arealul com. B., la
marginea pãdurii Babele Luncã, se aflã
un stejar multisecular (600 de ani),
declarat monument al naturii. În satul
Bulbucata s-a nãscut scriitorul ºi omul
politic Nichifor Crainic (1889–1972).

BULBUCI, Izbuculdela~, izvor carstic
puternic (c. 1 m3/s) situat în M-þii
Pãdurea Craiului (M-þii Apuseni), la
obârºia vãii Toplicioara, la 420 m alt., în
raza com. Roºia (jud. Bihor). Izbucul
reprezintã resurgenþa apelor din valea
Runcºorului, captate subteran prin
Ponorul de la Întorsuri. Obiectiv turistic.
BULUC,Mănãstirea~Õ Jariºtea.

BULZ, com. în jud. Bihor, alcãtuitã din 3
sate, situatã la poalele de N ale M-þilor
Vlãdeasa, pe vãile Iada ºi Drãgan; 2 113
loc. (1 ian. 2011): 1 088 de sex masc. ºi 1 025
fem. Staþie de c.f. Muzeu etnografic. Expl.
de bauxitã ºi de calcare compacte (în satul
Remeþi). Lacul de acumulare Leºu (148 ha;
vol.: 28,3 mil. m3), dat în folosinþã în 1973,
alimenteazã hidrocentrala omonimã (3,4
MW), intratã în funcþiune în 1977. În satul
Remeþi a fost construitã o hidrocentralã
cu o putere instalatã de 100 MW, datã în
folosinþã în 1985, iar în satul Munteni o
hidrocentralã de 58 MW, intratã în
exploatare în 1988. Moarã de apã (1746)
ºi vâltoare (sec. 19). Serbare câmpeneascã
(în sept.). În satul Bulz, menþionat
documentar, prima oarã, în 1406, se aflã
Peºtera cu apã. Rezervaţiile naturale Valea
Iadei (2 ha) şi vf. Buteasa (2 ha).

BULZEªTI, com. în jud. Dolj, alcãtuitã
din 10 sate, situatã în Dealurile Amaradiei, pe râul Horezu; 1 623 loc. (1 ian.
2011): 782 de sex masc. ºi 841 fem. Reºed.
com. B. este în satul Prejoi. Apiculturã.
Artizanat. Casa memorialã „Marin
Sorescu” (în satul Bulzeºti). Bisericile cu
hramurile „Adormirea Maicii Domnului” (1831), „Intrarea în Bisericã a
Maicii Domnului” (ante 1831, refãcutã în
1907), „Intrarea în Bisericã a Maicii

Domnului” (1881) ºi „Sfinþii Voievozi”
(1805), în satele Bulzeºti, Gura Racului,
Prejoi ºi Seculeºti; în satul Frãþila se aflã
biserica cu dublu hram – „Sfântul
Dumitru” ºi „Intrarea în Bisericã a Maicii
Domnului” (1881).

BULZEªTII DE SUS, com. în jud.
Hunedoara, alcãtuitã din 9 sate, situatã
pe pantele sudice ale M-þilor Bihor, la
poalele vf. Gãina; 306 loc. (1 ian. 2011):
156 de sex masc. ºi 150 fem. Important
centru de dulgherit, cojocãrit ºi de
confecþionat instrumente muzicale
populare ºi unelte. Bisericile din lemn cu
hramurile „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi
Gavriil” (sec. 19) ºi „Sfântul Ioan Gurã
de Aur” (sec. 19), în satele Bulzeºtii de
Jos ºi Bulzeºtii de Sus; în satul Tomnatec
se aflã bisericile din lemn cu hramurile
„Sfântul Nicolae” ºi „Buna Vestire”,
ambele din sec. 19. În arealul com. se aflã
Podul natural de la Grohot ºi Peºtera
Cizmei (ocrotitã de lege).
BUMBEªTIÕ Bumbeºti-Piþic.

BUMBEªTI-JIU, oraº în jud. Gorj, situat
în Depresiunea subcarpaticã olteanã, în
zona de contact a Subcarpaþilor Olteniei
cu M-þii Parâng ºi M-þii Vâlcan, la 400 m
alt., pe stg. râului Jiu, la ieºirea acestuia
din defileu, la 16 km N de Târgu Jiu;
10 406 loc. (1 ian. 2011): 5 074 de sex
masc. ºi 5 332 fem. Supr.: 21,4 km2, din
care 9 km2 în intravilan; densitatea: 1 156
loc./km2. Staþie de c.f. pe linia construitã
prin defileul Jiului (inauguratã la 31 oct.
1948) care leagã Oltenia (Târgu Jiu) de
Transilvania (Petroºani). Expl. forestiere,
de granit ºi balast. Hidrocentrala „Valea
Sadului” (17,5 MW). Constr. de maºiniunelte ºi de frigidere cu compresor.
Prelucr. lemnului (cherestea). Producţie
de armament şi de confecþii metalice;
tâmplãrie din aluminiu. Prelucr. fructelor
de pãdure. Produse de panificaþie. Fermã
de creºtere a porcilor. Muzeu etnografic

Bumbeşti-Jiu. Biserica „Intrarea în Biserică a Maicii
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în aer liber (în satul Curtiºoara), extins
pe o supr. de 13 ha (inaugurat la 18 aug.
1975), care cuprinde numeroase case
þãrãneºti, cu gospodãriile anexe, în cadrul
cãrora sunt expuse piese de port þãrãnesc,
þesãturi, cusãturi, ceramicã, crestãturi în
lemn, toate cu specific gorjenesc etc.
Istoric.Pe terit. oraºului au fost descoperite
vestigiile
unei
aºezãri
civile/canabae (sec. 2–3) ºi ale unui castru
roman (167 x 88 m) construit iniþial (în
sec. 2) din pãmânt de Cohors IV Cypria ºi
de cãtre un detaºament din Legio a V-a
Macedonica ºi apoi reconstruit din ziduri
de piatrã, în anul 201, de Cohors I Aurelia
Britonnum milliaria Antoniana. Localit. este
menþionatã documentar, prima oarã, la
14 sept. 1696, iar la 18 apr. 1989 este
declaratã oraº. În prezent, oraºul are în
subordine ad-tivã 4 sate: Curtiºoara,
Lãzãreºti, Pleºa, Tetila. Monumente:
ruinele mănãstirii Viºina (sec. 14) ºi ale
castrului roman. Din vechea mănăstire
Vişina, ctitorie a domnului Mircea cel
Bătrân, menţionată documentar, prima
oară, la 15 dec. 1514 într-un hrisov
semnat de Neagoe Basarab, în care se
pomeneşte ca stareţ egumenul Grigorie,
se mai păstrează ruinele bisericii din
piatră şi câteva vestigii ale chiliilor şi ale
zidului de incintă. Alături de aceste
ruine, la 19 oct. 1994 s-a înfiinţat o obşte
monahală (de călugări), cu un paraclis
având hramul „Sfânta Treime”, construit
din lemn de stejar pe fundament de
beton, şi un corp de chilii. În perimetrul
satului Pleºa se aflã mănãstirea Lainici
(de cãlugãri), ctitorie din a doua jumãtate
a sec. 14 a cãlugãrului Nicodim venit de
la o mănăstire de pe Muntele Athos. În
1761, mănãstirea a fost distrusã de
armata generalului Adolph von Buccow
din ordinul împãrãtesei Maria Tereza a
Austriei, dar ºi-a reluat activitatea la
începutul sec. 19 din iniþitiva unui grup
de boieri, printre care Sãrdãnescu,
Brãiloiu, Fãrcãºanu, Poenaru, Mãldãrescu,
Bengescu ºi Magheru, care au finanþat
refacerea fostului schit ºi reconstruirea
bisericii. Biserica actualã, cu hramul
„Intrarea în Bisericã a Maicii Domnului”,
de mari dimensiuni (18 m lungime ºi 8
m lãþime), a fost ziditã în anii 1812–1817,
ºi pãstreazã picturi murale interioare de
facturã postbrâncoveneascã, executate în
1860. Faþadele sunt decorate cu o frizã
de panouri pictate, sub corniºã, reprezentând figuri de sfinþi ºi profeþi. Turn-clopotniþã, în formã pãtratã, pe pronaos.
Renovatã în 1984 ºi declaratã monument

(începutul sec. 20) ºi biserica din lemn
cu hramul „Cuvioasa Parascheva” (1640,
refãcutã în 1833), în satul Bumbeºti-Piþic
ºi bisericile din lemn cu hramurile „Cuvioasa Parascheva” (1816) ºi „Intrarea în
Bisericã a Maicii Domnului” (1834), în
satele Cârligei ºi Poienari.
BUNEA,Mănãstirea~Õ Vulcana-Bãi.
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istoric. Muzeu cu colecþii de icoane, cãrþi
vechi, obiecte de cult º.a. În anii 1990–
1994 a fost construitã, lângã lãcaºul vechi,
biserica „Izvorul Tãmãduirii” ºi pictatã
de Grigore Popescu. Mănãstirea Lainici
are în subordine schitul Locurele (sau
Locuri Rele), situat la 2 km distanþã,
într-o poianã de pe versantul estic al
M-þilor Vâlcan, iniþial cu o bisericã din
lemn, construitã în anii 1850–1852 prin
strãdania preoþilor Lupu Stolojan ºi C.
Cartianu, apoi din cãrãmidã (1855–1858),
sfinþitã la 31 mart. 1860, renovatã ºi
pictatã în anii 1892–1897. În satul
Curtiºoara se aflã biserica „Sfântul Ioan
Botezãtorul” (1802), cu picturi murale
interioare de facturã rusticã, ºi cula
„Cornoiu”, construitã în 1715 de boierul
Radu Piºtescu, având înfãþiºarea unei
case masive (cu pereþii groºi de 80 cm),
fortificatã, de plan pãtrat (10 x 10 m), cu
trei niveluri, ultimul prevãzut cu cerdac
larg pe coloane scunde de cãrãmidã. Cula
a fost asediatã de câteva ori de turci, dar
niciodatã aceºtia nu au putut sã pãtrundã
în interiorul ei. Neavând urmaºi, Radu
Piºtescu a dãruit cula logofãtului Cornea
în 1785. În 1929, cula a fost vândutã de
Speranþa Cornea lui Constantin Neamþu,
guvernatorul Bãncii Naþionale din
Craiova, care a electrificat-o ºi i-a instalat
apa curentã. În prezent, cula adãposteºte
un muzeu de etnografie; bisericile
ortodoxe cu hramurile „Sfântul Nicolae”
(1763) ºi „Schimbarea la Faþã” (1702), în
satele Lãzãreºti ºi Tetila; biserica din
lemn cu hramul „Sfinþii Voievozi” (1706,
refãcutã în 1823–1824), în satul Pleºa.
BUMBEªTI-LIVEZENIÕ Jiu(1).

BUMBEªTI-PIÞIC, com. în jud. Gorj,
alcãtuitã din 3 sate, situatã în Subcarpaþii
Olteniei, la poalele Dealului Sãcelu, pe
Pârâu Galben; 2 284 loc. (1 ian. 2011):
1 140 de sex masc. ºi 1 144 fem. Pânã la
17 febr. 1968 s-a numit Bumbeºti. Han

BUNEªTI 1. Com. în jud. Braºov,
alcãtuitã din 5 sate, situatã în Pod.
Hârtibaciului; 2 524 loc. (1 ian. 2011):
1 290 de sex masc. ºi 1 234 fem. Expl.
forestiere. Culturi de cereale, hamei,
sfeclã de zahãr, cartofi etc. Muzeu etnografic (þesãturi, piese de port popular,
ceramicã, interioare de locuinþe, obiecte
de cult etc.). Pe terit. com. B. au fost
descoperite douã sãbii din bronz datând
din prima Epocã a fierului (Hallstatt).
Satul Buneºti este menþionat documentar,
prima oarã, în 1337. În satul Viscri se aflã
o cetate þãrãneascã (sec. 13–16), cu o
bisericã evanghelicã de incintã, în stil gotic,
inclusã, în 1999, pe lista patrimoniului
cultural UNESCO; în satul Roadeº existã
o cetate þãrãneascã cu bisericã evanghelicã
de incintã (sec. 15–16), cu picturi murale
atribuite lui Gregorius Rosalemus ºi altar
sculptat ºi pictat, în stilul Renaºterii, de
Veit Stoss cel Tânãr ; în satul Meºendorf
se aflã o cetate þãrãneascã, cu bisericã evanghelicã de incintã (sec. 14–15), în satul
Buneºti există o cetate sãteascã, cu bisericã
evanghelicã de incintã (sec. 14), iar în satul
Criþ, o cetate þãrãneascã cu bisericã
evanghelicã de incintã (sec. 15–17).
2. Com. în jud. Suceava, alcãtuitã din
5 sate, situatã în Pod. Sucevei, pe râul
ªomuzu Mare; 2 736 loc. (1 ian. 2011):
1 403 de sex masc. ºi 1 333 fem. În satul
Buneºti se aflã clãdirea fostei vãmi (1886),
azi sediul Primãriei.
3. Com. în jud. Vâlcea, alcãtuitã din
6 sate, situatã în E Subcarpaþilor Olteniei;
2 750 loc. (1 ian. 2011): 1 357 de sex masc.
ºi 1 393 fem. Prelucr. lemnului; productie
de ambalaje din material plastic, de
otgoane, frânghii şi sfoară; produse de
panificaţie. În satul Teiuºu se aflã biserica
„Sfântul Nicolae” (1736, cu fresce
originare) construitã în stil brâncovenesc.

BUNEªTI-AVEREªTI, com. în jud.
Vaslui, alcãtuitã din 7 sate, situatã în E
Pod. Central Moldovenesc, în colinele
Crasnei; 2 682 loc. (1 ian. 2011): 1 339 de
sex masc. ºi 1 352 fem. Reºed. com. este
satul Avereºti. Combinat de vinificaþie.
Viticulturã. În 1984, pe terit. com. s-au
descoperit vestigiile unei cetãþi geto-da-
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cice în care s-a gãsit un valoros tezaur
(ceramicã, monede, obiecte de podoabã
din argint ºi bronz, unelte ºi o diademã
princiarã din aur de 757,6 g). Bisericã din
lemn cu hramul „Sfinþii Voievozi” (sec.
18), în satul Armãºeni.
BUNILA, com. în jud. Hunedoara, alcãtuitã din 5 sate, situatã pe pantele estice
ale M-þilor Poiana Ruscãi; 332 loc. (1 ian.
2011): 167 de sex masc. ºi 165 fem. Expl.
de min. de fier (în satul Vadu Dobrii) ºi
de marmurã (în satul Alun). Centru de
dulgherit. Satul Bunila este menþionat
documentar, prima oarã, în 1416. În satul
Alun se aflã biserica din lemn cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului” (1809),
cu bogatã decoraþie cioplitã la interior;
pãstreazã fragmente de picturi (cu
caracter popular) pe pereþii interiori.

BUNTEªTI, com. în jud. Bihor, alcãtuitã
din 9 sate, situatã în SE Depr. Beiuº, la
poalele NV ale M-þilor Bihor, pe râul
Criºu Pietros; 4 480 loc. (1 ian. 2011): 2 268
de sex masc. ºi 2 212 fem. Pomiculturã.
Centru de prelucr. artisticã a lemnului;
centru de ceramicã roºie ºi albã (în satul
Leleºti). Satul Bunteºti este menþionat
documentar, prima oarã, în 1588.
Bisericile din lemn cu hramurile „Sfântul
Ioan Teologul” (1733), bogat ornamentatã
cu crestãturi în lemn, „Schimbarea la
Faþã” (sec. 18) ºi „Sfântul Ioan Gurã de
Aur” (1750, cu picturi din 1756 ºi 1783),
în satele Brãdet, Dumbrãveni ºi Stânceºti.

Bunteşti. Biserica „Sfântul Ioan Gură de Aur”
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Burdea

BURDEA, râu, afl. stg. al Vedei pe terit.
com. Plosca (jud. Teleorman); 80 km;
supr. bazinului: 364 km2. Izv. din S
Câmpiei Piteºtiului, din arealul com.
Stolnici (jud. Argeº) ºi strãbate, pe
direcþie aproximativ N-S, Câmpia
Gãvanu-Burdea, unde are un curs foarte
meandrat.
BURIDAVAÕ OcneleMariºi Râmnicu
Vâlcea.

BURILAMARE, com. în jud. Mehedinþi,
alcãtuitã din 5 sate, situatã în Câmpia
Blahniþei, pe terasa Dunãrii; 2 181 loc.
(1 ian. 2011): 1 081 de sex. masc. ºi 1 100
fem. Legumiculturã. Rezervaþie forestierã (pãdurea Bunget), 18,2 ha.
BURJUC, com. în jud. Hunedoara,
alcãtuitã din 6 sate, situatã pe râul Mureº,
la poalele S ale M-þilor Metaliferi; 878 loc.
(1 ian. 2011): 434 de sex masc. ºi 444 fem.
Satul Burjuc este menþionat documentar,
prima oarã, în 1468. Bisericile din lemn cu
hramurile „Adormirea Maicii Domnului”
(sec. 19) ºi „Pogorârea Duhului Sfânt” (sec.
18), în satele Brãdãþel ºi Tisa.

BURLA, com. în jud. Suceava, formată
dintr-un sat, situatã în NV Pod. Sucevei,
pe râul Suceviþa; 2 243 loc. (1 ian. 2011):
1 169 de sex masc. ºi 1 074 fem. Com B.
a fost înfiinþatã la 1 apr. 2004 prin
desprinderea satului Burla din com.
Volovãþ, jud. Suceava.
BURNAS sau BURNAZ, unitate de
câmpie în S României, parte componentã
a Câmpiei Române, delimitatã de aliniamentul râurilor Vedea–Teleorman, la
V, Câlniºtea–Argeº, la N ºi E ºi Dunãre,
la S. Este o câmpie de tip tabular, ce
coboarã în trepte de la N la S, corespunzãtoare teraselor Dunãrii, cu alt. cuprinse între 12 ºi 90 m, puternic
fragmentatã de pâraie ºi ogaºe. Alcãtuitã
din strate orizontale de argile ºi nisipuri
terþiare, peste care s-au depus nisipuri ºi
pietriºuri cuaternare, acoperite, la rândul
lor, de o pãturã groasã de loess (5–30 m).
Numeroase crovuri (numite local
„padine”), unele de dimensiuni foarte
mari. Culturi de cereale ºi plante tehnice.
Viticulturã (podgoria Greaca).

BUSTUCHIN, com. în jud. Gorj, alcãtuitã
din 8 sate, situatã în zona Dealurilor
Amaradiei, pe cursul superior al râului
Amaradia; 3 457 loc. (1 ian. 2011): 1 783
de sex masc. ºi 1 674 fem. Expl. de petrol

ºi gaze. Pomiculturã. În arealul satului
Poiana Seciuri a fost descoperit (1938) un
tezaur dacic din argint (sec. 1 d.Hr.),
alcãtuit din douã brãþãri, un colier, mai
multe inele, opt plãci decorative, având
forma de scut rombic, cu decor gravat,
13 denari romani republicani ºi 10 denari
romani imperiali. Bisericile din lemn cu
acelaºi hram, „Naºterea Maicii Domnului”, în satele Pojaru (1825) ºi Valea
Pojarului (1737).

BUªTENI, oraº în jud. Prahova, situat la
poalele masivului Caraiman din M-þii
Bucegi ºi la poalele M-þilor Baiu (cartierul
Zamora), la 880–940 m alt., pe cursul
superior al Vãii Prahova, la 75 km NV
de Ploieºti ºi 135 km NV de Bucureºti;
9 981 loc. (1 ian. 2011): 4 809 de sex masc.
ºi 5 172 fem. Supr.: 51,7 km2; densitatea:
193 loc./km2. Staþie de c.f. Fabrică de
hârtie (1882, azi modernizatã), var
hidraulic ºi cherestea. Panificaþie.
Staþiune balneoclimatericã ºi de odihnã,
de interes general, cu funcþionare
permanentã, cu climat tonic-stimulant,
cu aer curat, ozonat, lipsit de praf ºi
alergeni cu efecte curative în tratarea
nevrozelor astenice, a stãrilor de debilitate, a surmenajului fizic ºi intelectual,
a rahitismului ºi tulburãrilor de creºtere
la copii, în convalescenþe etc. Numeroase
izv. cu ape minerale clorurate, iodurate,
carbonatate, sodice, calcice, magneziene
captate de la sf. sec. 19 ºi folosite în
tratamentele balneare. Muzeul memorial
„Cezar Petrescu”. Grãdinã zoologicã cu
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animale care trãiesc în Carpaþi (urºi,
cerbi, capre etc.). Istoric.În jurul anului
1800 au luat fiinþã primele nuclee de
locuire, îndeosebi pe Valea Cerbului,
unde exista un loc numit „La Buºteni”
de la care derivã numele actual, iar în
1840, apare menþionat ca localit. ruralã
cu 12 familii. Declarat oraº în 1946.
Oraºul B. are în subordine ad-tivã localit.
componentã
Poiana
Þapului.
Monumente: biserica „Naºterea Maicii
Domnului”, ctitorie din 1889 (sfinþitã la
8 sept. 1889) a regelui Carol I ºi a reginei
Elisabeta, construitã dupã planurile
arhitectului I. N. Socolescu, cu sprijinul
unor constructori italieni. Biserica
pãstreazã (în altar) picturi murale interioare, originare, executate de pictorul
danez Agnes Exner. Deterioratã de
luptele din Primul Rãzboi Mondial,
biserica a fost reparatã ulterior ºi pictatã
(1936) de Dumitru Belizarie; castelul
„Cantacuzino”, construit în anii 19011911, pe cheltuiala lui Gheorghe Grigore
Cantacuzino (Nababul), după planurile
arhitectului Grigore Cerchez, în stil
românesc cu elemente neobrâncoveneşti.
În perioada comunistă acest castel a
funcţionat ca sanatoriu, iar de curând a
fost restaurat şi redat circuitului turistic
ca muzeu. Declarat monument istoric.
Pereţii interiori păstrează fresce originare,
iar ferestrele dispun de frumoase vitralii;
Monumentul din bronz „Ultima
grenadã”, realizat în 1928 de sculptorul
Ion C. Dimitriu-Bârlad, reprezentându-l
pe legendarul caporal Vasile Muºat care
lanseazã o grenadã împotriva inamicului.
Pr. centru turistic, cu numeroase pârtii
de schi, B. este legat cu Platoul Bucegilor
(cabana Babele) printr-o linie de telecabinã (capacitatea unei cabine fiind de
36 de persoane), datã în folosinþã la 11
aug. 1978, cu lungimea cablului de 4 350
m (cea mai lungã din þarã ºi a treia în
Europa) ºi o diferenþã de nivel (între
Babele ºi Buºteni) de 1 237 m. De la
cabana Babele, o linie de telescaun
asigurã legãtura cu hotelul Peºtera de
lângã Peºtera Ialomiþei. Mai multe trasee
marcate stau la dispoziþia amatorilor de
drumeþii spre cabanele Caraiman, Babele
(de aici spre vf. Caraiman, pe care se aflã
renumita Cruce, înaltã de 33 m,
construitã din oþel, în anii 1926–1928, din
iniþiativa reginei Maria ºi închinatã
eroilor patriei cãzuþi pe câmpurile de
luptã în timpul Primului Rãzboi
Mondial; este iluminatã pe timp de
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noapte), Omu, Mãlãieºti, Gura Diham,
spre cascada Urlãtoarea etc.

BUTEA, com. în jud. Iaºi, alcãtuitã din 2
sate, situatã pe terasele ºi în lunca
Siretului; 4 184 loc. (1 ian. 2011): 2 120 de
sex masc. ºi 2 064 fem. Produse textile;
confecþii metalice; presã de ulei comestibil; morãrit ºi panificaþie. Centru viticol
ºi pomicol. Satul Butea, atestat documentar în 1803, poartã numele ce derivã
de la ocupaþia locuitorilor care lucrau
butoaie (buþi). În satul Miclãuºeni, atestat
documentar în 1472, se aflã castelul
„Sturdza” construit în anii 1752–1775 pe
locul unui conac din sec. 17 ºi restaurat
în perioada 1880–1904, în stil gotic, dupã
proiectele arhitecþilor Julius Reinecke ºi
I. Grisberg. Castelul are 18 camere, 4
saloane, o galerie º.a., repartizate pe trei
niveluri (parter, etaj ºi mansardã).
Mansarda a fost afectatã de un incendiu
în 1985 ºi refãcutã ulterior. În 1944,
castelul a fost jefuit de soldaþii armatei
sovietice. În 1947, Ecaterina Sturdza,
ultima descendentã a fam. Sturdza, a
donat castelul Arhiepiscopiei Iaºilor
pentru înfiinþarea unei mănãstiri, în jurul
bisericii cu hramul „Sfinþii Arhangheli
Mihail ºi Gavriil”, construitã în anii
1821–1823 de logofãtul Dimitrie pe locul
vechii biserici ridicatã în 1781–1782 de
vornicul Ioan Sturdza. Mănãstirea
Miclãuºeni (de maici) a funcþionat pânã
la 28 oct. 1959 când a fost desfiinþatã de
autoritãþile comuniste, acest castel fiind
destinat dupã aceea unei case de copii,
apoi unui depozit militar de muniþii, unei
ºcoli de oligofreni º.a. Mănãstirea a fost
reînfiinþatã în 1994 când a intrat ºi în
posesia castelului. Castelul este înconjurat de un parc dendrologic cu stejari,

ulmi, castani, pini, zadã, un exemplar de
Gingko biloba (arbore relict din Terþiar)
º.a. Tot în satul Miclãuºeni se aflã monumentul domnitorului Ioan Sandu
Sturdza, realizat (în 1875) de sculptorul
D. Metzger.
BUTENI, com. în jud. Arad, alcãtuitã din
4 sate, situatã în Depr. Zarand, la poalele
Dealurilor Cigherului, pe canalul
Morilor; 3 437 loc. (1 ian. 2011): 1 635 de
sex masc. ºi 1 802 fem. Nod rutier. Fermã
de creºtere a ovinelor. Centru de cojocãrit, de þesãturi ºi cusãturi populare.

BUTIMANU, com. în jud. Dâmboviþa,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în Câmpia
Titu; 2 254 loc. (1 ian. 2011): 1 143 de sex
masc. ºi 1 111 fem. Satul Butimanu a fost
întemeiat în 1790. Între 17 febr. 1968 ºi
23 ian. 1981, com. B. a fãcut parte din
jud. Ilfov. Biserica din lemn cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului”-Decindea
(1791), în satul Butimanu. În satul Butimanu s-a nãscut mareºalul Constantin
Presan (Prezan, 1861–1943).

BUTOIEªTI, com. în jud. Mehedinþi,
alcãtuitã din 8 sate, situatã în S Dealurilor
Jiului, pe râul Motru; 3 295 loc. (1 ian.
2011): 1 660 de sex masc. ºi 1 635 fem. Staþie
de c.f. Expl. de balast. În satul Butoieºti se
aflã casa memorialã „Constantin Rãdulescu-Motru”, în care s-a nãscut marele
filozof (1868–1957). Pe terit. com. au fost
descoperite urmele unei aºezãri rurale
romane, numită Ad Mutrium, menþionatã
ºi de Ptolomeu cu numele Amutrium sau
Amutria. Unii cercetãtori presupun cã Ad
Mutrium a existat pe terit. de azi al com.
Botoºeºti-Paia, jud. Dolj. În satul Gura
Motrului, se aflã mănãstirea Gura Motrului (de cãlugãri) întemeiatã, conform
tradiþiei, de cuviosul Nicodim de la
Tismana la sfârºitul sec. 14, care a ridicat
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aici un schit cu bisericã din lemn ºi câteva
chilii ºi rectitoritã în 1512–1521 de
Harvat, mare logofãt în vremea lui
Neagoe Basarab. Ansamblul monahal a
fost refãcut din temelii în anii 1642–1643
de cãtre domnul Matei Basarab, iar
biserica actualã, cu hramul „Cuvioasa
Parascheva”, a fost reconstruitã în 1653
de marele vornic Preda Brâncoveanu pe
locul celei vechi ºi pictatã la interior în
anii 1702–1704 pe cheltuiala domnului
Constantin Brâncoveanu. Între 1841 ºi
1852, biserica a fost restauratã ºi picturile
murale refãcute din iniþiativa arhimandritului Eufrosin Poteca ºi prin
contribuþia domnului Barbu ªtirbei.
Complexul monahal ºi biserica au fost
supuse unor lucrãri de restaurare în
1956–1957 ºi 1983–1987. Muzeu cu
obiecte religioase (icoane pe lemn, cãrþi
religioase vechi, obiecte de cult º.a.). În
bisericã se aflã mormântul cãrturarului
Eufrosin Poteca. Bisericile din lemn cu
hramurile „Sfântul Nicolae” (1784,
refãcutã în 1846) ºi „Cuvioasa Parascheva”
(1892), în satele Þânþaru ºi Buiceºti.

BUTURUGENI, com. în jud. Giurgiu,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în Câmpia
Gãvanu-Burdea, pe dr. Vãii Argeºului;
3 942 loc. (1 ian. 2011): 1 980 de sex masc.
ºi 1 962 fem. Expl. de petrol ºi gaze.
Balastierã. Morãrit ºi panificaþie. Între
17 febr. 1968 ºi 23 ian. 1981 com B. a fost
în jud. Ilfov. Biserica „Adormirea Maicii
Domnului” (1827), în satul Pãdureni.
BUZA, com. în jud. Cluj, alcãtuitã din 3
sate, situatã la poalele Dealului Ascuþit

Butoieşti. Biserica mănãstirii Gura Motrului cu
hramul „Cuvioasa Parascheva”
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(Dealurile Jimborului); 1 287 loc. (1 ian.
2011): 644 de sex masc. ºi 643 fem. În
satul Buza, menþionat documentar, prima
oarã, în 1220, se aflã un conac din sec.
18, iar în satul Jimbor, atestat documentar
în 1320, un conac din sec. 19.

BUZÃU 1. Râu, afl. dr. al Siretului în
Câmpia Siretului inferior; 302 km; supr.
bazinului: 5 264 km2. Izv. din N masivului Ciucaº, de la 1 800 m alt., de sub
vf. Ciucaº, curge mai întâi spre N, urmând
direcþia longitudinalã a structurilor geologice, pentru ca la Întorsura Buzãului
sã facã o cotiturã bruscã, de c. 180°, spre
SE. În aval de com. Sita Buzãului, râul
se îngusteazã, strãbãtând un frumos
defileu (pânã la Nehoiu) între M-þii Siriu,
la V, ºi M-þii Podu Calului, la E. În aceastã
zonã, în arealul com. Siriu, s-a construit
un baraj de 100 m înãlþime (finalizat în
anul 1985), în spatele cãruia s-a format
un lac de acumulare de 10 km lungime
(supr.: 500 ha; vol.: 155 mil. m3) cu scop
hidroenergetic (apele sale pun în miºcare
turbinele unei hidrocentrale cu o putere
instalatã de 210 MW), de alimentare cu
apã ºi regularizare a debitelor râului. La
ieºirea din zona montanã (aval de
Nehoiu) ºi pãtrunderea lui în reg. subcarpaticã, aspectul Vãii B. se schimbã ca
urmare a eroziunii accentuate pe care o
manifestã, prin alternanþa unor strangulãri (uneori cu aspect de chei), cu
bazinete depresionare, erozionale. În aval
de com. Berca, valea râului B. se deschide larg spre câmpie, strãbãtând-o în
semicerc de la NV la SE ºi NE. În zona
de câmpie, unde formeazã numeroase
meandre, are tendinþa de despletire ºi de

pãrãsire a cursului pr. ºi este însoþit, pe
partea stg., de unele limane fluviatile
(Coºteiu, Jirlãu, Balta Amarã, Balta Albã
º.a.), cu mineralizare ridicatã (3–42 g/l).
Debitul mediu multianual al râului B.
oscileazã între 20 ºi 26 m3/sec. B. strãbate
terit. a trei jud. (Covasna, Buzãu, Brãila)
ºi trece prin oraºele Întorsura Buzãului,
Nehoiu ºi prin apropiere de municipiul
Buzãu. Afl. pr.: Bâsca, Bâsca Chiojdului,
Slãnic, Câlnãu. În zona de câmpie apele
B. sunt intens utilizate pentru irigaþii (c.
60 000 ha). Denumirea anticã: Mousaios.
2. Pas în Carpaþii de Curburã, pe
valea superioarã a râului omonim, la
869 m alt., la 16 km SE de oraºul
Întorsura Buzãului, la graniþa dintre jud.
Buzãu ºi Covasna, strãjuit de vf. Mãlâia
(1 663 m) al M-þilor Siriu în V ºi vf.
Zimbru Mare (1 230 m) al M-þilor Podu
Calului în E. Pasul B., situat pe un vechi
drum comercial ce asigura legãtura între
Transilvania (Braºov ºi localit. din Depr.
Þara Bârsei) ºi porturile dunãrene Brãila
ºi Galaþi, este strãbãtut de o ºosea modernizatã, pe care se practicã un intens trafic
turistic şi de tranzit comercial.
3. M-þiiBuzãului, ansamblu muntos
în Carpaþii de Curburã, format din cinci
masive, bine delimitate (Penteleu, Podu
Calului, Siriu, Monteoru ºi Culmea
Ivãneþu), grupate sub numele generic de
M-þii Buzãului. Alt. max.: 1 772 m (vf.
Penteleu).
4. Subcarpaþii Buzãului sau Dealurile Buzãului, subunitate a Subcarpaþilor de Curburã (Subcarpaþii Orientali)
delimitatã de M-þii Buzãului, la N-NV,
râul Slãnic, la E-NE, Câmpia Românã, la
S-SE ºi râul Teleajen, la V. Este constituitã
dintr-o succesiune de masive deluroase
(Dealurile Cornãþel, 827 m, Blidiºel,
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821 m, Dâlma sau Botanul, 801 m, Bocu,
809 m, Ciolanu, 753 m, Istriþa, 754 m,
Pâclele, 598 m, Pripor, 823 m º.a.),
delimitate de vãi, bazinete ºi culoare
depresionare (Niºcov, Cislãu, Nehoiu,
Lopãtari, Pârscov, Pãtârlagele etc.). Este
o zonã intens populatã. Expl de petrol ºi
gaze naturale ºi de diatomit. Pomiculturã; viticulturã.
5. Câmpia Buzãu-Cãlmãþui, porþiune a Câmpiei Române, în NE acesteia,
cuprinsã între râurile Cãlmãþui ºi Buzãu,
limitatã de Subcarpaþii Buzãului, la NV,
Câmpia Râmnicului, la N, Câmpia Brãilei, la SE, Bãrãganul Ialomiþei, la S ºi
Câmpia Sãratei, la V. Culturi de cereale,
de plante tehnice ºi uleioase etc. pe bazã
de irigaþii.
6. Municipiu în SE României, reºed.
jud. cu acelaºi nume, situat în NV
Câmpiei Buzãu-Cãlmãþui, la 95 m alt.,
pe dr. vãii Buzãului; 130 756 loc. (1 ian.
2011): 62 183 de sex masc. ºi 68 573 fem.
Supr.: 81,3 km2, din care 19,6 km2 în
intravilan; densitatea: 6 671 loc./km2.
Zãcãminte de gaze naturale descoperite,
în 1995, în cartierul Verguleasa. Nod
feroviar (staþia de c.f. inauguratã la 13
sept. 1872) ºi rutier. Expl. de balast ºi
nisip cuarþos. Termocentralã. Ind.
metalurgicã (din 1967) produce diferite
sortimente de sârmã, cuie, electrozi
pentru sudurã. Întreprindere constr. de
maºini care realizeazã utilaje petroliere,
metalurgice ºi chimice, materiale
feroviare (schimbãtori cu ace flexibile,
trifoane pentru fixarea ºinelor de cale
feratã), rezervoare, cisterne ºi containere
metalice, instalaþii de filtrare, subansamble pentru tractoare, bunuri metalice
de larg consum (maºini de gãtit, sobe de
încãlzit, vermorele, extinctoare pentru
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incendii, fiare de cãlcat) º.a. Producţie de
pulberi metalice (din 1994), de cord
metalic pentru anvelope (singura din
þarã), produse chimice (folii de vinilin,
tuburi ºi plãci din plastic, prelucr.
maselor plastice), sticlã (sticlãrie pentru
menaj, geamuri securizate, semicristal),
prelucr. a lemnului (mobilã), mat. de
constr. (geamuri ºlefuite, cãrãmizi, þigle,
prefabricate din beton), de încălţăminte,
textile (filaturã de lânã, þesãturi de
bumbac, tricotaje, conf., topitorie de
cânepã) ºi alim. (preparate din carne ºi
lapte, produse de panificaþie, paste
fãinoase, ulei vegetal, zahãr, bere etc.).
Staþiune de cercetare ºi producþie
legumicolã. Teatrul „Gheorghe Ciprian”
(1988). Muzeu judeþean cu secþii de
istorie, etnografie, artã plasticã ºi artã
popularã (ceramicã neoliticã ºi din sec.
14, materiale referitoare la istoria
oraºului, colecþie numismaticã, scoarþe,
ceramicã popularã, artã decorativã etc.);
Muzeu de Etnografie ºi Artã Popularã
(piese de port popular, ceramicã, unelte
etc.); Colecþia Muzealã Episcopia Buzãu;
Colegiu universitar economic (inaugurat
în 1992), cu 2 facultãþi, 206 studenþi ºi 27
profesori (2007–2008). Casa de culturã a
sindicatelor, bibliotecã judeþeanã (f. 1873)
cu c. 240 000 vol., cinematografe, patinoar
artificial. Parcul Crâng (200 ha). În fiecare
an, în luna iunie, la B. se desfãºoarã
târgul tradiþional „Drãgaica”. Istoric. În
parcul Crâng au fost descoperite vestigii
datând din milen. 4 î.Hr., specifice
culturii materiale Gumelniþa, din
perioada 2200–1100 î.Hr. caracteristice
culturii Monteoru ºi din perioada getodacicã. Prima menþiune documentarã
dateazã din anul 376, localit. fiind
consemnatã într-o scrisoare trimisã de
Iunnius Saranus, guvernatorul prov.
Scythia Minor, arhiepiscopului din
Caesarea Mazaca în care se referã la

martirizarea, la 12 apr. 372, a misionarului creºtin Sava, înecat de goþi în râul
Mousaios (râul Buzãu de astãzi). În 1234,
aşezare apare consemnată într-o
corespondenþã papalã, apoi într-un
document din 1310 în care raguzanul
Luccari aminteºte cã la B. a fost ridicatã
o cetãþuie; în 1350, localit. este amintitã
ca târg, iar la 30 ian. 1431 figureazã ca
punct de vamã (pe drumul comercial
dintre Moldova ºi Muntenia), într-un
document emis de Dan II. În nov. 1473,
oastea condusã de ªtefan cel Mare a
trecut prin B. în drumul sãu spre Cetatea
Dâmboviþei (Bucureºti) pe care a
cucerit-o, instalându-l domn pe Laiotã
Basarab. În anul 1504, fostul mitropolit
de Constantinopol, Nifon al II-lea, devine mitropolit al Þãrii Româneºti (1503–
1505), înfiinþând episcopia Buzãului, în
cadrul cãreia s-a desfãºurat ulterior o vie
ºi bogatã activitate culturalã (s-au creat
ºcoli în sec. 16, între care ºi o ºcoalã de
zugravi de biserici, s-a înfiinþat o
tipografie la sf. sec. 17, de sub teascurile
cãreia au ieºit numeroase cãrþi în limba
românã pentru cultul ortodox etc.). În
1507 apare consemnat cu numele Boza
pe o hartã întocmitã de Nicolaus
Germanus, iar în 1574, B. este recunoscut
ca oraº, fiind consemnat, ulterior, într-un
act emis de Mihai Viteazul în 1594 ºi
într-un hrisov semnat de cãtre Matei
Basarab ºi datat 24 ian. 1643. Localit. a
fost de mai multe ori prãdatã ºi
incendiatã de turci ºi a suferit distrugeri
în timpul conflictelor dintre Vasile Lupu
ºi Matei Basarab. O grijã deosebitã i-a
acordat Constantin Brâncoveanu, care a
stimulat atât activitatea tipograficã, cât
ºi pe aceea a ºcolii de dascãli în limba
românã. Oraºul a mai suferit mari
distrugeri în timpul Rãzboaielor
ruso-austro-turce (1736–1739, 1768–1774,
1787–1792), din cauza unor incendii
pustiitoare (în anii 1775, 1778, 1808, 1821)
ºi a unor cutremure (8 mai 1738, 14 oct.
1802, 11 ian. 1838, 9/10 nov. 1940, 4 mart.
1977) º.a. Prãdat ºi incendiat de turci în
anii 1597, 1617, 1659 ºi 1806. Între 1806
ºi 1828 oraºul s-a extins în supr., iar la
sf. sec. 19 ºi începutul sec. 20 s-a dezvoltat în ritm rapid. În 1837 a fost
introdus iluminatul public cu lumânãri
din seu, în 1860 s-au introdus lãmpile cu
gaz lampant pe strãzi, iar în 1928
iluminatul public cu becuri electrice.
Declarat municipiu la 17 febr. 1968.
Locuitorii municipiului B. au luat parte
la evenimentele din a doua jumãtate a
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lunii dec. 1989, alãturi de celelalte oraºe
mari ale þãrii. La 15 dec. 1994, cu ocazia
comemorãrii a 5 ani de la Revoluþia din
dec. 1989, municipiul B. a fost declarat
oraº-martir. Monumente: vechea
catedrală episcopalã, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, de mari dimensiuni (26 m lungime ºi 9,70 m lãþime),
este ctitoria din 1649 a domnului Matei
Basarab, pe locul schitului Frãsinet
(sf. sec. 15), în cadrul cãreia a funcþionat
(sec. 17–18) o tipografie, înfiinþatã în 1691
de Constantin Brâncoveanu, ºi o ºcoalã
de dascãli în limba românã. Biserica a
fost reconstruită în 1741–1745, iar apoi
supusă unor refaceri ºi modificãri (1775–
1778), în timpul domniei lui Alexandru
Ipsilanti ºi în vremea episcopului Cosma.
Avariată de cutremurul din 11 ian. 1838,
biserica a fost refăcută şi i s-au adus unele
modificări prin osârdia episcopului
Chesarie (1825-1846), iar tâmpla a fost
pictată (în 1832) de Nicolae Teodorescu
ajutat de nepotul său, Gheorghe
Tattarescu. Reparatã în 1939–1942 ºi
renovatã în 1949, 1982–1983; noua
catedrală episcopală cu hramul „Înălţarea
Domnului” (2002-2009); biserica „Buna
Vestire” – Banu, ctitorie din 1571 a
vistiernicului Andronic, a fost refãcutã
în 1722 de Andreiana (Adriana), vãduva
vornicului ªerban Cantacuzino. Biserica
a fost reparată (în 1826) după cutremurul
din 14 oct. 1802 şi reconstruită din
temelie în 1884 şi pictată de Dimitrie
Teodorescu; biserica „Neguþãtori”, cu
hramul „Naºterea Maicii Domnului”,
construitã în stil neoclasic, în 1649, de
către negustorul Badea Obredi ºi refãcutã
în 1850; biserica „Sfinþii Îngeri” (1619,
refãcutã în 1833–1838); clãdirea Seminarului „Chesarie”, construitã în stil neoclasic, în 1838; Palatul municipal
construit în 1896–1904, în stilul palatelor
italiene, cu ºiruri de loggii ºi un turn
înalt, dupã planurile arhitectului
Alexandru Sãvulescu; Palatul princiar
(1710–1712); casa „Vergu-Mãnãilã”
(1780), cea mai veche din Buzãu;
monumentul închinat Rãscoalei din 1907;
statuia poetului Vasile Cârlova ºi
obeliscul ridicat cu ocazia comemorãrii
a 1600 de ani de la prima atestare documentarã, situate în Parcul Crâng.
Municipiul B. este renumit prin târgurile
care se þin aici (Drãgaica) din anul 1778
ºi pânã în prezent. Drãgaica apare menþionatã documentar, prima oarã, la
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16 aug. 1778. La 7 km S de municipiul B.
se aflã pãdurile Frasinu (158 ha) ºi Spãtaru
(346 ha), declarate rezervaþii forestiere în
1954, situate în arealul com. Þinteºti.
7. Judeţ situat în partea central-estică
a ţării, în SE Carpaţilor Orientali, axat pe
cursul superior şi mijlociu al râului
Buzău, între 44°44' şi 45°49' latitudine N
şi între 26°04' şi 27°26' longitudine E, între
jud. Vrancea (N şi NE), Brăila (E şi SE),
Ialomiţa (S), Prahova (SV şi V), Braşov
(NV) şi Covasna (NV). Supr.: 6 103 km2
(2,56% din supr. ţării). Populaţia (1 ian.
2011): 479 210 loc. (2,24% din populaţia
ţării), din care 233 646 de sex masc.
(48,8%) şi 245 564 fem. (51,2%). Populaţia
urbană: 196 602 loc. (41,0%); rurală:
282 608 loc. (59,0%). Densitatea: 78,5
loc./km2. Structura populaţiei pe
naţionalităţi (la recensământul din 20-31
oct. 2011): 90,7% români, 4,5% rromi şi
restul alte minorităţi (maghiari, germani,
italieni, turci ş.a.). Reşed.: municipiul
Buzău. Oraşe: Nehoiu, Patârlagele,
Pogoanele, Râmnicu Sărat (municipiu).
Comune: 82. Sate: 477 (din care 22 aparţin
oraşelor). Localit. componente ale oraşelor: 2.
Relieful este reprezentat prin trei
trepte majore (munţi 19%, dealuri subcarpatice 31%, câmpii 50%) care coboară de
la NV către SE. Treapta înaltă cuprinde
M-ţii Buzăului, constituiţi din cinci
masive (Penteleu, sub forma unei
piramide, înalt de 1 772 m – alt. max. a
jud. B., Siriu, 1 657 m, Podu Calului,
1 439 m, Monteoru, 1 344 m şi Ivăneţu,
1 191 m), şi prelungirile de SV ale M-ţilor
Vrancea, iar cea mijlocie include
Subcarpaţii Buzăului, formaţi dintr-un
ansamblu de culmi deluroase (Cornăţel,
Blidişel, Ciolanu, Istriţa, Dâlma, Bocu,
Pâclele ş.a.) separate de depresiuni
subcarpatice (Nehoiu, Siriu, Chiojdu,
Pătârlagele, Sibiciu, Nişcov, Lopătari,
Cislău, Pârscov ş.a.) şi o mică porţiune
din Subcarpaţii Vrancei (Dealurile Bisoca,
Blăjani, Buda). Caracteristicile pr. ale
Dealurilor Pâclelor, axate pe un
anticlinal, cu înălţimi ce variază între 300
şi 550 m, sunt degradările de teren, care
au dat naştere la aşa-numitele „badlands” (pământuri rele), şi prezenţa
vulcanilor noroioşi. Zona de câmpie,
extinsă în jumătatea SE a jud., este
alcătuită din patru subunităţi pr.
(Câmpiile Sărata, Bărăganul Ialomiţei sau
Câmpia Bărăganului de Mijloc, BuzăuCălmăţui şi Câmpia Râmnicului) care
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aparţin Câmpiei Române. Trecerea de la
zona subcarpatică la cea de câmpie se
face prin intermediul a două glacisuri
(Glacisul Istriţei şi Glacisul Râmnicului)
cu altitudini de c. 250 m.
Clima are un caracter temperatcontinental, cu nuanţe locale determinate
de formele de relief. În sectorul montan,
temp. medii multianuale oscilează între
4 şi 6°C, în cel deluros variază între 8 şi
10°C, iar în cel de câmpie sunt în jur de
10,5°C. Mediile termice ale lunii cele mai
calde (iul.) depăşesc 22°C în câmpie şi
coboară sub 10°C pe culmile montane
înalte, iar temp. medii ale lunii cele mai
reci (ian.) ating –2,4°C în zona de câmpie
şi –8,0°C pe crestele munţilor. Temp.
max. absolută (41,5°C) s-a înregistrat la
staţia meteorologică Ruşeţu, în ziua de
11 aug. 1951, iar temp. minimă absolută
a atins valoarea de –30,7°C la staţia
meteorologică Istriţa de Jos, în ziua de 9
ian. 1938. Cantităţile medii anuale de
precipitaţii variază între 500 mm în
câmpie, 600–700 mm în zona dealurilor
subcarpatice şi peste 1 200 mm pe
culmile montane înalte. Vânturile
predominante bat dinspre NE, cu o
frecvenţă de 25,4% pe an, urmate de cele
dinspre SV (11,8%) şi NV (9,3%). Culmile
montane înalte sunt biciuite mai frecvent
de vânturile ce bat din sectorul vestic. În
sezonul rece al anului, zona de câmpie
şi poalele subcarpaţilor sunt adeseori
invadate de masele de aer rece provenite
din aria anticiclonului siberian, cunoscute sub numele de Crivăţ (vânt puternic
ce bate în rafale, spulberând sau vis-

colind zăpada). O caracteristică locală o
reprezintă prezenţa föhn-ului în zona
dealurilor Istriţa, Ciolanu, Dâlma (sau
Botanu) ş.a., care favorizează dezvoltarea
unor specii termofile. Vitezele medii
anuale ale vânturilor oscilează între
1,4 m/s în zona de câmpie şi între 2,0 şi
6,0 m/s pe culmile montane.
Reţeaua hidrografică este reprezentată, în principal, de cursul superior
şi mijlociu al râului Buzău, care străbate
jud. pe o lungime de 175 km, pe direcţie
NV-SE, colectând majoritatea râurilor
mai mici, printre care: Caşoca, Bâsca
Mică, Sibiciu, Bălăneasa, Băligoasa,
Slănic, Câlnău ş.a., pe stânga, şi Siriu,
Nehoiu, Bâsca Chiojdului, Nişcov ş.a.,
pe dreapta. Terit. jud. B. mai este drenat
şi de cursurile superioare ale râurilor
Râmnic (în NE), Călmăţui (în SE) şi
Sărata (în SV). Lacurile existente în
arealul jud. B. sunt numeroase şi variate
ca origine şi mărime: Lacul Vulturilor
(de origine periglaciară), lacurile Joseni,
Policiori, Odăile, Mlăjet ş.a. (formate între
valurile de alunecare), Lacul Tâlharilor
de pe Valea Hânsar (de baraj natural),
lacurile de la Meledic (carstosaline),
Costeiu, Amara, Balta Albă ş.a. (limane
fluviatile), Lacul Siriu de pe valea
superioară a Buzăului (lac artificial) ş.a.
Vegetaţia naturală este marcată de o
mare diversitate. Culmile înalte ale
masivelor Penteleu, Siriu, Vrancea, Podu
Calului (la peste 1 450–1 550 m alt.) sunt
acoperite de pajişti secundare, alcătuite
din iarba stâncilor (Agrostis rupestris),
păiuş (Festuca rubra), ţăpoşică (Nardus

stricta), stirigoaia (Veratrum album),
hiruşor (Poa anua) ş.a., şi tufişuri de
jneapăn (Pinus mugo), smirdar (Rhododendron kotschyi), ienupăr (Juniperus
sibirica), afin (Vaccinium myrtillus) ş.a.
Etajul pădurilor de molid, ce alternează
uneori cu pajiştile secundare, este bine
reprezentat doar în masivele Penteleu,
Siriu şi Vrancea, la altitudini cuprinse
între 1 350 m şi 1 600 m. Cel mai bine
dezvoltat este etajul pădurilor de foioase,
extins între 1 500 şi 300 m alt., format din
păduri de gorun (Quercus petraea) în
amestec cu carpen (Carpinus betulus) şi
fag (Fagus sylvatica). Pădurile amestecate
de fag, brad şi molid sunt mai compacte
la alt. de peste 1 000 m. Zona silvostepei,
extinsă între 130 şi 300 m alt., ocupă
aproape jumătate din supr. jud. B. În
prezent, vegetaţia naturală din stepă şi
silvostepă a fost în cea mai mare parte
înlocuită prin culturi. Vegetaţie ierboasă
de silvostepă se mai întâlneşte pe marginea exterioară a dealurilor subcarpatice
(în zona Berca–Policiori–Aldeni), fiind
reprezentată îndeosebi de păiuş (Festuca
valesiaca), bărboasă (Botriochloa ischaemum), negară (Stipa capillata), colilie (Stipa
lessingiana) şi pir crestat (Agropyron cristatum), ruscuţă de primăvară (Adonis
vernalis) ş.a. Pâlcuri de stejar pufos
(Quercus pubescens) se întâlnesc, dispersat, în tot arealul subcarpatic, pe versanţii însoriţi şi bine drenaţi. În câmpie
se mai păstrează câteva pâlcuri de stejar
brumăriu (Quercus pedunculiflora), iar în
zona de obârşie a Călmăţuiului (lângă
municipiul Buzău), există două păduri
de stejar brumăriu în amestec cu frasin
cu frunză îngustă (Fraxinus angustifolia)
şi frasin pufos (Fraxinus pallisae).
Fauna, asemenea vegetaţiei, are o
distribuţie altitudinală, fiind alcătuită
dintr-o mare varietate de specii. Pădurile
de munte şi din Subcarpaţi adăpostesc
o bogată şi variată lume animală (cerbi,
căprioare, mistreţi, urşi, râşi, jderi,
veveriţe, lupi, vulpi, cocoşi de munte,
ierunci, mierle, sturzi, ciocănitori, iepuri,
şoareci, şerpi, şopârle, salamandre). În
marginea externă a Subcarpaţilor şi în
zona de stepă şi silvostepă trăiesc
nenumărate rozătoare (şoareci de câmp,
popândăi, iepurele de câmp, dihor etc.),
păsări (prepeliţa, potârnichea, graurul,
ciocârlia de Bărăgan, prigoria, dumbrăveanca, uliul, cioara etc.), insecte (lăcuste,
cosaşi, greieri, păianjeni) etc. Apele
râurilor sunt bogate în păstrăvi (în zona
de munte), clean, biban, lipan, somn ş.a.

Resurse naturale: păduri (163 904
ha, 2008), zăcăminte de petrol (Berca,
Arbănaşi, Tisău, Plopeasa, Scorţoasa,
Beceni, Scutelnici ş.a.), de gaze naturale
(Tisău, Boldu, Roşioru, Padina, Ghergheasa ş.a.) şi de lignit (Ojasca); diatomit
(Pătârlagele), chihlimbar (perimetrul
Mlăjet–Sibiciu–Colţi–Bozioru), argilă de
calitate superioară (Simileasca, Sătuc,
Râmnicu Sărat), sare (Mânzăleşti, Bisoca,
Brătileşti), gresie de Tarcău şi gresie de
Kliwa, nisipuri cuarţoase (Crivineni),
calcar (Dealul Istriţa, Vipereşti, Ciuta,
Măgura), gips etc. O bogăţie aparte o
reprezintă apele minerale sulfuroase,
feruginoase, clorosodice (Sărata-Monteoru,
Fişici, Nehoiu, Siriu ş.a.) şi nămolul
sapropelic, cu valoare terapeutică, de la
Balta Albă.
Istoric. Mărturii ale vieţii materiale
(unelte şi arme din piatră sau os –
topoare, măciuci de luptă, vârfuri din
silex etc. –, produse ceramice variate –
ceşti, căni, castroane etc.), scoase la iveală
prin săpăturile arheologice de la Aldeni,
Sudiţi ş.a., atestă prezenţa omului în
această zonă încă din Neolitic (milen.
4 î.Hr.). Epoca bronzului (milen. 2 î.Hr.)
este ilustrată în mod special de cultura
Monteoru (descoperiri la SărataMonteoru, Aldeni, Merei, Cernăteşti,
Săpoca, Smeeni ş.a.), care indică un
habitat dezvoltat al omului primitiv, mai
ales în arealul subcarpatic, produs al
celui mai puternic grup nord-tracic.
Urme ale civilizaţiei geto-dace au fost
indentificate în arealul localit. Cârlomăneşti (sec. 2–1 î.Hr.) şi Gherăseni (sec.
4), iar castrul de la Pietroasele este o
mărturie a stăpânirii romane a acestor
locuri. Începând cu sec. 3 şi până prin
sec. 7, numeroasa populaţie daco-romană
existentă în această regiune a suferit de
pe urma frecventelor penetraţii ale
diferitelor popoare migratoare, fără a fi
însă dislocată. Invazia şi trecerea goţilor
prin aceste părţi este dovedită de
faimosul tezaur din aur, numit „Cloşca
cu puii de aur”, în greutate de 19 kg,
compus din 12 piese (iniţial au fost 22),
între care o tavă mare, mai multe vase,
fibule în formă de vultur, încrustate cu
pietre preţioase, colane din aur, îngropat
la Pietroasele de regele vizigot Athanaric,
în anul 375, şi descoperit în 1837. Descoperirile de la Cândeşti şi SărataMonteoru atestă că populaţia autohtonă
s-a menţinut şi după marea năvălire a
hunilor din sec. 4–5. Continuitatea de
locuire în vetrele străbune mai este
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dovedită şi de vestigiile arheologice
descoperite la Budureasa (sec. 6), SărataMonteoru (sec. 6–7), Pruneni şi Blăjani
(sec. 6–10) ş.a. Prezenţa unor aşezări omeneşti bine închegate în sec. 13–15, dar cu
existenţă anterioară, începe să fie
menţionată în documente: Buzău, atestat
iniţial în 376, apoi în 1234, Colţi în 1277,
Pănătău, 1415, Chiojdu, 1418, Râmnicu
Sărat în 1439, Cozieni, 1525, Beceni, 1526,
Cernăteşti, 1535, Blăjani, 1545, Odăile în
1545, Lopătari în 1579 ş.a. O serie de
materiale cartografice din sec. 16–18
confirmă existenţa în aceste locuri a mai
multor localităţi, drumuri comerciale,
denumiri de munţi, ape etc. Astfel, pe
harta lui N. Germanus (1507), aşezarea
Buzău este înscrisă cu numele Boza, pe
hărţile atlasului lui Mercator (1595)
Râmnicu Sărat apare cu numele Rebnick,
iar pe o hartă militară din 1595 este
consemnat Pasul Buzăului ca loc de
bătălie. Pe harta Stolnicului Constantin
Cantacuzino din anul 1700 este redată,
pentru prima oară, împărţirea ad-tivă a
Ţării Româneşti în 17 judeţe, între care
sunt consemnate şi judeţele Buzău,
Râmnic şi Saac (sau Săcueni) ale căror
teritorii se încadrează, în cea mai mare
parte, în supr. actualului judeţ Buzău. Pe
aceeaşi hartă mai erau trecute 72 de
localit. (între care două târguri, câteva
lacuri, câţiva vulcani noroioşi şi unele
bogăţii (sare, sulf ş.a.). După 1 ian. 1845,
când a fost desfiinţat jud. Saac şi înglobat
în cea mai mare parte la jud. B., acesta
s-a extins spre V şi N evoluând între
aceste limite, cu unele modificări de la
sf. sec. 19, până în 1950, când regimul
comunist a adoptat o nouă împărţire adtiv teritorială, după model sovietic, jud.
B. devenind una dintre cele 28 de regiuni
ale ţării. În 1952, au avut loc unele
modificări ale împărţirii ad-tiv teritoriale
din 1950, jud. B. fiind încadrat în cea mai
mare parte în regiunea Ploieşti. Prin noua
împărţire ad-tiv teritorială din 17 febr.
1968, a fost reînfiinţat jud. B., iar oraşul
de reşedinţă (Buzău) a fost trecut în
categoria municipiilor.
Economia jud. B. are un caracter
complex şi dinamic, cu un profil industrial-agrar.
Industria
reprezintă
ramura
principală a economiei jud. B., fiind
concentrată în cea mai mare parte în
municipiile Buzău şi Râmnicu Sărat.
Structura producţiei globale industriale
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scoate în evidenţă, ca primă ramură, ind.
constr. de maşini şi de prelucr. a
metalelor (cu unităţi la Buzău şi Râmnicu
Sărat) în cadrul căreia se produc utilaje
tehnologice pentru ind. metalurgică,
petrolieră şi chimică, subansamble
pentru tractoare, materiale feroviare
(schimbători cu ace flexibile, trifoane
pentru fixarea şinelor de cale ferată),
garnituri de frână şi etanşare, rezervoare,
cisterne şi containere metalice, instalaţii
de filtrare, diverse bunuri metalice de
larg consum (maşini de gătit, sobe de încălzit, vermorele, extinctoare pentru
incendii, fiare de călcat etc.). Alte ramuri,
cu ponderi importante în producţia
industrială a jud. sunt: metalurgia feroasă
(sârmă şi produse din sârmă, corduri metalice pentru anvelope – singura producătoare din ţară –, pulberi metalice, la
Buzău), ind. de expl. a combustibililor,
ind. chimică (prelucr. maselor plastice,
folii de vinilin, tuburi şi plăci, la Buzău

şi Beceni, regenerarea uleiurilor uzate, la
Râmnicu Sărat), ind. mat. de constr.
(calcar la Istriţa, diatomit la Pătârlagele,
geamuri şi prefabricate din beton la
Buzău, var la Măgura, cărămizi la Berca,
Pătârlagele), ind. de prelucr. a lemnului
(Buzău, Râmnicu Sărat, Nehoiu, Verneşti,
Gura Teghii), ind. textilă şi a confecţiilor
(Buzău, Râmnicu Sărat, Smeeni, Pătârlagele, Nehoiu), alim. (preparate din carne
şi lapte, conserve de legume şi fructe,
uleiuri vegetale, zahăr, vin, bere, produse
de panificaţie etc., la Buzău, Râmnicu
Sărat, Nehoiu, Pietroasele, Zărneşti,
Săhăteni ş.a.). O pondere însemnată o
deţin şi activităţile ind. meşteşugăreşti,
mici şi mijlocii, producătoare de covoare
manuale (Bisoca, Lopătari, Siriu, Gura
Teghii), împletituri din răchită (Ziduri),
confecţii artizanale, vase ceramice (Nişcov, Pârscov, Plopeasa, Calvini, Olari,
Policiori ş.a.), instrumente muzicale
(Mânzăleşti, Cătina), obiecte de tâmplărie
şi dogărie (Tisău, Lopătari, Gura Teghii,
Vipereşti, Bozioru, Chiojdu, Bisoca ş.a.),

cioplituri în piatră (Măgura, Năeni,
Pietroasele, Breaza, Cătina) etc.
Agricultura, a doua ramură a economiei jud. B., se caracterizează prin
varietate şi complexitate structurală,
repartiţie zonală în raport cu marile
unităţi de relief şi prin continuitate
tradiţională de activităţi. La sf. anului 2007,
supr. agricolă a jud. B. era de 402 069 ha,
din care 257 749 ha terenuri arabile,
89 161 ha păşuni naturale, 28 746 ha
fâneţe naturale, 15 435 ha vii şi pepiniere
viticole şi 10 978 ha livezi şi pepiniere
pomicole. Din totalul supr. agricole a jud.
B., 96,9% revine sectorului privat. În anul
2007, supr. arabile erau dominate de
culturile de porumb (103 159 ha), urmate
de cele de plante uleioase (53 965 ha),
grâu şi secară (51 535 ha), floarea-soarelui
(39 707 ha), plante de nutreţ (18 932 ha),
orz şi orzoaică (8 489 ha), sfeclă de zahăr,
legume, leguminoase pentru boabe,
cartofi, tutun etc. Culturile viticole au o
extindere mai mare în zona dealurilor
subcarpatice, concentrându-se în două
mari areale viticole: podgoria Dealu
Mare, pe versanţii sudici ai Dealului
Istriţa, cu centrele de mare productivitate
Pietroasele, Breaza, Verneşti, Zoreşti,
Merei ş.a. şi podgoria din zona Piem.
Râmnicului, cu centrele Cernăteşti, Zărneşti, Râmnicu Sărat ş.a. Dispersate sunt
şi podgoriile din reg. de câmpie, de la
Cochirleanca, Săgeata, Pogoanele, Padina,
Boldu, Ruşeţu ş.a. Aceste podgorii
produc o gamă variată de sortimente de
struguri de masă şi de vinuri. De
remarcat faptul că, în cadrul Staţiunii de
cercetare şi producţie viticolă Pietroasele
(înfiinţată în 1892), au fost create mai
multe soiuri de viţă de vie, între care se
evidenţiază Tămâioasa românească.
Pomicultura, cu vechi tradiţii în jud. B.,
se practică, mai ales, în zonele subcarpatică şi piemontană, unde formează
bazine pomicole compacte în arealele
localit. Nehoiu, Pătârlagele, Cislău,
Pârscov, Chiojdu, Sibiciu, Verneşti, Merei
ş.a. Din producţia totală de fructe (35 179
tone, în anul 2007), 16 045 tone aparţin
merelor, 10 262 tone prunelor, iar restul
cireşelor şi vişinelor, perelor, nucilor ş.a.
Sectorul zootehnic cuprindea, la
începutul anului 2008, efective din mai
toate speciile de animale, respectiv 79 783
capete bovine, 143 937 capete porcine,
210 723 capete ovine, 21 779 capete
caprine, 24 408 capete cabaline; avicultură
(4 038 234 capete păsări, locul 2 pe ţară,
după jud. Teleorman); apicultură (25 301

familii de albine). Peste 99% din
efectivele de animale aparţine sectorului
privat, iar în unele cazuri (la caprine)
sectorul privat reprezintă 100%. La
Cislău şi Ruşeţu există mari crescătorii
de cai de rasă, folosiţi la concursurile
hipice interne şi internaţionale, iar la
Cislău se află o importantă crescătorie
de viermi de mătase.
Căile de comunicaţie de pe terit. jud.
B., aflat la interferenţa celor trei provincii
istorice româneşti (Muntenia, Transilvania şi Moldova), reflectă strânsa legătură
a acestora cu desfăşurarea reliefului şi a
vechilor axe comerciale ce traversau jud.
B. La sfârşitul anului 2007, reţeaua căilor
de comunicaţii însuma 244 km de cale
ferată (din care 113 km electrificate), cu
o densitate de 40 km/ 1 000 km2 de teritoriu, şi 2 646 km de drumuri publice
(din care 334 km modernizate), cu o
densitate de 43,4 km/ 100 km2 de teritoriu. O deosebită importanţă în activitatea de transport de mărfuri şi călători
o au magistralele rutieră (E 85) şi
feroviară Siret–Suceava–Bacău–Focşani–
Buzău– Ploieşti–Bucureşti–Giurgiu care
trec prin jud. B. şi prin municipiul Buzău
– unul dintre principalele noduri feroviare şi rutiere ale ţării prin care trec
fluxurile de mărfuri şi călători dintre cele
trei provincii istorice româneşti.
Învăţământ,culturăşiartă. În anul
şcolar 2007–2008, pe terit. jud. B. funcţionau 25 grădiniţe de copii, cu 14 427 copii
înscrişi şi 779 cadre didactice, 133 de şcoli
generale (învăţământ primar şi gimnazial), cu 40 509 elevi şi 3 239 cadre
didactice, 29 de licee, cu 15 636 elevi şi
1 335 profesori, zece şcoli profesionale,
cu 4 738 elevi şi 157 cadre didactice şi un
institut de învăţământ superior, cu 206
studenţi şi 27 profesori. În aceeaşi pe-
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rioadă, reţeaua instituţiilor de cultură şi
artă cuprindea 6 muzee, 319 biblioteci,
cu 2 515 000 volume, şase case de cultură,
81 cămine culturale, patru uniuni de
creaţie, o orchestră profesională de muzică populară, numeroase ansambluri
folclorice, formaţii corale şi de dansuri
etc. Activitatea sportivă se desfăşoară în
cadrul celor 76 de secţii sportive care cuprind 1 957 sportivi legitimaţi, 116 arbitri
şi 100 antrenori.
Ocrotirea sănătăţii. La sf. anului
2007, reţeaua sanitară a jud. B. era formată
din şapte spitale cu 2 665 de paturi,
revenind un pat de spital la 183 locuitori,
şase dispensare medicale, patru policlinici şi 137 de farmacii şi puncte
farmaceutice, în cadrul cărora activau 541
medici (1 medic la 903 locuitori), 145
stomatologi (1 medic stomatolog la 3 370
locuitori) şi 2 547 personal sanitar cu pregătire medie.
Turismul reprezintă o componentă
pr. a activităţii jud. B., legat de prezenţa
numeroaselor obiective turistice, a
bogăţiei şi varietăţii elementelor de ordin
istoric, etnografic şi folcloric, cât şi de
existenţa unei bune reţele de unităţi de
cazare (21 hoteluri, două vile, două
moteluri, un camping, trei pensiuni
turistice urbane şi 26 de pensiuni turistice
rurale, nenumărate case particulare), cu
o capacitate totală de 2 181 de locuri.
Principalele obiective de interes turistic
sunt: peisajele din zonele montană şi subcarpatică (valea superioară a Buzăului,
marcată de un defileu de mare atractivitate, însoţită de o şosea modernizată
ce asigură, prin pasul Buzău, legătura
dintre Transilvania şi Muntenia; masivele muntoase Siriu, Penteleu, Podu
Calului ş.a., cu numeroase trasee marcate, cu zone de interes cinegetic etc;
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vulcanii noroioşi din arealul localit.
Pâclele Mari, Pâclele Mici, Beciu – fenomen rar întâlnit –, declaraţi monumente
ale naturii; „focurile nestinse” de la
Lopătari, de pe terit. satului Terca, unde
gazele naturale ies la supr. prin crăpăturile scoarţei terestre, arzând permanent
şi imprimând terenului un aspect pârjolit;
rezervaţia geologică de la Bădila, cu
stânci de calcar, denumite „Sarea lui
Buzău” – declarate monumente ale
naturii; rezervaţia forestieră „MileaViforâta”, cu molizi seculari etc.), monumentele şi locurile istorice (mănăstirile
Ciolanu, Barbu, Cetăţuia, Cârnu, Găvanu,
Nifon, Răteşti, complexul arheologic de
la Sărata-Monteoru, urmele castrului
roman de la Pietroasele şi locul unde s-a
descoperit celebrul tezaur de la
Pietroasele, numit „Cloşca cu puii de
aur” etc.), diversitatea şi bogăţia
elementelor etnografice (sculpturi în
lemn la Bisoca, Chiojdu, Lopătari, Buda,
ţesături şi covoare la Bisoca, Siriu,
Lopătari, instrumente muzicale la
Mânzăleşti şi Cătina, olărit la Nişcov,
Pârscov, Plopeasa, Olari ş.a., cioplitul în
piatră la Măgura, Năeni, Breaza, Cătina
ş.a.), expoziţia de sculptură în aer liber
de la Măgura, existenţa staţiunilor
balneoclimaterice Sărata-Monteoru, Siriu,
festivalurile folclorice „Floarea-de-Colţi”,
„Festivalul Slănicului” (Lopătari), „Pe
plaiuri bisocene” şi „Pe urme de baladă”
(Gura Teghii), „Drăgaica” (Buzău) etc.
Indicativ auto: BZ.

Localităţilejud.Buzău
(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)

1. BUZĂU (anul 376)

2. RÂMNICUSĂRAT (1439)

II. Oraşe

1. NEHOIU (1549)

Localit. componente ale
oraşelor
1. Lunca Priporului
2. Nehoiaşu
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Satele care apaţin
oraşelor
1. Bâsca Rozilei
2. Chirleşti
3. Curmătura
4. Mlăjet
5. Păltineni

6. Stănila
7. Vineţişu
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2. PĂTÂRLAGELE (1573)

1. Calea Chiojdului
2. Crâng
3. Fundăturile
4. Gornet
5. Lunca
6. Mănăstirea
7. Mărunţişu
8. Muşcel
9. Poienile
10. Sibiciu de Sus
11. Stroeşti
12. Valea Lupului
13. Valea Sibiciului
14. Valea Viei

3. POGOANELE (1853)
(sec. 19)
III. Comune
1. AMARU

2. BALTAALBĂ

3. BĂLĂCEANU

4. BECENI

5. BERCA

6. BISOCA

1. Căldărăşti (1550)

Satele componente
(primul sat este reşed. com.)
1. Amaru (1699)
2. Câmpeni
3. Dulbanu
4. Lacu Sinaia
5. Lunca
6. Scorţeanca
1. BaltaAlbă
2. Amara
3. Băile
4. Stăvărăşti

7. BLĂJANI
8. BOLDU

9. BOZIORU

1. Bălăceanu (1864)

1. Beceni (1526)
2. Arbănaşi
3. Cărpiniştea
4. Dogari
5. Floreşti
6. Gura Dimienii
7. Izvoru Dulce
8. Mărgăriţi
9. Valea Părului

1. Berca (1552)
2. Băceni
3. Cojanu
4. Joseni
5. Mânăstirea Răteşti
6. Pâclele
7. Pleşcoi
8. Pleşeşti
9. Răteşti
10. Sătuc
11. Tâţârligu
12. Valea Nucului
13. Viforâta
1. Bisoca (1552)
2. Băltăgari

10. BRĂDEANU
11. BRĂEŞTI

12. BREAZA

13. BUDA

3. Lacurile
4. Lopătăreasa
5. Pleşi
6. Recea
7. Sările
8. Şindrila

1. Blăjani (1545)
2. Soreşti
1. Boldu (1830)
1. Bozioru
2. Buduile
3. Fişici
4. Găvanele
5. Gresia
6. Izvoarele
7. Nucu
8. Scăeni
9. Ulmet
10. Văvălucile
1. Brădeanu
2. Mitropolia
3. Smârdan

1. Brăeşti (1655)
2. Brătileşti
3. Goideşti
4. Ivăneţu
5. Pinu
6. Pârscovelu
7. Ruginoasa

1. Breaza (1560)
2. Bădeni
3. Greceanca
4. Văleanca-Vilăneşti
5. Vispeşti

1. Buda
2. Alexandru Odobescu
3. Dănuleşti

14. CALVINI

15. C.A.ROSETTI

16. CĂNEŞTI

17. CĂTINA

18. CERNĂTEŞTI

19. CHILIILE

20. CHIOJDU

21. CILIBIA

22. CISLĂU

4. Muceşti-Dănuleşti
5. Spidele
6. Toropăleşti
7. Valea Largă
1. Calvini (1587)
2. Bâscenii de Jos
3. Bâscenii de Sus
4. Frăsinet
5. Olari
1. C.A.Rosetti
2. Bălteni
3. Bâlhacu
4. Cotu Ciorii
5. Lunca
6. Vizireni
1. Căneşti
2. Gonţeşti
3. Negoşina
4. Păcurile
5. Şuchea
6. Valea Verzei

23. COCHIRLEANCA

24. COLŢI

25. COSTEŞTI

26. COZIENI

1. Cătina (1528)
2. Corbu
3. Slobozia
4. Valea Cătinei
5. Zeletin

1. Cernăteşti (1535)
2. Aldeni
3. Băeşti
4. Căldăruşa
5. Fulga
6. Manasia
7. Vlădeni
8. Zărneştii de Slănic
1. Chiliile (1720)
2. Budeşti
3. Creveleşti
4. Ghiocari
5. Glodu-Petcari
6. Poiana Pletari
7. Trestioara

1. Chiojdu (1418)
2. Bâsca Chiojdului
3. Cătiaşu
4. Lera
5. Plescioara
6. Poeniţele
1. Cilibia (1822)
2. Gara Cilibia
3. Mânzu
4. Movila Oii
5. Poşta

1. Cislău
2. Bărăşti
3. Buda Crăciuneşti
4. Gura Bâscei
5. Scărişoara

27. FLORICA

28. GĂLBINAŞI
29. GHERĂSENI
30. GHERGHEASA
31. GLODEANUSĂRAT

32. GLODEANU-SILIŞTEA

Buzău

1. Cochirleanca (1820)
2. Boboc
3. Gara Bobocu
4. Roşioru
5. Târlele

1. Colţi (1277)
2. Aluniş
3. Colţii de Jos
4. Muscelu Cărămăneşti
1. Costeşti (1559)
2. Budişteni
3. Gomoeşti
4. Groşani
5. Pietrosu
6. Spătaru

1. Cozieni (1525)
2. Anini
3. Bălăneşti
4. Berceşti
5. Ciocăneşti
6. Cocârceni
7. Colţeni
8. Faţa lui Nan
9. Glodurile
10. Izvoru
11. Lungeşti
12. Nistoreşti
13. Pietraru
14. Punga
15. Teişu
16. Trestia
17. Tulburea
18. Valea Banului
19. Valea Roatei
20. Zăpodia
1. Florica (1879)
1. Gălbinaşi
2. Bentu
3. Tăbărăşti

1. Gherăseni (1840)
2. Sudiţi
1. Ghergheasa
2. Sălcioara

1. GlodeanuSărat (1500)
2. Căldăruşeanca
3. Ileana
4. Pitulicea

1. Glodeanu-Siliştea (1571)
2. Casota
3. Cârligu Mare
4. Cârligu Mic
5. Corbu
6. Cotorca
7. Satu Nou
8. Văcăreasca
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33. GREBĂNU

34. GURATEGHII

35. LARGU
36. LOPĂTARI

37.LUCIU
38. MĂGURA

39. MĂRĂCINENI
40. MĂRGĂRITEŞTI
41. MÂNZĂLEŞTI

42. MEREI

1. Grebănu
2. Homeşti
3. Livada
4. Livada Mică
5. Plevna
6. Zăplazi
1. GuraTeghii
2. Furtuneşti
3. Nemertea
4. Păltiniş
5. Secuiu
6. Vadu Oii
7. Varlaam

1. Largu (1700)
2. Scărlăteşti

1. Lopătari (1579)
2. Brebu
3. Fundata
4. Luncile
5. Pestriţu
6. Plaiu Nucului
7. Ploştina
8. Potecu
9. Săreni
10. Terca
11. Vârteju
1. Luciu (1810)
2. Caragele

43. MIHĂILEŞTI

44. MOVILABANULUI
45. MURGEŞTI
46. NĂENI

47. ODĂILE

1. Măgura (1782)

48. PADINA

1. Mărgăriteşti
2. Câmpulungeanca
3. Fântânele

50. PĂNĂTĂU

1. Mărăcineni (1597)
2. Căpăţâneşti
3. Potoceni

1. Mânzăleşti (1532)
2. Beşlii
3. Buştea
4. Cireşu
5. Ghizdita
6. Gura Bădicului
7. Jghiab
8. Plavăţu
9. Poiana Vâlcului
10. Satu Vechi
11. Treistioara
12. Valea Cotoarei
13. Valea Ursului
1. Merei
2. Ciobănoaia
3. Dealul Viei
4. Dobrileşti
5. Gura Sărăţii
6. Izvoru Dulce
7. Lipia (1583)

49. PARDOŞI

51. PÂRSCOV

8. Nenciuleşti
9. Ogrăzile
10. Sărata-Monteoru
11. Valea Puţului Merei
1. Mihăileşti (1830)
2. Colţăneni
3. Mărgineanu
4. Satu Nou

1. MovilaBanului (1644)
2. Cioranca
3. Limpeziş
1. Murgeşti
2. Batogu
3. Valea Ratei

1. Năeni (sec. 16)
2. Fântânele
3. Finţeşti
4. Proşca
5. Vârf

1. Odăile (1545)
2. Capu Satului
3. Corneanu
4. Gorâni
5. Lacu
6. Piatra Albă
7. Posobeşti (1545)
8. Scoroşeşti
9. Valea Fântânei
10. Valea Ştefanului
1. Padina (1536)

1. Pardoşi (1664)
2. Chiperu
3. Costomiru
4. Valea lui Lalu
5. Valea Şchiopului
1. Pănătău (1415)
2. Begu
3. Lacu cu Anini
4. Măguricea
5. Plăişor
6. Râpile
7. Sibiciu de Jos
8. Tega
9. Zahareşti

1. Pârscov (1515)
2. Bădila
3. Curcăneşti
4. Lunca Frumoasă
5. Oleşeşti
6. Pârjoleşti
7. Robeşti
8. Runcu
9. Târcov
10. Tocileni
11. Trestieni
12. Valea Purcarului

52. PIETROASELE

53. PODGORIA

54. POŞTACÂLNĂU

55. PUIEŞTI

56. RACOVIŢENI
57.RÂMNICELU

58. ROBEASCA
59. RUŞEŢU
60. SĂGEATA

61. SĂHĂTENI

62. SĂPOCA
63. SĂRULEŞTI

1. Pietroasele (1523)
2. Câlţeşti
3. Clondiru de Sus
4. Dara
5. Pietroasa Mică
6. Şarânga

Buzău

64. SCORŢOASA

1. Podgoria (1586)
2. Coţatcu
3. Oratia
4. Pleşeşti
5. Tăbăcari

1. PoştaCâlnău (1581)
2. Aliceni
3. Coconari
4. Potârnicheşti
5. Sudiţi
6. Zilişteanca

1. PuieştiideJos(1581)
2. Dăscăleşti
3. Lunca
4. Măcrina
5. Nicoleşti
6. Plopi
7. Puieştii de Sus

65. SCUTELNICI

66. SIRIU

67. SMEENI

1. Racoviţeni
2. Budrea
3. Petrişoru

1. Râmnicelu (1599)
2. Colibaşi
3. Fotin
4. Ştiubei
1. Robeasca (1687)
2. Moşeşti

68. STÂLPU

69. TISĂU

1. Ruşeţu (1510)
2. Sergent Ionel Ştefan
1. Săgeata
2. Baniţa
3. Beilic
4. Borduşani
5. Dâmbroca
6. Găvăneşti
7. Moviliţa

1. Săhăteni (f. 1830)
2. Găgeni
3. Istriţa de Jos
4. Vintileanca
1. Săpoca (1526)
2. Măteşti

1. Săruleşti
2. Cărătnău de Jos
3. Cărătnău de Sus
4. Goicelu
5. Sările-Cătun
6. Valea Largă-Săruleşti
7. Valea Stânei

70. TOPLICENI

71. ŢINTEŞTI

72. ULMENI

1. Scorţoasa
2. Balta Tocila
3. Beciu
4. Dâlma
5. Deleni
6. Golu Grabicina
7. Grabicina de Jos
8. Grabicina de Sus
9. Gura Văii
10. Plopeasa
11. Policiori
1. Scutelnici
2. Arcanu
3. Brăgăreasa
4. Lipănescu

1. LuncaJariştei
2. Caşoca
3. Colţu Pietrii
4. Gura Siriului
5. Muşceluşa
1. Smeeni
2. Albeşti
3. Bălaia
4. Călţuna
5. Moisica
6. Udaţi-Lucieni
7. Udaţi-Mânzu
1. Stâlpu (1475)

1. Izvoru
2. Bărbunceşti
3. Grăjdana
4. Haleş
5. Izvoranu
6. Leiculeşti
7. Pădurenii
8. Salcia
9. Strezeni
10. Tisău
11. Valea Sălciilor

1. Topliceni
2. Băbeni
3. Ceairu
4. Deduleşti
5. Gura Făgetului
6. Poşta
7. Răduceşti

1. Ţinteşti (1575)
2. Maxenu
3. Odaia Banului
4. Pogonele (f. 1863)
1. Ulmeni
2. Băltăreţi
3. Clondiru
4. Sărata
5. Vâlcele
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73. UNGURIU
74. VADUPAŞII

75. VALEARÂMNICULUI
76. VALEASALCIEI
77. VÂLCELELE

78. VERNEŞTI

1. Unguriu
2. Ciuta

79. VINTILĂVODĂ

1. ValeaRâmnicului (1721)
2. Oreavul
3. Rubla

80. VIPEREŞTI

1. VaduPaşii
2. Băjani
3. Făcşănei
4. Gura Câlnăului
5. Scurteşti
6. Stănceşti

1. ValeaSalciei (sec. 17)
2. Modreni
3. Valea Salciei-Cătun
1. Vâlcelele (1846)

1. Vereneşti (1530)
2. Cândeşti
3. Cârlomăneşti
4. Mierea
5. Nenciu
6. Nişcov
7. Săsenii Noi
8. Săsenii pe Vale

BUZESCU, com. în jud. Teleorman,
formată dintr-un sat, situatã în Câmpia
Boian, la confl. râului Tinoasa cu Vedea;
4 421 loc. (1 ian. 2011): 2 212 de sex masc.
ºi 2 209 fem. Haltã de c.f. (inauguratã la
2 dec. 1895). Culturi de cereale, de plante
tehnice ºi de nutreþ, de legume etc.
Biserica „Sfinþii Voievozi” (1860).

BUZIAª, oraº în jud. Timiº, situat în zona
de contact a Câmpiei Lugojului cu
Dealurile Pogãniºului, la 128 m alt., pe
râul ªurgani, la 34 km SE de Timiºoara;
7 521 loc. (1 ian. 2011): 3 621 de sex masc.
ºi 3 900 fem. Supr: 105 km2, din care 4,8
km2 în intravilan; densitatea: 1 567
loc./km2. Staþie de c.f. (inauguratã la 18
nov. 1896). Parc dendrologic (20 ha).
Producţie de încãlþ. ºi confecţii textile.
Produse alim. (preparate din lapte,
panificaþie, vinificaþie). Centru viticol.
Prima atestare documentarã dateazã din
26 febr. 1321. Declarat oraº în 1956.

81. ZĂRNEŞTI

82.ZIDURI

Staþiune balneoclimatericã de interes
general, cu funcþionare permanentã, cu
climat sedativ-indiferent (ierni blânde,
cu medii termice în jur de 0°C, ºi veri
plãcute, cu temp. medie de 21°C) ºi izv.
cu ape minerale carbogazoase, bicarbonate, unele feruginoase, clorurate,
sodice, calcice, magneziene. Prima încercare de punere în valoare a caracterului
terapeutic al apelor minerale datezã din
1805, dar captarea primului izv. mineral
pentru tratament a avut loc în 1811 pus
în valoare de balneologul Gheorghe
Ciocârlan. Primele stabilimente balneare
au fost construite în 1819, când localit. a
fost declaratã staþiune balnearã. Apele
minerale de aici sunt indicate, îndeosebi,
pentru tratarea maladiilor cardiovasculare (stãri dupã infarct miocardic,
cardiopatie ischemicã, insuficienþã
mitralã ºi aorticã compensatã, hipertensiune arterialã, sechele dupã flebite

9. Săsenii Vechi
10. Zoreşti

1. VintilăVodă (1532)
2. Bodineşti
3. Coca-Antimireşti
4. Coca-Niculeşti
5. Niculeşti
6. Petrăcheşti
7. Podu Muncii
8. Sârbeşti
9. Smeeşti
1. Vipereşti (1534)
2. Muscel
3. Pălici
4. Ruşavăţ
5. Tronari
6. Ursoaia
1. Fundeni
2. Pruneni
3. Vadu Soreşti
4. Zărneşti

1. Ziduri
2. Costieni
3. Cuculeasa
4. Heliade Rădulescu
5. Lanurile
6. Zoiţa
superficiale etc.), cât ºi ale celor digestive
(gastrite cronice cu hipoaciditate, colon
iritabil), hepato-biliare, metabolice ºi de
nutriþie etc. Sanatoriu balnear. Buvete
pentru curã internã cu apã mineralã.
Staþie de îmbuteliere a apelor minerale.
Muzeu de artã popularã. Cazinou (1856).
Oraºul B. are în subordine ad-tivã localit.
componentã Silagiu ºi satul Bacova.
Rezervaþie
forestierã
(pãdurea
Dumbrava).

BUZOEªTI, com. în jud. Argeº, alcãtuitã
din 11 sate, situatã în zona de contact a
Câmpiei Gãvanu-Burdea cu Câmpia
Piteºtiului, pe cursul superior al râului
Teleorman; 6 012 loc. (1 ian. 2011): 2 950
de sex masc. ºi 3 062 fem. Reºed. com.
este satul Vulpeºti. Morãrit ºi panificaþie;
horticulturã. Bogat fond cinegetic.
Biserica „Sfântul Teodor Tiron” (1823, cu
picturi originare), în satul Vlãduþa.

CACALEŢIIDEJOS Õ Căteasca.

CACALEŢIIDEROVINE Õ Căteasca.

CACICA, com. în jud. Suceava, alcãtuitã
din 5 sate, situatã în zona de contact a
Pod. Sucevei cu Obcina Mare, pe cursul
superior al râului Soloneþ; 4 248 loc.
(1 ian. 2011): 2 089 de sex masc. ºi 2 159
fem. Reºed. com. este satul Pârteºtii de
Sus, atestat documentar în apr. 1415.
Staþie de c.f. Expl. de sare (din 1791), de
argilã ºi de lemn. Cherestea. Centru de
olãrit. În satul Cacica se aflã biserica
romano-catolicã „Adormirea Maicii
Domnului” (36 m lungime, 17,50 m lăþime,
22 m înãlþime la interior ºi 50 m înãlþimea
turnului) construitã din cãrãmidã în
1903–1904 (sfinþitã la 16 oct. 1904), în stil
neogotic. Are orgã instalatã în 1937 ºi
restauratã în 1997–1998. În interiorul
salinei, la 21 m adâncime, existã capela
„Sfânta Varvara” sãpatã în masivul de
sare în anul 1806; bisericã din lemn, cu
hramul „Sfinþii Voievozi” (1779) ºi
clopotniþã (1861), în satul Pârteºtii de Sus.
CACOMEANCAÕ Grãdiºtea(1).
CACOVA1. Õ Grãdinari(1).
2. Õ Livezile(1).

CAIAFELEÕ BaltaIalomiþei.

CAJVANA, oraº în jud. Suceava, situat
în V Pod. Sucevei; 8 705 loc. (1 ian. 2011):
4 433 de sex masc. ºi 4 272 fem. Supr.:
24,8 km2, din care 7,5 km2 în intravilan;
densitatea: 1 160 loc./km2. Confecţii
metalice. Stejar multisecular. Localit.
Cajvana apare menþionatã documentar,
prima datã, la 3 iul. 1575 într-un act de
împãrþire a moºiilor semnat de domnul
Petru ªchiopul. Declarat oraº la 7 apr.
2004. Satul Codru, care aparţine oraşului
C., este menþionat documentar, tot la
3 iul. 1375, cu numele Hrinceºti. Cãmin
cultural. Biserica „Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil” (1906-1911).

CALAFAT, municipiu în jud. Dolj, situat
pe stg. Dunãrii, în V Câmpiei Desnãþui,
la graniþa cu Bulgaria; 17 473 loc. (1 ian.
2011): 8 407 de sex masc. ºi 9 066 fem.
Supr.: 128 km2, din care 7,4 km2 în intravilan; densitatea: 2 361 loc./km2. Staþie
finalã de c.f. (inauguratã la 1 dec. 1895).
Port fluvial ºi punct de vamã (modernizat
în aug.-sept. 1994). În perioada 2007-2013
a fost construit podul rutier şi feroviar
între C. şi Vidin (2 480 m lungime calea
feroviară şi 1 971 m cea rutieră).
Producţie de confecţii, de produse electrotehnice, maºini ºi utilaje agricole ºi
forestiere, mobilã ºi binale, mat. de
constr., alim. (lapte praf, unt, brânzeturi,
zahãr, conserve de legume, amidon,
glucozã, produse de panificaþie) ºi de
biostimulatori pentru hrana animalelor.
Podgorie. Muzeu cu colecþii de istorie,
de artã ºi etnografie (inaugurat 1969). La
24 iul. 2007, la staţia meteorologică din
C. s-au înregistrat 44,3°C – temperatură
foarte apropiată de maxima absolută a
ţării, respectiv 44,5°C, înregistrată la
staţia meteorologică Ion Sion din jud.
Brăila, la 10 aug. 1951. Istoric. Prin
poziþia sa pe Dunãre, C. a avut din
vremuri vechi rolul de schelã (punct
vamal) ºi de antrepozit comercial al
genovezilor. În sec. 14 este atestat ca
punct de vamã, cu numele Vadul Diului,
ºi ca loc unde se reparau ºi se calafatau
(se etanºau cu câlþi ºi catran) corãbiile.
De la aceastã îndeletnicire derivã numele
localit. La 5 aug. 1424 este amintit, din
nou, ca punct de vamã, la trecerea
Dunãrii, pentru grâne, sare, vite, vin,
cearã, miere º.a. Ridicat la rangul de oraº
în 1853 de domnul Barbu Dimitrie
ªtirbei. Bateriile armatei turceºti de la
Vidin au început bombardarea oraºului
C., la 26 apr./8 mai 1877, la care artileria
românã a ripostat, bombardând Vidinul,
declanºându-se, astfel, Rãzboiul de
Independenþã. În amintirea eroilor cãzuþi
în 1877, la C. s-a ridicat monumentul
„1877” ºi statuia sergentului Cobuz,

Cc

cãzut eroic la datorie. Declarat municipiu
la 24 oct. 1997. Monumente: bisericile
„Sfântul Nicolae” (1730–1740, refãcutã
în 1856), „Adormirea Maicii Domnului”
(1866– 1872) ºi „Izvorul Tãmãduirii”
(1874–1879). În satul Ciupercenii Vechi
se aflã biserica „Sfântul Mucenic
Gheorghe” (1856). Municipiul C. are în
subordine ad-tivã satele Basarabi,
Ciupercenii Vechi ºi Golenþi.

CALAFINDEªTI, com. în jud. Suceava,
alcãtuitã din 2 sate, situatã în N Pod.
Suceava, în zona de izv. a pârâului
Hãtnuþa; 2 817 loc. (1 ian. 2011): 1 411 de
sex masc. ºi 1 406 fem. În satul Calafindeºti, atestat documentar la 15 mart.
1490, se aflã conacul „Bucevski” (1925),
azi sediul Primãriei. Fânaþe naturale puse
sub ocrotire (17,3 ha). Până la 8 mai 2003,
com. C. a avut în componenţă satele
Călineşti şi Şerbăuţi, care la acea dată
s-au desprins din com. Calafindeşti şi au
format com. Şerbăuţi, jud. Suceava.
CALAICEAÕ Bãneasa(3).
CALLATISÕ Mangalia(2).

CALOPÃR, com. în jud. Dolj, alcãtuitã
din 5 sate, situatã în zona de contact a
Câmpiei Desnãþuiului cu Piem. Bãlãciþei;
3 886 loc. (1 ian. 2011): 1 947 de sex masc.
ºi 1 939 fem. Bisericile „Sfântul Ilie” (1803,
refãcutã în 1895) ºi „Adormirea Maicii
Domnului” (1845, refãcutã în 1938), în
satele Calopãr ºi Belcinu.
CALUÕ Piatraªoimului.

CALVINI, com. în jud. Buzãu, alcãtuitã
din 5 sate, situatã la poalele Dealului
Cornãþel, pe râul Bâsca Chiojdului; 4 464
loc. (1 ian. 2011): 2 251 de sex masc. ºi
2 213 fem. Fabrici de var ºi de vase din
aluminiu. Centru pomicol (meri, peri,
pruni, nuci) ºi de olãrit. Satul Calvini este
atestat documentar, prima oarã, în 1587.
În satul Bâscenii de Jos se aflã biserica
„Sfântul Nicolae”, ziditã în 1775 din
iniþiativa vãtafului de plai Tudor
Sãseanu, cu picturi murale interioare din

246

Camăr

1797, caracterizate prin bogãþia elementelor decorative ºi prin interpretarea în
spirit popular a temelor iconografice.

CAMÃR, com. în jud. Sãlaj, alcãtuitã din
2 sate, situatã în zona Dealurilor Crasnei;
1 714 loc. (1 ian. 2011): 804 de sex masc.
ºi 910 fem. Producþie de mãturi, plãpumi,
cârlige din lemn pentru rufe. În satul
Camãr, menþionat documentar, prima
oarã, în 1349, se aflã biserica din lemn
cu hramul „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi
Gavriil” (sec. 18).

CANALULBUCUREªTI–DUNÃRE, cale
navigabilã fluvialã, între Bucureºti ºi
Olteniþa, care urmeazã cursul inf. al
Argeºului în aval de Mihãileºti, în
lungime de 73 km, lãþime de 80 m şi o
adâncime minimă de 4,5 m. Lucrãrile de
construcþie au început în 1984, dar au
fost întrerupte dupã dec. 1989. Canalul
B-D. era prevãzut sã aibã cinci noduri
hidroenergetice (Mihãileºti-Cornetu,
Copãceni, Gostinari, Budeºti ºi Olteniþa),
fiecare dintre ele alcãtuit dintr-un baraj
deversor, douã porturi de acostare
pentru tranzitarea navelor dintr-un sector
în altul al navigaþiei ºi o microhidrocentralã. În perioada 1984–1989 s-au
efectuat escavãri în proporþie de 73%,
îndiguiri (69%), s-au turnat betoane sub
apã (39%); în 1989, traversãrile peste
canal erau gata în proporþie de 90%, iar
porturile, în linii mari, erau terminate.
După sistarea lucrărilor în 1989, canalul
a intrat oficial în conservare în 1994. În
iul. 2010 s-a reluat ideea continuării
lucrărilor de finalizare a acestui canal,
efectuându-se studii de fezabilitate, astfel
s` fiesăreluat
dup`
încât proiectul
inaugurarea
aibe loc
în anul
anul2020.
2014.

CANALUL CRIªURILOR, canal în V
României, în Câmpia Criºurilor, cu
direcþie N-S, creat între Criºu Repede, în
N (în arealul satului Tãrian, com. Giriºu
de Criº, jud. Bihor) ºi Criºu Negru, în S
(satul Tãmaºda, com. Avram Iancu), pe
terit. jud. Bihor, cu scopuri piscicole, de
regularizare a debitelor ºi pentru irigaþii.
Lungime: 61,18 km.
CANALULDUNÃRE–MAREANEAGRÃ,
cale navigabilã în SE României,
axatã în cea mai mare parte pe
valea râului Carasu, care uneºte fl.
Dunãrea (la S de Cernavodã) cu Marea
Neagrã (la Agigea–Constanþa Sud),
scurtând drumul navelor spre Constanþa
cu c. 400 km ºi asigurând irigarea a peste
200 000 ha de teren agricol. Ideea

construirii unui canal în Dobrogea este
mai veche. Proiecte de realizare a unui
asemenea canal dateazã din sec. 19.
Astfel, în 1834, sultanul Mahmud II a
angajat un expert englez care, în fruntea
unei comisii internaþionale, dupã trei ani
de calcule ºi supoziþii a ajuns la concluzia
cã o lucrare de acest gen depãºeºte
puterea epocii. În 1844, o comisie de
ingineri ºi geologi austrieci a ajuns la
acelaºi rezultat. Prima propunere
româneascã de construire a unui canal
navigabil între Cernavodã ºi Constanþa
aparþine agronomului ºi economistului
Ion Ionescu de la Brad (1818–1891) ºi
dateazã din anul 1850, dar fãrã nici o
acþiune concretã. Ideea a fost reluatã apoi
în anul 1922 de cãtre ing. Leon
Stoenescu-Dunãre care supune discuþiei
publice un proiect de canal pe traseul
Cernavodã–Medgidia–Murfatlar–Valu
lui Traian–Constanþa. La 25 mai 1949 au
început lucrãrile de executare a unei cãi
navigabile între Cernavodã ºi Midia (la
N de Constanþa), la care regimul
comunist a folosit ca forþã de muncã un
numãr mare de deþinuþi politici, dintre
care foarte mulþi au cãzut victime
condiþiilor inumane, de extenuare prin
muncã forþatã. În iun. 1953, lucrãrile
canalului au fost abandonate din cauza
posibilitãþilor reduse de care dispunea
economia de atunci a României. Proiectul
actualului canal a fost aprobat în iun.
1973, lucrãrile de construcþie începând
în toamna anului 1975 ºi terminându-se
în primãvara anului 1984 (a fost
inaugurat la 26 mai 1984). Execuþia sa a
însemnat un volum foarte mare de
muncã: 300,9 mil. m3 de excavaþii în sol,
calcare ºi cretã, 4,2 mil. m3 beton turnat
în ecluze, poduri, ziduri de sprijin ºi consolidãri pe taluz, 7,2 mil. m2 de protecþii
ale taluzurilor cu pereuri (îmbrãcãminte)
din piatrã ºi în alte sisteme constructive,
45,9 km ziduri de sprijin, 24 345 tone de

conf. metalice ºi echipamente montate,
11 085 tone de tabliere metalice pentru
poduri etc. Canalul, care strãbate Pod.
Dobrogei de Sud cu alt. sub 150 m în
aceastã zonã, are o lungime totalã de 64,2
km ºi permite o navigaþie fluvialã în
douã sensuri concomitent. Lãþimea la
fund este de 70 m, iar la supr. de 110–
140 m. Ad. max.: 8,5 m; ad. minimã: 7
m; pescaj admis: 5,5 m. Cel mai mare
convoi standard care poate sã-l strãbatã
nu trebuie sã depãºeascã 298 m lungime,
22 m lãþime ºi 3,5 m pescaj. La capete,
canalul este prevãzut cu câte o ecluzã
(una la Cernavodã ºi alta la Agigea), cu
sasul (spaþiul unde se face ecluzarea
navelor) de 310 x 25 m ºi porturi de
aºteptare în amonte ºi aval. Ecluza de la
Agigea ridicã navele de la nivelul Mãrii
Negre la înãlþimea de 7 m, aducându-le
la nivelul apelor canalului, iar cea de la
Cernavodã ridicã sau coboarã navele în
funcþie de nivelul apelor Dunãrii în acel
moment. De-a lungul traseului sãu,
canalul este traversat de ºapte poduri:
podul mixt (rutier ºi feroviar) de la
Cernavodã (peste ecluzã), lung de 571 m
ºi o deschidere max. de 81 m; podurile
rutier (lung de 689 m ºi o deschidere de
131 m) ºi, respectiv, de c.f. (292 m
lungime) de la Medgidia; podul de c.f.
de la Nazarcea (141 m lungime); podul
rutier de la Murfatlar (225 m lungime);
podul rutier de la Agigea, cu 4 benzi de
circulaþie, lung de 266 m, susþinut de 10
hobane (cabluri groase din oþel) prinse
de un pilon de 83 m înãlþime; podul de
c.f. de la Agigea, lung de 358 m. Canalul
Dunãre–Marea Neagrã, care poate prelua
anual un vol. de c. 75 mil. tone mãrfuri
prin intermediul navelor fluviale ºi a
celor maritime de dimensiuni mici
(5 000 tdw), are o importanþã deosebit de
mare pe continentul european, asigurând
legãtura fluvialã, mult scurtatã (3 500
km), între Marea Neagrã ºi Marea

Traseul canalului
Dunăre-Marea Neagră
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tism, stãri de debilitate, decalcifieri, unele
dermatoze, afecþiuni reumatismale).
Posibilitãþi de distracþie, sport, excursii
interne ºi externe.
CAPIDAVAÕ Topalu.
CAPNICÕ Cavnic.

Nordului prin intermediul Dunãrii, a
canalului Main–Dunãre (dat în folosinþã
la 25 sept. 1992) ºi a fl. Rin. Canalul
Dunãre–Marea Neagrã are o ramificaþie
de 26,6 km lungime (canalul Poarta
Albã–Nãvodari–Midia), a cãrei con-strucþie, începutã la 14 aug. 1983 ºi datã
în folosinþã la 21 nov. 1987, este destinatã
în special transporturilor de mãrfuri cãtre
ºi dinspre Combinatul petrochimic
Nãvodari ºi portul maritim Midia.
Lãþimea canalului este de 60–80 m, iar
adâncimea de 5,5 m.

CANALULMORILOR, curs de apã în V
României, pe terit. jud. Arad, creat în a
doua jumãtate a sec. 19 (aproximativ
paralel cu Criºu Alb) printr-o derivaþie
spre stg. a apelor Criºului Alb, în aval
de com. Buteni. Lungime: 83,5 km. Se
uneºte cu Criºu Alb în apropiere de
graniþa cu Ungaria. Apele lui sunt
folosite pentru irigaþii ºi pescuit.

CANALULPOARTAALBÃ–NÃVODARI–
MIDIAÕ CanalulDunãre–MareaNeagrã.
CANARAÕ Ovidiu.

Cap Aurora. Hotel Onix

Canalul Dunăre–
Marea Neagră

CAP AURORA, staþiune balneoclimatericã estivalã, de interes general,
situatã în extremitatea sud-esticã a
României (jud. Constanþa), pe þãrmul
Mãrii Negre, la 4 km N de municipiul
Mangalia, cãruia îi aparþine din punct de
vedere ad-tiv. Este o staþiune relativ nouã
(inauguratã la 1 iul. 1973), formatã, în
principal, dintr-un ansamblu arhitectonic
ultramodern, cu hoteluri în formã de
piramidã purtând nume de pietre
preþioase (Agat, Rubin, Diamant, Topaz,
Onix, Opal etc.). Climat de litoral maritim. În lunile de varã, cerul este mai mult
senin, Soarele strãlucind, în medie, 10–
12 ore pe zi. Temp. medie anualã este de
peste 11°C (în iul. peste 22°C, iar în ian.
în jur de 0°C). Precipitaþii reduse (400
mm anual). Factorii naturali de curã sunt
apa Mãrii Negre, cloruratã, sulfatatã,
sodicã, magnezianã, hipotonã (mineralizare 15,5 g/l) ºi climatul maritim,
bogat în aerosoli salini. Plaje mari,
amenajate pentru helioterapie ºi talazoterapie. Staþiunea este indicatã, deopotrivã, pentru odihnã în vacanþele de
varã, cât ºi pentru tratament curativ
(hipotiroidism, anemii secundare, rahi-

Lacul Capra

CAPRA1. Vârf în partea central-vesticã
a M-þilor Fãgãraº, înãlþându-se din
creasta pr. a acestora pânã la 2 417 m alt.
2. Lac glaciar pe versantul sudic al
M-þilor Fãgãraº, la 2 230 m alt., strãjuit
de vf. omonim. Supr.: 1,8 ha; ad. max.: 8
m. Din el izv. pârâul Capra, unul dintre
izv. Argeºului.

CAPUCÂMPULUI,com. în jud. Suceava,
formată dintr-un sat, situatã pe dr. vãii
râului Moldova, la poalele Dealului
Runcu ºi ale masivului Stâniºoara; 2 478
loc. (1 ian. 2011): 1 243 de sex masc. ºi
1 235 fem. Expl. de balast. Satul Capu
Câmpului este atestat documentar în
1514. Arbore multisecular de tisã (Taxus
bacatta), de c. 400 de ani vechime, declarat monument al naturii. Com. C. C. a
fost înfiinţată la 23 nov. 2003 prin
desprinderea satului Capu Câmpului din
com. Valea Moldovei, jud. Suceava.
CAPUTSTENARUMÕ Boiþa.

CARACAL, municipiu în jud. Olt, situat
în Câmpia Romanaþi, la 95 m alt., pe râul
Gologan, la 40 km S de municipiul
Slatina; 34 588 loc. (1 ian. 2011): 16 590
de sex masc. ºi 17 998 fem. Supr.: 72 km2,
din care 10,8 km2 în intravilan; densitatea:
3 202 loc./km2. Nod rutier ºi feroviar
(staþia de c.f. a fost inauguratã la 1 apr.
1887). Fabric`
Constr. de vagoane de c.f. pentru
mãrfuri;, (din
reparaþii
de maºini
ºi utilaje
1973), intrat`
[n faliment
[n 2015.
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agricole. Producţie de anvelope ºi camere
de aer, de mobilã, tricotaje ºi conf., alim.
(conserve de legume ºi fructe, preparate
din carne ºi lapte, produse zaharoase ºi
de panificaþie); morãrit. Ferme de creºtere
a bovinelor ºi porcinelor. Muzeul
Romanaþilor (f. 1949), cu secþii de istorie
ºi arheologie (opaiþe, fibule, figurine,
documente referitoare la Revoluþia din
1848–1849 etc.), artã plasticã ºi etnografie.
Teatru. Parc cu specii exotice (53 ha).
Istoric. Localit. apare menþionatã
documentar, prima oarã, la 17 nov. 1538
(apoi în anii 1558, 1593, 1597), dar are o
existenþã anterioarã (descoperirile
arheologice confirmã faptul cã aºezarea
existã din epoca daco-romanã). În 1598,
localit. a fost ridicatã la rangul de oraº
de Mihai Viteazul, care a avut aici prima
reºed. domneascã (1597), urmatã de
acelea ale domnilor Matei Basarab ºi
Constantin Brâncoveanu. C. este
menþionat documentar ca oraº, prima
oarã, în 1653, de Paul de Alep, iar în
catagrafia anului 1833, C. figura ca oraº
cu peste 4 800 loc. Unii istorici considerã
cã numele oraºului este de origine
cumanã – Kara-kale (Cetatea Neagrã), iar
filologii din sec. 19, printre care ºi Bogdan
Petriceicu Hasdeu, susþineau cã denumirea derivã de la numele împãratului
roman Caracalla, care, în anul 215, a
împroprietãrit pe veteranii din armata
sa cu pãmânt în aceastã zonã. Oraºul C.
a fost ridicat la rang de municipiu la 24
nov. 1994. Monumente: Curtea domneascã (1597) a lui Mihai Viteazul, cu
ruinele caselor domneºti; biserica

Caracal. Clădirea Teatrului Naţional

domneascã cu hramul „Intrarea în
Bisericã a Maicii Domnului” – ctitorie
din sec. 16, atribuitã domnului Pãtraºcu
cel Bun, refãcutã de Matei Basarab în
1632–1634 ºi din nou refãcutã în sec. 18,
când i se adaugã un pridvor cu coloane
din cãrãmidã (renovatã în 1817); bisericile
cu hramurile „Sfânta Treime” (1646–
1647, restauratã în 1853), „Sfântul Ioan
Botezãtorul” (1767–1769, refãcutã în 1862,
cu picturi executate în 1890 peste frescele
originare), „Sfântul Nicolae” (1725,
refãcutã în 1863), „Sfinþii Apostoli Petru
ºi Pavel” (1824–1832, pictatã de Iosif
Keber, din Târgu Jiu), „Toþi Sfinþii”
(1821), „Sfântul Vasile” (1829),
„Adormirea Maicii Domnului” (1839);
sinagogã (1902); clãdirea Teatrului
Naþional, construitã în anii 1896–1901, în
stilul barocului târziu, dupã planurile
arhitectului Franz Billek, a fost mistuitã
parþial de un incendiu în noaptea de 17
spre 18 ian. 1995 şi refãcutã ulterior.
Clădirea a fost renovată în anii 2009-2010
şi inaugurată la 20 dec. 2010; clãdirea
fostei Prefecturi (1870); clãdirea fostului
Tribunal, construitã în sec. 19 dupã
planurile arhitectului E. Gesher; Foiºorul
de Foc (jumãtatea sec. 19); castelul de
apã (1930–1940); casa cu aspect de culã
a haiducului Iancu Jianu (sec. 18),
renovată în 1958 şi inaugurată ca muzeu
la 30 sept. 1958, consolidată şi restaurată
în anii 2009-2010; monumentul eroilor
(1925); monumentul anului revoluþionar
1848; busturile lui George Enescu (1965,
autor Ion Jalea) ºi Mihai Eminescu (1965);
Statuia „Susurul” (1938).
CARACHIOI Õ Nãvodari ºi Comana
(3).

Masivul Caraiman

CARACICULAÕ Limanu.

CARACOIUMÕ Nãvodari.

CARAGIALEÕ I.L.Caragiale.

CARAIMAN, masiv ºi vârf cu abrupturi
impresionante, în E M-þilor Bucegi,
alcãtuit din conglomerate calcaroase, care
dominã Valea Prahovei ºi oraºul Buºteni.
Alt. max.: 2 384 m. Pe vârful secundar al
masivului Caraiman, la 2 291 m alt. se
aflã o cruce din oþel, înaltã de 33 m,
montatã pe un soclu din beton armat,
inalt de 7,5 m, construitã în anii 1926–
1928, din iniþiativa reginei Maria,
închinatã eroilor patriei cãzuþi pe
câmpurile de luptã în timpul Primului
Rãzboi Mondial. Lãþimea stâlpului
vertical este de 2 m, iar lungimea braþelor
orizontale, pânã la axul stâlpului vertical, este de 7 m fiecare. Proiectul monumentului a fost întocmit de arhitecþii
George Cristinel ºi Constantin Procopiu.
Iniţial, crucea a fost iluminată pe timpul
nopţii cu ajutorul unui dinam adãpostit
în soclul din beton, iar din 1939 crucea a
fost racordatã la reþeaua electricã a
oraºului Buºteni.
CARAMURAT (sau KARA MURAT) Õ
MihailKogălniceanu(1).
CARANASUFÕ Istria(4).

CARANLÂCÕ Bãneasa(3).

CARANSEBEª, municipiu în jud.
Caraº-Severin, situat în extremitatea
nordicã a culoarului depresionar
Timiº-Cerna, în zona de confl. a râului
Sebeº cu Timiº, la 220 m alt., la 44 km
NE de Reºiþa; 28 314 loc. (1 ian. 2011):
13 522 de sex masc. ºi 14 792 fem. Supr.:

73,6 km2, din care 12,2 km2 în intravilan;
densitatea: 2 321 loc./km2. Aeroport,
inaugurat în 1969 pentru situaţii de
urgenþã, apoi a devenit aeroport civil în
1975, iar în 1990 a fost trecut la categoria
de aeroport internaþional (modernizat
între 1 iul. 1995 ºi 15 mai 1998). Nod
feroviar (gara a fost inauguratã în 1875)
ºi rutier. Expl. de argile ºi balast. Producţie de mobilã, placaje, furnire, butoaie, de
macarale-turn ºi macarale portuare, de
cãrãmidã ºi þiglã, de prefabricate din
beton ºi de conf. Ateliere de reparaþii.
Produse alim. Centru pomi-viticol. Ferme
avicole, de creºtere a bovinelor ºi a
animalelor pentru blanã. Staþiune de
cercetãri pomicole; Institut teologic (din
1865). Muzeu judeþean de etnografie ºi
al Regimentului de graniþã, cu c. 50 000
de piese organizate în colecþii de
arheologie (topoare din piatrã, ceramicã
neoliticã, arme) ºi istorie, de etnografie
ºi artã popularã (unelte agricole, piese
de port popular, þesãturi, obiecte de þesut
etc.) ºi de artã veche româneascã;
expoziþie arheologicã (arheologie
romanã) în localit. componentã Jupa;
Muzeu cu colecþii de artã religioasã.
Biblioteca municipalã „Mihail Halici” (f.
1950) cu c. 60 000 de volume. Festival
anual (primãvara) al corurilor de copii
ºi tineret „Timotei Popovici” (din anul
2000). Festival anual de muzicã popularã
„Luþã Ioviþã” (din 1991). Istoric. În
arealul oraºului au fost descoperite
vestigii datând din Paleoliticul superior,
din Neolitic (milen. 6–5 î.Hr.), din Epoca
mijlocie a bronzului (172 de piese
descoperite pe Dealul Mare datând din
perioada 1100–1000 î.Hr.), din prima

Caransebeş. Catedrala Episcopală

Epocã a fierului (Hallstatt) ºi din timpul
geto-dacilor (sec. 4 î.Hr.). Localit. este
menþionatã documentar, prima oarã, în
1289 cu numele Sebeº, ca reºed. a banului
Severinului ºi în legãturã cu existenþa
unei cetãþi. Castelanii cetãþii apar consemnaþi pentru prima oarã în 1318
într-un act semnat de regele Ungariei,
Carol I Robert de Anjou, printre care este
amintit ºi un anume Petru, comite de
Sebeº. În sec. 15, din unirea aºezãrii Sebeº
cu satul apropiat Cãran, a rezultat localit.
Caransebeº, care a fost recunoscutã ca
oraº comercial în 1449. Pânã în 1783, C.
a fost reºedinþa episcopiei ortodoxe române, iar la 8 iul. 1865 a devenit reºed.
de episcopie greco-ortodoxã. În 1738, în
timpul rãzboiului turco-austriac, oraºul
a fost devastat de turci. Între 1803 ºi 1872
a fost reºed. unei garnizoane grãnicereºti.
În anii 1950–1952, C. a fost reºed. regiunii
Severin, iar în perioada 1952–1968 reºed.
raionului omonim. În localit. componentã
Jupa, situată la c. 6 km de oraº, în punctul
numit „Peste Ziduri” au fost descoperite
urmele unui castru roman (320 x 170 m),
construit în 3 faze între anul 101 ºi sec.
4, ºi ale unei aºezãri civile romane (oraºul
Tibiscum), menþionatã de Ptolemeu cu
numele Tibiskon, în cadrul cãreia s-au
indentificat ruine de locuinþe, fundaþiile
unui templu, mai multe monumente
epigrafice, de cult ºi funerare. Se pare cã
în timpul împãratului roman Septimius
Severus, oraºul (canabae) Tibiscum a fost
ridicat la rangul de municipiu. Declarat
din nou municipiu la 18 ian. 1995, are în
subordine ad-tivã localit. componentã
Jupa. Monumente: ruinele cetãþii
feudale, de tip donjon, atestatã documentar în 1289 când este vizitatã de
regele Ladislau IV Cumanul, refortificatã
în 1688 ºi demantelatã în 1699, ºi ale unei
biserici din sec. 13; ruinele castrului ºi
ale oraºului roman Tibiscum; biserica
„Sfântul Gheorghe”, de mari dimensiuni
(31 m lungime, 9 m lãþime, 35 m înãlþimea turlei), construitã în anii 1444–1449,
distrusã în 1738 în timpul jefuirii oraºului
C. de cãtre turci şi refãcutã în anii 1739–
1759, pãstreazã frumoase picturi murale
interioare, executate în anii 1862–1863
(restaurate în 1926, 1955 ºi 1985) ºi un
iconostas din lemn sculptat, aurit, datând
din 1862; Catedrala episcopală cu dublu
hram „Învierea Domnului” şi „Sfântul
Ilie Tesviteanul” este o construcţie
monumentală realizată în perioada 27
oct. 1996 şi primavăra anului 2010
(sfinţită la 12 sept. 2010) după planurile
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întocmite de episcopul Emilian Birdaş;
biserica „Sfântul Ioan Botezãtorul”
construitã în 1780–1781, pe locul unei
biserici din lemn ºi sfinþitã la 11 mai 1781,
are decoraþii baroce ºi picturi murale
interioare executate în 1785–1787; biserica
franciscanã (1725); sinagogã (1893);
clãdirea Primãriei (1903), cu elemente
baroce; fosta cazarmã a grãnicerilor,
construitã în anii 1733–1754, în stilul
barocului vienez, azi muzeu; monumentul închinat generalului Ion
Dragalina (dezvelit la 26 iun. 1943), operã
a sculptorului Mihail Onofrei, ºi casa
acestuia.

CARANSEBEª–MEHADIAÕ Timiº–Cerna.

CARAOMERÕ NegruVodã(2).

CARAORMAN 1. Grindul ~, grind de
origine fluvio-maritimã, în Delta Dunãrii,
între braþele Sulina ºi Sfântul Gheorghe,
format din dune de nisip (unele de 7 m
înãlþime) întrepãtrunse de privaluri
(gârle). Lungime: 18 km; lãþime: 8 km;
supr.: 7 000 ha; alt. max.: 6,7 m.
2.Pãdurea~, pãdure relictã de stejari
(Quercus robur), situatã pe grindul cu
acelaºi nume, în care vegeteazã ºi unele
elemente sudice: frasinul cu frunzã
îngustã (Fraxinus angustifolia), frasinul
pufos (Fraxinus pallisae), stejarul brumãriu (Quercus pedunculiflora), dar ºi
esenþe moi (Populus alba, Populus tremula,
Populus canescens). Supr.: 2 250 ha. În
interiorul ei se remarcã un numãr mare
de arbuºti (porumbar/Prunus spinosa,
sânger/Cornus sanguinea, pãducel/Crataegus monogyna, mãceº/Rosa canina etc.)
ºi plante agãþãtoare, între care se evidenþiazã un exemplar de iederã (Hedera helix)
cu diametrul tulpinei de 22 cm. Aici
cuibãresc numeroase pãsãri ocrotite. În
anul 1940 a fost declarată monument al
naturii şi zonă strict protejată.
CARASTELEC, com. în jud. Sãlaj,
alcãtuitã din 2 sate, situatã în Dealurile
Crasnei; 1 028 loc. (1 ian. 2011): 475 de
sex masc. ºi 553 fem. Satul Carastelec este
menþionat documentar, prima oarã, în
1241. Producţie de încãlþãminte. Viticulturã; pomicultură. Lac piscicol. Fond
cinegetic.

CARASU 1. (sau Apa Neagrã), râu în
partea centralã a Dobrogei, afl. dr. al
Dunãrii la Cernavodã (46 km lungime;
supr. bazinului: 840 km2), pe cursul
cãruia a fost construitã (1975–1984) cea
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mai mare parte a traseului canalului
Dunãre–Marea Neagrã (Õ). De-a lungul
lui se desfãºoarã unul dintre cele mai
mari sisteme de irigaþii din þarã. Este
considerat drept una dintre vechile albii
ale Dunãrii.
2. Podiºul~ (Pod. Medgidiei sau Pod.
Dorobanþu), subunitate a Pod. Dobrogei
de Sud, situatã la N de valea Carasu,
constituitã dintr-o succesiune de platouri
joase cu înclinare generalã cãtre valea
Carasu sau Dunãre. Alt. variazã între 50
ºi 130 m.

CARAª 1. Râu, afl. stg. al Dunãrii pe
terit. Serbiei; 85 km; supr. bazinului: 1 118
km2. Izv. de pe versantul vestic al M-þilor
Semenic, de la 700 m alt., are mai întâi o
direcþie de curgere S-N, iar în zona
satului Caraºova formeazã un arc de cerc,
schimbându-ºi direcþia spre SV. În cursul
superior strãbate o zonã calcaroasã, în
care formeazã chei sãlbatice (19 km
lungime), cu aspect de canion, declarate
monument al naturii, dreneazã apoi mica
Depr. Caraºova, dupã care se strecoarã
printre prelungirile M-þilor Dognecea (la
N) ºi Anina (la S), formând defileul de
la Goruia, traverseazã Câmpia Caraºului,
intrã pe terit. Serbiei în aval de com.
Vrani, iar dupã 38 km confl. cu Dunãrea.
Panta generalã a vãii C. este de 6,7‰. În
bazinul sãu se aflã peºterile Buhui,
Liliecilor, Racoviþã, Comarnic, Popovãþ,
Izbucul Bigãr ºi numeroase rezervaþii
complexe, speologice, floristice etc.
Rezervaþia complexã Cheile Caraºului
(floristicã ºi speologicã), extinsã pe
3 089,9 ha şi declarată rezervaţie în 1955,
cuprinde numeroase forme carstice (chei,
peºteri, doline, poliþe) ºi numeroase
fitocenoze cu liliac sãlbatic (Syringa
vulgaris), mojdrean (Fraxinus ornus),
scumpie (Cotinus coggygria), gorun (Quercus petraea), cãrpiniþã (Carpinus orientalis),
fag (Fagus sylvatica) etc.

Caraş (1). Cheile Caraşului

2. CâmpiaCaraºului, micã zonã de
câmpie în SV României, în V M-þilor
Banatului, la graniþa cu Serbia, drenatã
median de râul Caraº ºi afl. sãi Ciornovãþ,
Lisava, Ciclova. Alt.: 100 m. Culturi de
cereale ºi plante de nutreþ. Legumiculturã.

CARAªOVA, com. în jud. Caraº-Severin,
alcãtuitã din 3 sate, situatã în mica
depresiune omonimã de la poalele M-þilor
Anina ºi Dognecea, pe cursul superior al
râului Caraº, la ieºirea acestuia din chei;
3 130 loc. (1 ian. 2011): 1 565 de sex masc.
ºi 1 565 fem. Produse din rãchitã împletitã.
Pomiculturã (meri, peri, pruni). Satul
Caraºova este menþionat documentar,
prima oarã, în 1333. Ruinele unei cetãþi
din sec. 13–14. Bisericã romano-catolicã
(1726, cu transformãri din 1822). Rezervaþie naturalã (Cheile Caraºului).

CARAŞ-SEVERIN, judeţ situat în extremitatea sud-vestică a României, în Banat,
pe stg. Dunării, în zona de contact a
Carpaţilor Meridionali cu partea de S a
Carpaţilor Occidentali (respectiv cu M-ţii
Banatului), la graniţa cu Serbia, la intersecţia paralelei de 45° latitudine N cu
meridianul de 22° longitudine E, între
jud. Timiş (la N şi NV), Hunedoara (NE),
Gorj (E), Mehedinţi (E şi SE) şi Serbia (S
şi SV). Supr.: 8 520 km2 (3,57% din supr.
ţării), al treilea jud. ca mărime al ţării,
după jud. Timiş şi Suceava. Populaţia
(1 ian. 2011): 320 391 loc. (1,50% din
populaţia ţării), din care 156 180 de sex
masc. (48,7%) şi 164 211 fem. (51,3%).
Populaţia urbană: 179 575 loc. (56,0%);
rurală: 140 816 loc. (44,0%). Densitatea:
38,2 loc./km2. Structura populaţiei pe
naţionalităţi (la recensământul din 20-31
oct. 2011): 82,5% români, 2,5% rromi,
1,7% croaţi, 1,7% sârbi, 1,0% maghiari,
0,9% germani şi restul alte minorităţi
(slovaci, bulgari, cehi, turci ş.a.). Reşed.:
municipiul Reşiţa. Oraşe: Anina, Băile
Herculane, Bocşa, Caransebeş (municipiu), Moldova Nouă, Oraviţa, Oţelu
Roşu. Comune: 69. Sate: 288 (din care 7
aparţin oraşelor şi municipiilor). Localităţi
componente ale municipiilor şi oraşelor: 13.
Relief variat, alcătuit în cea mai mare
parte din unităţi montane (65,4%), în
cadrul cărora se individualizează nenumărate arii depresionare (16,5%); dealurile ocupă 10,8% din supr. jud., iar
câmpiile 7,3%. Unităţile montane aparţin
atât Carpaţilor Meridionali (masivele
Godeanu, cu vf. Gugu de 2 291 m – alt.
max. a jud. C.-S., Ţarcu, Muntele Mic,
Cerna, Mehedinţi, situate la E de culoarul
Timiş–Cerna şi la S de culoarul Bistra),

cât şi părţii de S a Carpaţilor Occidentali,
reprezentate prin M-ţii Semenic (1 447 m),
Almăj, Locva, Anina, Dognecea şi Poiana
Ruscăi, situaţi la V şi la N de culoarele
Timiş–Cerna şi Bistra. Extinderea pe
supr. mari a rocilor calcaroase, în M-ţii
Banatului şi în M-ţii Cernei şi Mehedinţi,
a favorizat dezvoltarea unui variat şi
spectaculos relief carstic (chei, defilee,
peşteri, izbucuri, doline, lapiezuri, podişuri şi depresiuni carstice etc.), printre
care se remarcă cheile Nerei, Gârliştei,
Caraşului, Cernei, Corcoaiei, Minişului ş.a.,
peşterile Popovăţ, Comarnic, Buhui ş.a.,
izbucurile Bigăr şi Irma, Defileul Dunării etc. Culoarele depresionare tectonoerozive, Timiş–Cerna şi Bistra, cu relief
colinar şi de terase, sunt considerate ca
zone ce separă Carpaţii Meridionali de
cei Occidentali. Dealurile Oraviţei, Dognecei (sau Doclinului) şi Pogănişului, cu
relief domol, sub formă de culmi
prelungi, cu înălţimi de 200–300 m,
separate de văi largi, ocupă partea de V
şi NV a jud. C.-S., fiind părţi componente ale Dealurilor Vestice. Câmpiile,
reprezentate prin Câmpia Caraşului şi
prin extremitatea de E a Câmpiei
Bârzavei, ocupă suprafeţe restrânse în
partea de V şi NV a jud. C.-S. Două
categorii aparte ale reliefului le reprezintă depresiunile (Almăj, Caransebeş,
Ezeriş, Domaşnea, Caraşova, Moldova
Nouă, Liubcova, Fârliug ş.a.), care constituie importante regiuni de aglomerare
umană, şi defileul Dunării de la Porţile
de Fier, desfăşurat între Baziaş şi Gura
Văii, pe o lungime de 130 km.
Clima este temperat-continentală,
moderată, cu influenţe submediteraneene, reflectate prin valorile termice
pozitive din timpul iernii. Temp. medie
anuală variază între 11,5°C în zonele
depresionare şi de câmpie, 9–11°C în reg.
munţilor mijlocii şi 0°C pe cele mai mari
înălţimi din M-ţii Ţarcu şi Godeanu.
Climatul blând, caracteristic jud. C.-S.,
este marcat de valorile medii ale temp.
aerului în luna ian., puţin mai coborâte
sub 0°C, oscilând între –1°C la
Caransebeş, –2°C în aria munţilor mijlocii
şi –6°C pe crestele cele mai înalte. Temp.
minimă absolută, înregistrată până în
prezent pe terit. jud. C.-S., a atins
valoarea de –32,2°C, la staţia meteorologică din Caransebeş, la 10 febr. 1929,
iar temp. max. absolută (41,0°C) a fost
notată la staţia meteorologică din Bocşa,
la 6 iul. 1950. Cantităţile medii multianuale de precipitaţii prezintă variaţii
în raport cu altitudinea unităţilor de

relief, oscilând între 650 mm anual în
zonele depresionare şi de câmpie, 700–
800 mm în reg. deluroase, 800–1 000 mm
în arealul munţilor mijlocii şi 1 200–1 400
mm pe crestele înalte ale munţilor. Terit.
jud. C.-S. se află sub influenţa mai
multor vânturi dominante, provocate de
circulaţia maselor de aer dinspre V, NV
şi SV, cele mai frecvente fiind Austrul
(dinspre SV), Coşava (vânt violent, de
tip „bora”, cauzat de diferenţele de presiune, ce bate dinspre V, cu precădere în
Defileul Dunării şi în V jud.), Vântul
Mare (de tip „föhn”), dinspre S şi Haţeganul, dinspre E. Vitezele medii anuale sunt
influenţate de formele de relief,
prezentând valori cuprinse între 4 m/s
în zonele de câmpie, 8 m/s pe M-ţii
Semenic şi 13 m/s în masivul Ţarcu.
Vitezele cele mai mari se înregistrează
iarna, pe crestele cele mai înalte ale
munţilor, atingând 40–50 m/s când
vântul bate în rafale.
Reţeaua hidrografică, cu aspect
radial şi o densitate medie ridicată (0,7
km/km2), este tributară, în mod direct
sau indirect, Dunării, care străbate jud.
C.-S. în partea de S-SV, pe o distanţă de
64 km, formând, totodată, o parte din
graniţa României cu Serbia. Această
porţiune este marcată de un sector al
spectaculosului defileu Porţile de Fier
creat de Dunăre la trecerea prin Carpaţi.
În acest tronson, debitul mediu multianual al Dunării este de 5 390 m3/s, iar
debitul de aluviuni în suspensie este de
1 110 kg/s. Pr. râuri care drenează jud.
şi care formează bazine hidrografice
distincte sunt: Cerna (cu afl. său Bela
Reca), Timişul, care străbate jud. pe o
distanţă de 93 km, cu un bazin de
recepţie pe 2 335 km2, colectând numeroşi afl. (Teregova, Râu Rece, Feneş,
Goleţ, Cerneţ, Sebeş, Bistra ş.a.), Nera,
Caraş, Bârzava, Pogăniş ş.a. Lacurile
naturale sunt puţine şi au dimensiuni
reduse, fiind reprezentate prin lacuri de
origine carstică (Lacul Dracului: 700 m2
şi 9,3 m ad. max.; Lacul Ochiul Beului:
284 m2 şi 3,6 m ad. max.) şi de origine
glaciară (Iezeru Ţarcu, Pietrele Albe). Mai
numeroase sunt lacurile antropice
construite în scopuri hidroenergetice,
pentru alimentarea cu apă a localităţilor
şi pentru agrement. Dintre acestea, cel
mai important este lacul de acumulare
Porţile de Fier I, care se întinde pe
Dunăre pătrunzând şi în jud. C.-S. Pe
cursul superior al râului Bârzava au fost
construite lacurile de acumulare Văliug
sau Breazova (12,1 ha şi 1,23 mil. m3 de

apă), Gozna (66 ha şi 10,7 mil. m3 de apă)
şi Secu (105 ha şi 15,1 mil. m3 de apă), la
izv. Timişului, în zona de confl. cu
pâraiele Semenic, Grădiştea şi Brebu, a
fost realizat lacul Trei Ape (52,6 ha şi 14,8
mil. m3 de apă), pe malul căruia a fost
amenajată staţiunea climaterică cu acelaşi
nume, iar pe cursul pârâului Buhui s-au
construit lacurile de acumulare Buhui
(11,3 ha şi 600 000 m3 de apă) şi Mărghitaş.
Vegetaţia este complexă, variată şi
dispusă altitudinal. Etajele alpin şi
subalpin ocupă areale restrânse în M-ţii
Ţarcu şi Godeanu, fiind dominate de
pajişti cu ierburi scunde, în care predomină coarna (Carex curvula), păruşca
(Festuca supina), iarba vântului (Agrostis
rupestris), rugina (Juncus trifidus) ş.a., la
care se adaugă pâlcurile de arbuşti pitici
(salcia pitică/Salix retusa, azalea/Loiseleuria procumbens) şi tufişurile de smirdar
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(Rhododendron kotschyi), ienupăr (Juniperus sibirica) şi afin (Vaccinium myrtillus).
Domeniul forestier ocupă cele mai mari
supr. în cadrul jud., fiind extins de la 1 600
m alt. şi până în zona de câmpie. Molidul
formează păduri compacte în bazinul
superior al râului Bistra. Pădurile în care
predomină fagul (Fagus silvatica),
amestecat cu brad, au o largă răspândire,
ocupând pantele munţilor şi dealurilor.
În partea inf., pădurile de fag sunt în
amestec cu gorunul (Quercus petraea) şi
uneori, cu carpenul (Carpinus betulus),
paltinul (Acer pseudoplatanus), frasinul
(Fraxinus excelsior) ş.a. Pădurile compacte
de gorun ocupă supr. mari între 300 şi
500 m alt., dar exemplare izolate pot
ajunge până la 1 000 m alt. Vegetaţia de
silvostepă, caracteristică reg. de câmpie,
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ocupă supr. restrânse în bazinul
Bârzavei, fiind înlocuită în cea mai mare
parte de culturile agricole. Caracteristică
pentru jud. C.-S. este prezenţa a
numeroase specii de plante termofile
(iubitoare de căldură), de origine submediteraneeană, printre care se
evidenţiază cărpiniţa (Carpinus orientalis),
mojdreanul (Fraxinus ornus), arţarul
trilobat (Acer monspessulanum), pinul
negru de Banat (Pinus nigra var. banatica),
ghimpele (Ruscus hypoglossum), viţa
sălbatică (Vitis silvestris), liliacul sălbatic
(Syringa vulgaris), scumpia (Cotinus
coggygria), dârmozul (Viburnum lantana) ş.a.
Fauna, bogată şi variată în specii,
respectă aceeaşi repartiţie pe verticală ca
şi vegetaţia de care este legată în bună
parte. Crestele înalte ale M-ţilor Ţarcu şi
Godeanu reprezintă domeniul caprei
negre (Rupicapra rupicapra), declarată
monument al naturii. „Golurile” alpine,
cu ierburi şi tufişuri, sunt populate de
insecte, melci, şopârle, tritoni, vipere
(Vipera berus) ş.a. Zona forestieră adăposteşte numeroase specii de animale, multe
dintre ele cu valoare cinegetică, cele mai
des întâlnite fiind cerbul (Cervus elaphus
carpaticus), ursul (Ursus arctos), jderul de
piatră (Martes foina), mistreţul (Sus scrofa),
căprioara (Capreolus capreolus), veveriţa
(Sciurus vulgaris), râsul (ocrotit de lege),
ierunca, cocoşul de munte (ocrotit de
lege) ş.a. În cadrul faunei se întâlnesc şi
o serie de specii termofile, ca de exemplu
broasca ţestoasă de uscat (Testudo
hermanni), scorpionul (Euscorpius carpathicus), vipera cu corn (Vipera ammodytes),
dihorul pătat (Vormela peregusna),
potârnichea de stâncă (Alectoris graeca),
termitele etc. Fauna acvatică este reprezentată prin multe elemente valoroase
de peşti, ca păstrăvul indigen (Salmo
trutta fario), păstrăvul curcubeu (Salmo
irideus), lipanul, mreana de munte,
scobarul, cleanul ş.a.
Resurse naturale: păduri (411 276
ha, în anul 2008, locul 2 pe ţară, după
jud. Suceava), zăcăminte de huilă (Anina,
Doman, Secu, Cozla, Lupac, Bigăr, Ponor,
Eftimie Murgu), cărbune brun (Mehadia),
lignit (Caransebeş, Ilova, Goleţ, Dalboşeţ,
Rusca Montană), şisturi bituminoase
(Anina, Oraviţa, Doman, Secu), min. de
fier (Ocna de Fier, Dognecea, Topleţ,
Băuţar, Armeniş), min. de mangan
(Delineşti), min. de cupru (Moldova
Nouă, Oraviţa, Sasca Montană,
Dognecea, Ciclova Română), min. de

plumb şi zinc (Ruschiţa, Dognecea), min.
de titan şi bismut (Sasca Montană, Dognecea, Târnova), de molibden (Oraviţa,
Sasca Montană, Ciclova Română),
mineralizaţii de bor (Ocna de Fier); apoi
o serie de zăcăminte nemetalifere, printre care azbest (Moceriş, Bozovici, Putna,
Eftimie Murgu, Borlova, Pârvova,
Şumiţa, Voislova), mică (Măgura,
Armeniş, Voislova, Marga, Băuţar,
Târnova, Secu, Bucova), talc (Voislova,
Marga), feldspat (Armeniş, Teregova,
Globu Craiovei). Acestora li se adaugă
o gamă variată de roci utile şi de construcţii: marmură (Ruschiţa, Rusca
Montană, Ocna de Fier, Bocşa, Bucova),
andezite şi tufuri andezice (Glimboca),
bentonit (Rugi, Ohabiţa), calcar (Doman,
Gârlişte, Constantin Daicoviciu, Pecinişca), nisip metalurgic (Doclin, Surducu
Mare), diorit (Forotic), granodiorit
(Maidan), gresii (Mehadia), caolin şi
nisipuri caolinoase (Sicheviţa), argilă
refractară (Anina), argile comune etc. O
bogăţie aparte o reprezintă apele minerale termale (55°C), sulfuroase, sodice,
calcice, magneziene de la Băile Herculane.
Istoric. Cele mai vechi urme ale activităţii omeneşti de pe terit. de azi al jud.
C.-S., datând din Paleoliticul mijlociu,
au fost descoperite la Băile Herculane
(80 000– 70 000 î.Hr.) şi la Tincova (prima aşezare paleolitică în aer liber din
Banat). Mezoliticul este bine reprezentat
prin vestigiile materiale identificate în
Peştera Hoţilor (12 000–8000 î.Hr.), iar
Neoliticul (5500–2500 î.Hr.), prin acelea
din arealul localit. Liubcova, Zorlenţu
Mare, Gornea ş.a. Epoca bronzului (1800–
800 î.Hr.) este reprezentată de descoperirile unor aşezări omeneşti pe Valea
Bârzavei, iar cea a fierului (1200 î.Hr.sec. 1 d.Hr.), de aşezările de la Colţan,
Bocşa, Ocna de Fier, Oraviţa, Bănia, Sasca
Montană ş.a. În perioada de înflorire a
Daciei, în timpul domniilor lui Burebista
şi Decebal, acest teritoriu era bine
populat şi cuprindea nenumărate
localităţi şi cetăţi de mare importanţă.
După cele două Războaie daco-romane
(101–102 şi 105–106) şi cucerirea Daciei
de către romani, ţinutul Banatului
(inclusiv terit. de azi al jud. C.-S.) făcea
parte din Dacia Superior, iar după anul
156 aparţinea Daciei Malvensis. În vremea stăpânirii romane, această regiune
a cunoscut o importantă dezvoltare,
atestată de prezenţa numeroaselor castre
romane, descoperite la Vărădia (Arcidava), Mehadia (Ad Mediam), Berzovia
(Berzobis), Jupa (Tibiscum), Teregova

(Ad Pannonios) ş.a. şi aşezări dacice,
printre care Aizis (azi Fârliug), Acmonia
(Zăvoi) ş.a. O importanţă deosebită pentru confirmarea continuităţii de locuire
a populaţiei autohtone pe aceste meleaguri o au desenele rupestre descoperite
în peştera Gura Chindiei din localit.
Alibeg, unde se află una dintre cele mai
vechi inscripţii chirilice de pe terit.
României, datând din sec. 10–11, precum
şi urmele unor cuptoare de reducere a
min. de fier, identificate în arealul localit.
Gherteniş, Ramna, Bocşa ş.a. Terit. actual
al jud. C.-S. a cunoscut de timpuriu
unele forme autohtone de organizare
social-politică. Astfel, la sf. mileniului 1
şi începutul mileniului 2, în această zonă
exista voievodatul lui Glad – puternică
formaţiune social-politică românească,
cu centrul, probabil, în cetatea Cuvin
(Keve) şi cu cetăţi la Caraşova, Coronini,
Bocşa ş.a. – amintită în unele cronici ale
vremii (Gesta Hungarorum şi Legenda
Sfântului Gerard). Potrivit informaţiilor
lui Anonymus, consemnate în cronica
Gesta Hungarorum, voievodatul lui Glad
a fost cucerit de către unguri, iar Ahtum
(sec. 10–11), urmaşul lui Glad, care
mutase capitala voievodatului de la
Cuvin la Morisena (azi Cenad), după
lupte grele, a fost învins de unguri la
începutul sec. 11. În anul 1230 a luat fiinţă
Banatul de Severin – unitate militaradministrativă ce cuprindea sudul
Banatului, zona Severinului şi o mică
parte din vestul Olteniei, cu centrul în
cetatea Severinului. Atestat documentar,
prima oară, în 1233, Banatul de Severin,
condus de banul de Severin Luca, a
devenit ulterior (începând din vremea
domnului Basarab I) feudă a domnilor
Ţării Româneşti, Basarab I, apoi Vlaicu
Vodă, care se intitula şi ban al
Severinului („banus de Zeverino”, 1368)
şi Mircea cel Bătrân. La mijlocul sec. 16,
respectiv în anul 1552, o mare parte din
Banatul de Severin a căzut sub dominaţie
turcească, în aceste ţinuturi vechi
româneşti fiind create sangeacuri, unite
ulterior într-un paşalâc, cu reşedinţa la
Timişoara, şi care va dura până la
începutul sec. 18. Existenţa zăcămintelor
de cărbuni şi a celor de min. de fier a
favorizat dezvoltarea, mai devreme decât
în alte părţi ale României, a ind.
metalurgice, primele instalaţii cu caracter
industrial fiind construite la Oraviţa
(1718), Bocşa (1719) şi Reşiţa (1769).
Începând din aceeaşi perioadă se
organizează şi se dezvoltă puternice
centre miniere la Dognecea, Bocşa, Anina,

Moldova Nouă ş.a. Spre sf. sec. 19, în
sudul Banatului existau două unităţi
administrativ-teritoriale (Caraş şi Severin),
unite apoi (în 1880) într-o singură unitate
administrativă, cu numele Caraş-Severin.
În 1926, acest mare judeţ Caraş-Severin
a fost împărţit în judeţele Caraş (cu plăşile
Bocşa, Bozovici, Moldova Nouă, Oraviţa,
Răcăşdia, Reşiţa, având 129 de comune)
şi Severin (cu plăşile Balinţ, Birchiş,
Caransebeş, Făget, Lugoj, Marginea,
Orşova, Sacu, Teregova, cu 224 de comune). Sub această formă au existat, până
în sept. 1950, când au fost înglobate, sub
forma mai multor raioane (Mehadia,
Moldova Nouă, Oraviţa, Reşiţa, Caransebeş), în regiunea Timişoara (denumită
din 1960, regiunea Banat). Prin Legea nr.
2/17 febr. 1968 a fost reînfiinţat jud.
Caraş-Severin, care a evoluat în limitele
actuale, cuprinzând 2 municipii, 6 oraşe
şi 69 de comune.
Economia jud. C.-S. are un caracter
complex şi dinamic, cu un profil industrial-agrar evidenţiat de volumul ridicat
al producţiei industriale în comparaţie
cu cel al producţiei totale agricole.
Industria, cu o existenţă seculară, cuprinde un număr mare de întreprinderi
industriale. În cuprinsul jud. funcţionează puternice unităţi aparţinând ind.
extractive (la Ocna de Fier, Dognecea,
Doman, Secu, Anina, Moldova Nouă
ş.a.), ind. metalurgiei feroase (Reşiţa,
Oţelu Roşu) care produc fontă, oţel,
laminate de diferite tipuri etc. şi ind.
constr. de maşini (la Reşiţa, Bocşa,
Caransebeş, Topleţ, Anina, Moldova
Nouă), în cadrul cărora se realizează
motoare şi boghiuri pentru locomotive
Diesel hidraulice şi electrice, generatoare
electrice pentru termocentrale, poduri
rulante, macarale-turn, macarale portuare pivotante, turbine, turbo-suflante,
reductoare, utilaje pentru construcţia de
drumuri, pentru ind. chimică, pentru
morărit şi pentru ind. alim., şine de cale
ferată, şuruburi etc. Mai există întreprinderi ale ind. energiei electrice (termocentralele de la Reşiţa şi Oţelu Roşu şi
hidrocentralele de la Văliug, Bistra,
Zăvoi), ale ind. cocso-chimice (Reşiţa),
mat. de constr. (Constantin Daicoviciu,
Reşiţa, Caransebeş, Ruschiţa), expl. şi
prelucr. lemnului (Zăvoi, Rusca Montană,
Caransebeş, Teregova, Mehadia, Oraviţa,
Bocşa, Borlovenii Noi, Topleţ), ind. conf.
(Reşiţa, Caransebeş, Oraviţa) şi alim.
(Reşiţa, Caransebeş, Anina, Oraviţa,
Moldova Nouă, Bozovici).

Agricultura are un caracter mixt
(produse vegetale şi animaliere diverse)
şi o structură adecvată factorilor naturali
ai teritoriului, purtând amprenta tipului
agricol colinar şi montan (fapt pus în
evidenţă de ponderea mică a terenurilor
arabile). La sf. anului 2008, supr. agricolă
a jud. C.-S. era de 397 303 ha, din care
127 251 ha reveneau terenurilor arabile,
181 845 ha păşunilor naturale, 75 747 ha
fâneţelor, 11 689 ha livezilor şi pepinierelor pomicole şi 771 ha viilor şi
pepinierelor viticole. În anul 2008, supr.
arabile erau cultivate cu porumb
(32 346 ha), grâu şi secară (13 643 ha),
plante pentru nutreţ (20 493 ha), ovăz,
orz şi orzoaică, cartofi, floarea-soarelui,
legume etc. Pomii fructiferi, în cadrul
cărora predomină prunul, mărul şi părul,
sunt răspândiţi pretutindeni, dar cele mai
mari şi mai compacte livezi se află în
lungul culoarului Timiş-Cerna, în Depr.
Almăj şi în arealul municipiilor Reşiţa şi
Caransebeş. Viticultura se practică pe
supr. restrânse în zonele localit. Moldova Nouă, Doclin, Naidăş, Socol, Pojejena
ş.a. Sectorul zootehnic constituie o
ramură importantă a economiei agricole,
un număr însemnat de animale fiind
crescute în mare parte în cadrul unor
complexe de tip industrial. La începutul
anului 2008, jud. C.-S. dispunea de
50 566 capete bovine (predominant din
rasele Pinzgau şi Bălţata românească),
86 515 capete porcine (mai ales rasele
Marele Alb şi Mangaliţa), 257 075 capete
ovine, 14 477 capete caprine, 13 286
capete cabaline, 1 457 757 capete păsări;
apicultură (37 679 familii de albine)
(locul 3 pe ţară după jud. Mureş şi
Vâlcea); sericicultură dezvoltată, cu o
îndelungată tradiţie. În anul 2007, în
cadrul sectorului zootehnic proprietatea
privată reprezenta 100% la toate categoriile de creştere a animalelor.
Căile de comunicaţie, cu rol hotărâtor
în asigurarea legăturilor de transport
dintre diferitele localit., urmăresc, în
general, traseul principalelor cursuri de
ape (Timiş, Cerna, Bistra, Miniş, Bârzava, Caraş ş.a.), câteva segmente importante ale unor şosele fiind părţi
componente ale anticelor drumuri
romane (Dierna/ Orşova – Tibiscum/
Jupa, în culoarul Timiş-Cerna sau drumul roman ce pornea din Lederata – azi
Ramna, Serbia, prin Berzobis/Berzovia
până la Tibiscum/Jupa pe Valea Bârzavei), sau segmente ale unor drumuri
comerciale din Evul Mediu (drumul sării
de la Ocnele Mari prin Baia de Aramă şi
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Orşova ajungea la Caransebeş şi Lugoj).
La sf. anului 2007, lungimea reţelei feroviare de pe terit. jud. C.-S. însuma 341
km (din care 150 km electrificate), cu o
densitate de 40 km/1 000 km2 de teritoriu. Liniile de c.f. reprezintă segmente
din traseele magistrale care leagă Banatul
cu provinciile nordice, centrale şi sudice
ale ţării, sau puncte terminus (Reşiţa,
Anina). În arealul jud. C.-S. se află prima
şi cea mai veche linie de c.f. de pe terit.
actual al României, construită în perioada
1846–1854 între Oraviţa şi satul Iam din
com. Berlişte, via Răcăşdia, de 27 km
lungime. La scurt timp după aceasta a
fost construită (1860–1864) linia de c.f.
Oraviţa–Anina (33 km). În anul 2007,
drumurile publice măsurau 1 944 km
(din care 833 km modernizate, locul 3 pe
ţară, după jud. Olt şi Suceava), revenind
22,8 km/100 km2 de terit. Jud. C.-S.
beneficiază şi de transportul fluvial pe
Dunăre, prin intermediul portului
Moldova Nouă, cât şi de transportul
aerian prin aeroportul de la Caransebeş.
Învăţământ,culturăşiartă. În anul
şcolar 2007–2008, pe terit. jud. C.-S. funcţionau 27 de grădiniţe de copii, cu 9 557
copii înscrişi şi 584 personal didactic, 89
de şcoli generale (învăţământ primar şi
gimnazial), cu 26 258 elevi şi 2 209 cadre
didactice, 27 de licee, cu 12 746 elevi şi
1 164 profesori, două şcoli profesionale,
cu 3 488 elevi şi 23 profesori etc. Învăţământul superior este reprezentat prin
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa,
cu două facultăţi şi mai multe secţii, cu
4 195 studenţi şi 109 profesori. În 2007,
reţeaua aşezămintelor culturale cuprindea
două teatre dramatice (Reşiţa şi Oraviţa
– secţia din Oraviţa funcţionând în clădirea celui mai vechi teatru din ţară, 1817),
o orchestră simfonică şi una populară, 15
case de cultură, 221 de cămine culturale,
241 de biblioteci, cu 2 127 000 de volume,
un cinematograf, 13 muzee şi puncte muzeale săteşti, numeroase case memoriale
etc. Dintre nenumăratele manifestări etnofolclorice se remarcă „Sărbătoarea
liliacului” (în luna mai la Caraşova şi
Eftimie Murgu), „Sărbătoarea narciselor”
(în luna mai, la Zerveşti), „Măsuratul
oilor” (Marga şi Clocotici) etc. Activitatea
sportivă se desfăşoară în cadrul celor 54
de secţii sportive care cuprind 1 147 sportivi legitimaţi, 79 antrenori şi 116 arbitri.
Ocrotireasănătăţii. La sf. anului 2007,
reţeaua sanitară a jud. C.-S. cuprindea
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opt spitale cu 2 074 paturi, revenind un
pat de spital pentru 158 locuitori, şase
dispensare, două policlinici balneare, la
Băile Herculane, 82 de farmacii şi puncte
farmaceutice ş.a. În acelaşi an, asistenţa
medicală era asigurată de 505 medici
(revenind 1 medic la 648 de locuitori),
131 stomatologi (1 medic stomatolog la
2 500 locuitori) şi 1 650 personal sanitar
cu pregătire medie.
Turismul reprezintă o componentă
importantă a activităţii economico-sociale
a jud. C.-S., dezvoltat pe baza unui bogat
şi variat potenţial natural şi antropic
(relief atrăgător, numeroase monumente
istorice şi situri arheologice, bogate
tradiţii etnografice, folclorice, culturale
etc.), cât şi a unei solide baze tehnicomateriale (21 hoteluri, un han, şapte cabane, un motel, 17 vile, 30 de pensiuni
turistice urbane şi 24 de pensiuni turistice
rurale ş.a.), cu o capacitate totală de
cazare de 7 015 locuri. Principalele
elemente şi obiective turistice, de
irezistibilă atracţie, care determină un

intens flux turistic de sejur sau în tranzit
sunt: peisajul natural variat, deosebit de
atrăgător, cu numeroase rezervaţii
naturale şi monumente ale naturii
(rezervaţia complexă Domogled, 1 195
ha, cu vegetaţie de stâncărie calcaroasă,
cu tufe compacte de liliac sălbatic, cu
încântătoare arborete de pin negru sau
păduri submediteraneene de cvercinee;
Cheile Caraşului, cu un interesant şi
fermecător peisaj carstic, în lungul cărora
se află 31 de peşteri, printre care Buhui,
Comarnic, Popovăţ, Liliecilor ş.a.,
precum şi cu frecvente tufişuri de liliac
sălbatic, de mojdrean, scumpie, cărpiniţă
etc.; Cheile Nerei – 21 km – cele mai lungi
din ţară; Cheile Minişului, în cadrul
cărora se află izbucul Bigăr – fenomen
rar întâlnit în ţară, de mare atractivitate
– şi peştera Plopa; defileul Dunării cu
impresionantele lui Cazanele Mari şi
Cazanele Mici; Valea Cernei; Culoarul
Timiş-Cerna; Culoarul Bistra etc.),
monumentele istorice şi siturile arheologice (castrele şi aşezările civile romane
Ad Mediam, azi Mehadia, Ad Pannonios/Teregova, Azizis/Fârliug, ruinele

oraşului roman Tibiscum, azi Jupa, vestigii de apeducte, băi, tabule votive din
epoca romană descoperite la Băile
Herculane – cea mai veche staţiune balneoclimaterică din ţară, cunoscută şi
folosită pentru efectele curative ale apelor
minerale încă din epoca romană; drumul
roman Lederata–Berzobis– Tibiscum,
păstrat şi azi intact pe o lungime de
5 km; ruinele cetăţii Caraşova, sec. 13–
14; ruinele cetăţii medievale din Mehadia
etc.), prezenţa complexelor turistice Muntele Mic, Crivaia, Poiana Mărului,
Semenic, Trei Ape şi a staţiunii
balneoclimaterice Băile Herculane, bogăţia, varietatea şi originalitatea elementelor etnografice şi folclorice (olărit,
dulgherit, cojocărit, şezători, datini şi
obiceiuri tradiţionale, piese de port popular, dansuri şi cântece populare etc.).
Cele mai multe obiective naturale se află
grupate în masivele Semenic, Anina,
Ţarcu şi în defileul Dunării, iar cele
social-istorice sunt legate de aşezările din
Depr. Almăj, Depr. Caransebeş-Mehadia
etc. Indicativ auto: CS.

Localităţilejud.Caraş-Severin

(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)
I. Municipii
1.CARANSEBEŞ (1289)

Localit. componente
ale municipiilor

2.REŞIŢA (sec. 15)

1. Câlnic (1597)
2. Cuptoare (1673)
3. Doman (1370)
4. Secu (1673)
5. Ţerova (1433)

II. Oraşe

Localit. componente
ale oraşelor

1.ANINA (1773)

1. Steierdorf (1773)

2.BĂILEHERCULANE(153 d.Hr.)

1. Pecinişca (1540)

4.MOLDOVANOUĂ (1600)

1. Măceşti (1723)
2. Moldova Veche (1588)
3. Moldoviţa (1773)

3.BOCŞA (1333)

5.ORAVIŢA (1230)

1. Ciclova Montană (1437)
2. Marila (1909)

6.OŢELUROŞU (sec. 14)

1. Cireşa (1580)

Satele care aparţin municipiilor
1. Jupa (1369)

1. Moniom (1777)

Satele care aparţin
oraşelor

1. Agadici (1366)
2. Brădişoru de Jos (1690–1700)
3. Broşteni (1690–1700)
4. Răchitova (1690–1700)

1. Mal (1433)

III. Comune
1.ARMENIŞ

2.BĂNIA
3.BĂUŢAR

4.BERLIŞTE

5.BERZASCA

6.BERZOVIA
7.BOLVAŞNIŢA
8.BOZOVICI

9.BREBU
10.BREBUNOU
11.BUCHIN

12.BUCOŞNIŢA

13.CARAŞOVA

Satele componente
(primul sat este reşed. com.)
1. Armeniş(1428)
2. Feneş (1501)
3. Plopu (1954)
4. Sat Bătrân (1956)
5. Sub Margine (1954)
1. Bănia (1484)
2. Gârbovăţ (1603)

1. Băuţar (1750)
2. Bucova (1459)
3. Cornişoru (1956)
4. Preveciori

1. Berlişte (1611)
2. Iam (1335)
3. Milcoveni (1691)
4. Rusova Nouă (1723)
5. Rusova Veche (1421)

1. Berzasca (1692)
2. Bigăr (întemeiat în 1826)
3. Cozla (1909)
4. Drencova (1451)
5. Liubcova (1689)
1. Berzovia (1690–1700)
2. Fizeş (1329)
3. Gherteniş (1380)
1. Bolvaşniţa (1376)
2. Vârciorova (1433)

1. Bozovici (1484)
2. Poneasca (1909)
3. Prilipeţ (1484)
4. Valea Minişului (1956)
1. Brebu (1577)
2. Apadia (1423)
3. Valeadeni (1548)

1. BrebuNou (1828)
2. Gărâna (1827)

1. Buchin (1411)
2. Lindenfeld* (1827)
3. Poiana (1489)
4. Prisian (1447)
5. Valea Timişului (1690–1700)
1. Bucoşniţa (1468)
2. Goleţ (1468)
3. Petroşniţa (1468)
4. Vălişoara (1468)
1. Caraşova (1333)
2. Iabalcea (1564)
3. Nermed (1723)

*
Sat depopulat la sf. sec 20 şi începutul sec. 21, existând
din punct de vedere ad-tiv, dar fără locuitori.
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14.CĂRBUNARI
15.CICLOVAROMÂNĂ
16.CIUCHICI

17.CIUDANOVIŢA
18.CONSTANTIN
DAICOVICIU

19.COPĂCELE

20.CORNEA

21.CORNEREVA*

1. Cărbunari(1785)
2. Ştinăpari (1755)

1. CiclovaRomână (1828)
2. Ilidia (1223)
3. Socolari (1363)
1. Ciuchici (1464)
2. Macovişte (1531)
3. Nicolinţ (1389)
4. Petrilova (1717)

1. Ciudanoviţa (1538)
2. Jitin (1464)

1. Căvăran (1376)
2. Maciova (1394)
3. Mâtnicu Mare (1352)
4. Peştere (1577)
5. Prisaca (1561)
6. Zăgujeni (1532)

1. Copăcele (1503)
2. Ohaba-Mâtnic (1370)
3. Ruginosu (1411)
4. Zorile (1910)
1. Cornea (1539)
2. Cruşovăţ (1447)
3. Cuptoare (1501)
4. Macovişte (1954)

1. Cornereva (1518)
2. Arsuri (1956)
3. Bogâltin (1452)
4. Bojia (1956)
5. Borugi (1954)
6. Camena (1913)
7. Cireşel
8. Costiş (1956)
9. Cozia (1954)
10. Cracu Mare (1954)
11. Cracu Teiului (1954)
12. Dobraia (1954)
13. Dolina
14. Gruni (1956)
15. Hora Mare (1954)
16. Hora Mică (1954)
17. Ineleţ (1956)
18. Izvor (1956)
19. Lunca Florii (1956)
20. Lunca Zaicii
21. Mesteacăn (1956)

*
C. este comuna cea mai mare din România din punct de
vedere al numărului de sate care îi aparţin.

255

256

Caraş-Severin

22.CORONINI
23.DALBOŞEŢ

24.DOCLIN
25.DOGNECEA
26.DOMAŞNEA
27.EFTIMIEMURGU
28.EZERIŞ
29.FÂRLIUG

30.FOROTIC

22. Negiudin
23. Obiţa
24. Pogara
25. Pogara de Sus
26. Poiana Lungă (1956)
27. Prisacina (1956)
28. Prislop (1956)
29. Ruştin (1956)
30. Scărişoara (1954)
31. Strugasca (1956)
32. Studena (1954)
33. Sub Crâng (1954)
34. Sub Plai (1956)
35. Topla (1954)
36. Ţaţu (1956)
37. Zănogi (1956)
38. Zbegu (1956)
39. Zmogotin (1956)
40. Zoina (1954)
1. Coronini* (1850)
2. Sfânta Elena (1823)

1. Dalboşeţ (1603)
2. Bârz (1956)
3. Boina
4. Boiniţa
5. Prislop (1956)
6. Reşiţa Mică (1956)
7. Şopotu Vechi (1607)

1. Doclin (1597)
2. Biniş (1371–1372)
3. Tirol (întemeiat în 1811)
1. Dognecea (1722)
2. Calina (1368–1371)
1. Domaşnea (1436)
2. Cănicea (1535)

1. EftimieMurgu(1410,
din 1970 actuala denumire)

1. Ezeriş(1319)
2. Soceni (1452)

1. Fârliug (1690–1700)
2. Dezeşti (1583)
3. Duleu (1690–1700)
4. Remetea-Pogănici (1343)
5. Scăiuş (1637)
6. Valea Mare (1584)

1. Forotic (1597)
2. Brezon (întemeiat în 1872)

Până la 20 mai 1996 s-a numit Pescari.
Sat depopulat la sf. sec. 20 şi începutul sec. 21, existând
din punct de vedere ad-tiv, dar fără locuitori.
*

**

31.GÂRNIC
32.GLIMBOCA
33.GORUIA

34.GRĂDINARI
35.IABLANIŢA
36.LĂPUŞNICEL
37.LĂPUŞNICUMARE
38.LUNCAVIŢA
39.LUPAC

40.MARGA
41.MĂURENI
42.MEHADIA

43.MEHADICA

44.NAIDĂŞ

45.OBREJA

46.OCNADEFIER
47.PĂLTINIŞ

48.POJEJENA

3. Comorâşte (1597)
4. Surducu Mare (1406)
1. Gârnic (1913)
2. Padina Matei** (1804)
1. Glimboca (1370)

1. Goruia (1437)
2. Gârlişte (1535)
3. Giurgiova (1285)

1. Grădinari (1723–1725)
2. Greoni (1597)
1. Iablaniţa (1402)
2. Globu Craiovei (1547)
3. Petnic (1603)
1. Lăpuşnicel (1603)
2. Pârvova (sec. 15)
3. Şumiţa (1828)

1. LăpuşnicuMare (1540)
2. Moceriş (1439)
1. Luncaviţa (1440)
2. Verendin (1439)

1. Lupac (1598)
2. Clocotici (1690–1700)
3. Rafnic (1690–1700)
4. Vodnic (1723)
1. Marga (1470)
2. Vama Marga (1909)
1. Măureni (1828)
2. Şoşdea (1343)

1. Mehadia (1323)
2. Globurău (1584)
3. Plugova (1439)
4. Valea Bolvaşniţa (1436)
1. Mehadica (1440–1444)

1. Naidăş (1378)
2. Lescoviţa (1371–1372)
1. Obreja (1547)
2. Ciuta (1411)
3. Iaz (1480)
4. Var (1411)

1. OcnadeFier(1351)
1. Păltiniş (1585)
2. Cornuţel (1954)
3. Delineşti (1433)
4. Ohabiţa (1433)
5. Rugi (1585)

1. Pojejena (1690–1700)
2. Belobreşca (1717)
3. Divici (1723)

49.PRIGOR

50.RAMNA
51.RĂCĂŞDIA
52.RUSCAMONTANĂ
53.SACU

54.SASCAMONTANĂ

55.SICHEVIŢA

56.SLATINA-TIMIŞ

57.SOCOL

4. Radimna (1690–1700)
5. Şuşca (1717)

1. Prigor (1550)
2. Borlovenii Noi (întemeiat
în 1829)
3. Borlovenii Vechi (1690–1700)
4. Pătaş (1603)
5. Putna (1577)
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58.ŞOPOTUNOU

1. Ramna (1364)
2. Bărbosu (1699)
3. Valeapai (1597)

1. Răcăşdia (1690–1700)
2. Vrăniuţ (1690–1700)

1. RuscaMontană(întemeiat
în 1803)
2. Ruschiţa (întemeiat în 1803)
1. Sacu (1262)
2. Sălbăgelu Nou (întemeiat
în 1896)
3. Tincova (1411)

1. SascaMontană (1761)
2. Bogodinţ (1690–1700)
3. Potoc (1367)
4. Sasca Română (1690–1700)
5. Slatina-Nera (1829)

1. Sicheviţa (1690–1700)
2. Brestelnic (1956)
3. Cameniţa (1956)
4. Cârşie (1954)
5. Cracu Almăj (1956)
6. Cruşoviţa (1954)
7. Curmătura (1956)
8. Frăsiniş (1956)
9. Gornea (1829)
10. Liborajdea (1909)
11. Lucacevăţ (1956)
12. Martinovăţ (1956)
13. Ogaşu Podului (1956)
14. Streneac (1956)
15. Valea Oreviţa (1956)
16. Valea Ravensca (1956)
17. Valea Sicheviţei (1956)
18. Zănou (1956)
19. Zăsloane (1956)

59.TÂRNOVA
60.TEREGOVA
61.TICVANIUMARE

62.TOPLEŢ
63.TURNURUIENI

64.VĂLIUG

65.VĂRĂDIA
66.VERMEŞ
67.VRANI
68.ZĂVOI

1. Slatina-Timiş (1433)
2. Ilova (1519)
3. Sadova Nouă (1467)
4. Sadova Veche (1467)

1. Socol (1472)
2. Baziaş (1581)
3. Câmpia (1829)

69.ZORLENŢUMARE

4. Pârneaura (1829)
5. Zlatiţa (1367)
(1799)
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1. ŞopotuNou (întemeiat în 1828)
2. Cârşa Roşie (1954)
3. Driştie (1913)
4. Poienile Boinei (1954)
5. Ravensca (1826)
6. Răchita (1954)
7. Stăncilova (1829)
8. Urcu (1954)
9. Valea Răchitei (1954)
10. Valea Roşie (1956)
1. Târnova (1495)
2. Bratova (1956)

1. Teregova (1447)
2. Rusca (1430)

1. TicvaniuMare (1437)
2. Cârnecea (1597)
3. Secăşeni (1357)
4. Ticvaniu Mic (1799)
1. Topleţ (1436)
2. Bârza (1808)

1. TurnuRuieni (1467)
2. Borlova (1519)
3. Cicleni (1572)
4. Dalci (1534)
5. Zerveşti (1591)
6. Zlagna (1503)
1. Văliug (1808)

1. Vărădia (1390)
2. Mercina (1421)
1. Vermeş (1369)
2. Ersig (1369)
3. Izgar (1389)
1. Vrani (1402)
2. Ciortea (1355)
3. Iertof (1723)

1. Zăvoi (1430)
2. Măgura (1430)
3. Măru (1387)
4. Poiana Mărului (1632)
5. Valea Bistrei (1501)
6. Voislova (1397)
7. 23 August
1. ZorlenţuMare (1499)
2. Zorlencior (1603)
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Caraula

CARAULA, com. în jud. Dolj, formată
dintr-un sat, situatã în zona de contact a
Câmpiei Desnãþuiului cu Piem. Bãlãciþei,
pe râul Baboia; 2 480 loc. (1 ian. 2011): 1 224
de sex masc. ºi 1 256 fem. Viticulturã.
Legumiculturã. Biserica „Sfântul Nicolae”
(ante 1845, refãcutã în 1886–1892).

CARCALIU, com. în jud. Tulcea, formată
dintr-un sat, situatã pe dr. braþului Mãcin
(Dunãrea Veche); 3 024 loc. (1 ian. 2011):
1 414 de sex masc. ºi 1 610 fem. Pescuit.
Pe terit. com. C. au fost descoperite vestigii neolitice (milen. 4 î.Hr.).
CAREDAÕ 1Decembrie.

CAREI1. Câmpie în extremitatea de NV
a României, parte componentã a Câmpiei
Someºului (Câmpia de Vest), alcãtuitã
din depozite argiloase ºi argilo-nisipoase.
Formatã în mare parte din relief nisipos,
cu numeroase dune de nisip, mobile sau
fixate cu vegetaþie. Alt.: 160 m. Viticulturã. Culturi de cereale.
2. Municipiu situat în extremitatea
de NV a României (jud. Satu Mare), în
Câmpia Carei, la 160 m alt., la 36 km SV
de Satu Mare ºi 8 km de graniþa cu
Ungaria; 21 986 loc. (1 ian. 2011): 10 358
de sex masc. ºi 11 628 fem. Supr.:
113,4 km2, din care 11,8 km2 în intravilan;
densitatea: 1 863 loc./km2. Nod rutier ºi
feroviar (gara feroviarã a fost inauguratã
în 1871). Expl. de argilã ºi nisip cuarþos.
Constr. de maºini ºi utilaje tehnologice
pentru ind. metalurgicã, minierã,
chimicã, de prelucr. a þiþeiului, celulozei
ºi hârtiei, construcþiilor (maºini de ridicat
ºi transportat, piese de schimb etc.).
Întreprindere de piese turnate din fontã.

Carei (2). Castelul „Károlyi”

Produse textile (fire din bumbac, in ºi
cânepã); producţie de tricotaje ºi conf.,
mobilã, încãlþăminte, cãrãmidã, covoare
ºi alim. (ulei vegetal, biscuiþi, lapte praf,
preparate din carne ºi lapte, produse
zaharoase ºi de panificaþie, băuturi alcoolice ºi rãcoritoare; fermentarea tutunului; morãrit). Muzeu de arheologie,
istorie ºi ºtiinþele naturii, amenajat în
castelul „Károlyi”. Teatru municipal.
Parc dendrologic (15 ha) în care se aflã,
printre altele, arborele pagodelor (Ginkgo
biloba), un platan uriaº, plantat în 1810
º.a. Municipiul C. funcþioneazã, totodatã,
ca staþiune balneoclimatericã sezonierã,
de interes local, cu izv. de ape minerale
clorurate, bicarbonatate, sodice, hipotone, termale (52°C), cu efect curativ în
tratarea afecþiunilor reumatismale, posttraumatice (stãri dupã entorse, luxaþii ºi
fracturi), ginecologice ºi ale sistemului
nervos periferic. Istoric. Localit. este
menþionatã documentar, prima oarã, la
20 mart. 1320 cu numeleVilla Karul, iar
ca oraº (oppidum) ºi centru meºteºugãresc, în 1459. În 1592 a fost construitã
o cetate (refãcutã în 1661–1666), pe locul
alteia din 1482. La sfârºitul sec. 18 cetatea
a fost demantelatã ºi ºanþurile de apãrare
astupate. Pe locul fostei cetãþi a fost
construit castelul „Károlyi”, în anii 1792–
1794, în stil baroc. Cutremurul din 11 ian.
1838 a dãrâmat o parte din castel fiind
refăcut abia în anii 1894–1896, în stil
neogotic, dupã planurile arhitectului
Meining Arthur, atunci adãugându-i-se
încã un etaj, trei turnuri mici ºi patru
turnuri mari. Castelul are o sală mare de
recepţii, ornamentată cu picturi şi
sculpturi, care în prezent adăposteşte
muzeul municipal. Parcul castelului a
fost reamenajat în 1790 de grãdinarul

Bode György, iar forma actualã a parcului, extins pe 15 ha, dateazã din 1890,
declarat parc dendrologic în 1982. În prima jumãtate a sec. 18 au avut loc colonizãri cu germani, iar în 1754 a fost instalatã
prima tipografie. Declarat oraº în 1871,
iar în 1876 este ridicat la rang de oraº
organizat. La 30 aug. 1940 a intrat în componenþa Ungariei horthyste în urma
Dictatului de la Viena. Eliberarea oraºului C. de sub ocupaþia ungarã (25 oct.
1944) de către armata românã, a marcat
izgonirea completã a cotropitorilor de pe
întreg terit. României. C. a fost declarat
oraº-erou, de cãtre Parlamentul României, la 13 oct. 1994 (cu ocazia a 50 de ani
de la eliberarea sa, de cãtre armata românã) ºi ridicat la rang de municipiu la
18 ian. 1995. Municipiul C. are în subordine ad-tivã localit. componentã Ianculeºti. Monumente: mănãstirea piariºtilor
– complex monahal romano-catolic cu
bisericã din 1769–1779 (refãcutã în 1857–
1860 ºi în 1891), cu clãdiri anexe din
1724–1727 (refãcute în 1834); biserica
ortodoxã ruteanã cu hramul „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil” (1738); biserica „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”
(fostã greco-catolicã) a fost construitã în
1760–1766 (restauratã în 1876), declaratã
monument de arhitecturã; biserica
luteranã (1847); biserica romano-catolicã,
atestatã în 1333, iar în 1550 a intrat în
posesia cultului reformat-calvin de la
care, în 1723, a preluat-o contele Károlyi
Sándor. În 1769–1779, contele Károlyi
Antál a construit o bisericã nouã pe care
cutremurul din 1838 a avariat-o, dar
refãcutã în anii 1857–1860 dupã planurile
arhitectului Ybi Miklós; catedrala
ortodoxã „Sfântul Dumitru” construitã
în stil bizantin în anii 1990–1996; clãdirea

Carei (2). Monumentul ostaşului român

Teatrului municipal construitã în 1907,
în stil secesionist, dupã planurile arhitectului Kopeczek György, modernizatã în
1953; protopopiatul ortodox (1887–1890);
fostul sediu al Comitatului Satu Mare
(1848), azi liceu; sediul Poliþiei (1880–
1885); clãdirea fostei Primãrii (1805), azi
cazarma grãnicerilor; clãdirea Judecãtoriei (1880–1890); castelul „Károlyi” (Õ
mai înainte, capitolul Istoric); hanul
„Cerbul de Aur” (1846–1848), azi cazarmã; clãdirea tipografiei (1880–1890); casa
„Kafka Margit” (1905); Monumentul
ostaºului român – operã în piatrã executatã, în 1964, de un colectiv condus de
sculptorul Vida Gheza; statuia lui Avram
Iancu (dezvelitã în 1994); statuia lui Petöfi
Sándor (dezvelitã la 13 mart. 1994), operã
a sculptorului Petrovics István.
CARMENSYLVA1.Õ Eforie.
2.Õ Crişan(1).

CAROLIÕ NicolaeBălcescu(5).

CAROLINAÕ Ada-Kaleh.

C.A.ROSETTI1. Com. în jud. Buzãu,
alcãtuitã din 6 sate, situatã în Câmpia
Buzãu-Cãlmãþui; 3 885 loc. (1 ian. 2011):
1 917 de sex masc. ºi 1 968 fem. Haltã de
c.f. Com. a luat fiinþã în 1883. Preparate
din lapte (brânzeturi). Creşterea bovinelor.
2. Com. în jud. Tulcea, alcãtuitã din
5 sate, situatã în NE Deltei Dunãrii, pe
grindul Letea; 916 loc. (1 ian. 2011): 493
de sex masc. ºi 423 fem. Cherhana (în satul
Periprava). Moarã de vânt. Agroturism.

CARPAÞI, sistem montan european,
reprezentând continuarea esticã a M-þilor
Alpi, parte componentã a marii unitãþi
orogenetice alpino-carpato-himalayanã.
La Bratislava, în E Bazinului Vienei,
Dunãrea îi desparte de ultimele prelungiri ale Alpilor (M-þii Leitha), iar la
cealaltã extremitate, dupã ce au descris
un arc uriaº, lung de peste 1 300 km,
culoarul Timok-Nišava îi separã de M-þii
Balcani. Formarea sistemului a început
prin miºcãrile tectonice din faza orogeneticã austricã (Cretacicul inferior), care
au surprins C. în situaþia de geosinclinal,
cu unele creste deasupra mãrii, miºcãri
care au determinat cutarea zonei interne
a C. ºi au antrenat în unele sectoare
porþiuni din cristalin, acoperite de cuverturi sedimentare mezozoice, suprapunându-le reg. înconjurãtoare (autohtone)
sub forma pânzelor de ºariaj (ex. în M-þii
Tatra, M-þii Parâng ºi Masivul Retezat-Godeanu). Cristalinul ºi sedimentarul
mezozoic al pânzei ºi al autohtonului au

fost apoi puternic cutate ºi frãmântate.
La sf. Senonianului (faza laramicã) a avut
loc o ridicare generalã a zonei centrale a
C. ºi retragerea apelor marine din aceastã
zonã, conturându-se finisarea structuralã
a zonei cristalino-mezozoice a C. La sf.
perioadei Paleogene, în miºcarea de ridicare ºi de cutare a fost antrenatã ºi zona
exterioarã (a fliºului paleogen) care s-a
alãturat zonei muntoase mai vechi. În
perioada Neogenã s-au produs puternice
erupþii vulcanice care au dus la formarea
celui mai lung lanþ vulcanic din Europa,
situat pe rama interioarã a arcului carpatic. La exteriorul sistemului montan
carpatic, în timpul Neogenului ºi începutul Cuaternarului (cutãrile valahice)
s-a format cea mai mare unitate de orogen,
Subcarpaþii, producându-se ºi o înãlþare
în bloc a întregului masiv. Caracteristicã
pentru C. este prezenþa platformelor de
eroziune, rezultate în urma acþiunii agenþilor modelatori externi cât ºi a ridicãrilor
succesive. Deºi nu existã gheþari actuali,
urmele glaciaþiei cuaternare sunt evidente în relieful culmilor mai înalte
(Tatra, Černogora, Rodna, Cãliman, Bucegi,
Fãgãraº, Parâng, Retezat) prin circuri,
custuri, vãi glaciare etc. În afara glaciaþiei
de tip alpin, C. Nord-Vestici au suferit
ºi influenþa gheþarului scandinav, care a
pãtruns pe vãi, lãrgindu-le ºi lãsând
acumulãri de morene. C. sunt strãbãtuþi
transversal de numeroase vãi ºi depresiuni. Din punct de vedere geografic, C.
se împart în trei grupe pr.: C. Nord-Vestici, C. Centrali ºi C. Sud-Estici.
1. CARPAÞII NORD-VESTICI se
întind între Dunãre (zona Bratislava), la
V, ºi râul Biała (afl. al râului Dunajec în
S Poloniei), la E. Structura ºi morfologia

Vedere din Munţii Rodnei
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acestora sunt complicate, existând atât
masive cristaline, cât ºi eruptive, puternic
afectate de eroziune. Se întâlnesc numeroase culmi paralele (fliº), separate prin
depresiuni alungite, de naturã tectonicã
sau sculpturalã. Alt. medii: 1 000–1 400
m, depãºind foarte rar 2 000 m. Totuºi,
în aceastã grupã se aflã Tatra Mare, cel
mai înalt masiv cristalin din întregul lanþ
carpatic, cu alt. max. de 2 663 m în vf.
Gerlachovka (pe terit. Slovaciei), cu
forme glaciare bine dezvoltate ºi pãstrate.
La S de Tatra Mare, între râurile Váh ºi
Hron, se gãseºte masivul cristalin Tatra
Micã, ce culmineazã în vf. Dumbier
(2 043 m), coborând la periferie sub 1 000
m. Un culoar tectonic miocen, orientat
E-V ºi drenat de râul Hron, desparte
M-þii Tatra Micã, din N, de M-þii
Metaliferi ai Slovaciei, în S – munþi joºi
(alt. max.: 1 477 m), generaþi de vulcanismul neogen. Îndepãrtând masa de
lavã, eroziunea i-a transformat într-o
serie de neck-uri ºi bazine. În extremitatea de V-NV a C. Nord-Vestici se
desfãºoarã C. fliºului. Ei încep la E de
Dunãre ºi la N de Bratislava, prin C. Mici
(alt. max: 768 m), în a cãror axã apare
fundamentul cristalin, ºi se continuã spre
N-NE cu C. Albi, mai înalþi (970 m) ºi
mai largi, cuprinzând numeroºi martori
de calcare jurasice ºi cu Beskizii Slovaciei –
munþi mijlocii (1 725 m alt. max. în vf. Babia
Góra), având mare lãrgime ºi o structurã
asemãnãtoare Obcinelor Bucovinei.
2. CARPAÞII CENTRALI separã C.
Nord-Vestici de cei Sud-Estici. Ei se
desfãºoarã între râul Biała, la V, ºi
culoarul Rika-Sviča, în E. În relieful lor,

Munţii Ceahlău. Vârful Toaca

Masivul Piatra Craiului

Creasta principală a Munţilor Făgăraş

Carpaþi

Carpaþi

Munţii Ceahlău. Vârful Ocolaşu Mare.

Masivul Bucegi

Vârful La Om sau Piscul Baciului din Masivul Piatra Craiului

cu alt. ce depãºesc rar 700–800 m, sunt
caracteristice culmile paralele de fliº, în
alternanþã cu câmpulunguri, fragmentate
de vãi transversale, slab adâncite. Au
aspect colinar, de muncei, cu interfluvii
largi, pante domoale ºi trecãtori joase de
obârºii. Cãtre Depr. Panonicã din S-SV
trecerea se face prin douã ºiruri de mãguri
(700–1 000 m) reprezentând neck-urile ºi
masivele vulcanice ale M-þilor Vihorlat,
care încadreazã o depresiune subcarpaticã.
3. CARPAÞII SUD-ESTICI se desfãºoarã între culoarele Rika-Sviča, la N, ºi
Timok-Nišava, la S, având cea mai mare
extindere (c. 2/3) pe teritoriul României.
În funcþie de structura lor geologicã ºi
de caracteristicile morfologice (orientarea
crestelor ºi a culmilor, forme dominante
de relief etc.), Carpaþii Sud-Estici au fost
împãrþiþi de geografi ºi geologi în trei
sectoare mari: Carpaþii Orientali, Carpaþii
Meridionali ºi Carpaþii Occidentali.
CarpaþiiOrientali, care se desfãºoarã la
SE de culoarul Rika-Sviča, se individualizeazã, mai întâi, printr-o grupare
de munþi joºi (alt. max.: 2 061 m în vf.
Hovârla), situaþi pe teritoriul Ucrainei,
cunoscuþi sub numele de Carpaþii Pãdu-

Munţii
Oaş
Gutâi
Ţibleş
Maramureş
Rodna
Suhard
Rarău
Bârgău
Căliman
Bistriţa
Stânişoara
Ceahlău
Giurgeu
Gurghiu
Goşmanu
Tarcău
Ciuc
Harghita
Nemira
Bodoc
Perşani
Vrancea
Penteleu
Siriu
Ciucaş
Grohotiş
Baiu

roºi, care se continuã apoi pe teritoriul
României. Din punct de vedere fizico-geografic Carpaþii Orientali de pe
teritoriul României se întind de la graniþa
de NV a României (cu Ucraina) ºi pânã
la Valea Prahovei, iar din punct de
vedere al structurii geologice se extind
pânã la Valea Dâmboviþei. Carpaþii
Orientali au o orientare generalã NV-SE,
sunt alcãtuiþi din trei zone geologice
distincte, dispuse paralel (vulcanicã în
partea lor de V, cristalino-mezozoicã în
centru, ºi fliº în E), au o structurã geomorfologicã dispusã în 3–4 ºiruri de
munþi, care închid între ele depresiuni
largi, bine populate (Maramureº,
Câmpulung Moldovenesc, Dornelor,
Giurgeu, Ciuc, Bilbor, Borsec, Braºov º.a.), au altitudini moderate (în medie
1 500 m), prezintã numeroase pasuri
(Prislop, 1 416; Mestecãniº, 1 096;
Ghimeº, 1 006 m; Bratocea, 1 263 m;
Bicaz, 1 180 m º.a.), care permit o
circulaþie (rutierã ºi feroviarã) lesnicioasã
între Moldova ºi Transilvania, defilee
(Tuºnad, Racoº º.a.), chei (cheile Bistriþei,
Bicazului etc.) ºi sunt intens fragmentaþi
de râuri. Pe latura vesticã a Carpaþilor
Orientali se individualizeazã cel mai lung
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lanþ de munþi vulcanici din Europa,
puternic erodat ºi cu înãlþimi mici (Oaº,
Gutâi, Þibleº, Cãliman, Gurghiu,
Harghita, Bodoc, Baraolt, Perºani º.a.).
O caracteristicã a Carpaþilor Orientali
este aceea cã, în partea lor sudicã, între
vãile Oituz ºi Prahova, prezintã o puternicã arcuire, prin abaterea direcþiilor lor
generale de desfãºurare de la NV la SE
cãtre SV ºi V. Geografii atribuie acestor
unitãþi montane denumirea de Carpaþii
de Curburã, în cadrul cãrora se detaºeazã
mai multe grupe muntoase, bine
individualizate (M-þii Vrancei, M-þii
Buzãului, M-þii Ciucaº, M-þii Grohotiº,
M-þii Baiului). Carpaþii Orientali sunt
bine împãduriþi (în special cu molid, fag
ºi brad), reprezentând principalul
domeniu forestier al þãrii (40% din totalul
pãdurilor României se gãsesc în aceºti
munþi), conþin importante zãcãminte de
subsol (lignit, minereu de cupru,
mangan, plumb, zinc, sulf º.a.), dispun
de numeroase izvoare cu ape minerale,
cu valoare terapeuticã deosebitã, ºi
constituie una dintre cele mai interesante
ºi mai atractive zone turistice ale þãrii.

PrincipalelemasivemuntoasedinCarpaţiiOrientali
(în ordinea succesiunii lor de la N-NV către S-SE)

Altitudinea
maximă (în m)
869
1 443
1 839
1 957
2 303
1 932
1 651
1 625
2 100
1 859
1 530
1 907
1 634
1 777
1 474
1 664
1 565
1 800
1 649
1 241
1 292
1 785
1 722
1 663
1 964
1 767
1 926
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Vârful care atinge
altitudinea maximă

Obârşiei
Gutâi
Ţibleş
Farcău
Pietrosu (cel mai înalt din Carpaţii Orientali)
Omu
Rarău
Miroslava
Pietrosu
Budacu
Bivolu
Ocolaşu Mare
Tătaru
Saca
Geamăna
Grinduşu (sau Tărhăuş)
Şoiu
Harghita
Nemira Mare
Cărpiniş
Măgura Codlei
Goru
Penteleu
Mălâia
Ciucaş
Grohotiş
Neamţu
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Carpaþii Meridionali (supranumiþi ºi
Alpii Transilvaniei) se extind de la E la V,
în partea centralã a României, pe c. 300
km lungime ºi 22–75 km lãþime, între
valea Prahovei la E ºi culoarele tectonice
Timiº-Cerna ºi Bistra-Strei la V. Din
punct de vedere al structurii geologice,
Carpaþii Meridionali sunt încadraþi de
geologi între râul Dâmboviþa, la E, ºi
fluviul Dunãrea, la V, fiind alcãtuiþi,
predominant, din ºisturi cristaline, fapt
ce le conferã o masivitate accentuatã.
Carpaþii Meridionali sunt cei mai înalþi

Munţii
Bucegi
Leaota
Piatra Craiului
Iezer
Făgăraş
Cozia
Lotru
Căpăţânii
Cindrel
Şureanu
Parâng
Vâlcan
Retezat
Godeanu
Ţarcu
Mehedinţi
Cerna

din þarã (au zece vârfuri peste 2 500 m
altitudine; alt. max.: 2 544 m, vf. Moldoveanu din M-þii Fãgãraº), au un numãr
redus de trecãtori (Predeal, 1 040 m; Bran,
1 240 m; Turnu Roºu, 400 m; Cozia, 309
m; Lainici, 450 m; Vâlcan, 1 621 m) ºi
depresiuni intramontane (Brezoi-Titeºti,
Petroºani, Haþeg, Hunedoara), pãstreazã
cele mai multe ºi mai evidente urme ale
glaciaþiunii cuaternare (vãi ºi lacuri
glaciare, morene, creste zimþate, numite
de cãtre geografi custuri etc.), sunt bine
împãduriþi, constituie cel mai important
nod oro-hidrografic al þãrii ºi reprezintã
o fermecãtoare ºi atrãgãtoare zonã turis-

ticã a României. Carpaþii Meridionali
conþin zãcãminte de minereu de fier, apoi
grafit, micã, roci de construcþie etc. Vãile
râurilor Dâmboviþa, Olt ºi Jiu separã
Carpaþii Meridionali în patru mari grupe:
Bucegi-Leaota, Fãgãraº (în aceastã grupã
se aflã ºase vârfuri care ating sau depãºesc altitudinea de 2 500 m: Moldoveanu
2 544 m – altitudinea maximã a
României –, Negoiu 2 535 m – „vicecampionul” înãlþimilor româneºti, Viºtea
Mare 2 527 m, Lespezi 2 522 m, Vânãtarea lui Buteanu 2 506 m, Dara 2 500 m),
Parâng ºi Retezat-Godeanu.

PrincipalelemasivemuntoasedinCarpaţiiMeridionali
(în ordinea succesiunii lor de la E la V)

Altitudinea
maximă (în m)

2 505
2 133
2 238
2 462
2 544 (altitudinea maximă
din România)
1 668
2 242
2 124
2 244
2 130
2 519
1 946
2 509
2 229
2 190
1 466
1 928

Carpaþii Occidentali, situaþi în partea
de V a României, între fluviul Dunãrea,
la S, ºi valea râului Barcãu, la N, ºi la V
de aliniamentul râurilor Cerna –Timiº– Râu
Mare–Strei–cursul mijlociu al Mureºului,
sunt alcãtuiþi dintr-un mozaic de roci
(sedimentare, vulcanice, cristaline etc.),
au înãlþimi mici (altitudinea maximã este
de 1 849 m, vârful Curcubãta Mare din
M-þii Bihor), au culmi domoale, uneori
populate cu aºezãri omeneºti pânã aproape de vârf (satul Bãdãi, din com. Avram
Iancu, jud. Alba, se extinde pânã la 1 600
m alt.), prezintã numeroase fenomene
carstice (Cheile Criºului Repede, Cheile
Nerei, Cheile Turzii º.a., peºterile
Scãriºoara, Meziad, Vântului, Comarnic,

Vârful care atinge
altitudinea maximă

Omu
Leaota
La Om (sau Piscul Baciului)
Iezeru Mare
Moldoveanu
Cozia
Ştefleşti
Ursu
Cindrel
Vârful lui Pătru
Parângu Mare
Oslea
Peleaga
Godeanu
Ţarcu
Vârful lui Stan
Vârful Dobrii

Focul Viu etc., doline, polii, uvale, avene,
izbucuri etc.) ºi conþin importante
zãcãminte de subsol (minereuri complexe, minereu de fier, uraniu, aur,
argint, bauxitã, cãrbune etc.) ºi roci de
construcþie (marmurã, diatomit, gresii,
calcar etc.). Nodurile hidrografice au
aspect de munþi-bloc, fãrã urme glaciare,
separaþi prin depresiuni tectonice de tip
golf (Beiuº, Zarand º.a.). Valea inferioarã
a Mureºului, care traverseazã Carpaþii
Occidentali prin partea lor medianã, îi
separã în douã grupe mari: M-þii
Banatului (la S de râul Mureº) ºi M-þii
Apuseni (la N de Mureº). Carpaþii
Occidentali constituie o importantã zonã
turisticã.

Lanþul M-þilor Carpaþi de pe teritoriul

României (denumit Corona montium de
cãtre

unii

istorici

ai

Antichitãþii)

constituie o adevãratã „coloanã vertebralã” a spaþiului românesc (care se
prelungeºte, de o parte ºi de alta, cu
subcarpaþi ºi podiºuri) ºi, totodatã, un

veritabil „zid natural” de apãrare în

arealul cãruia s-a închegat ºi s-a
dezvoltat, printre altele, Sarmizegetusa
Regia din M-þii Orãºtiei – principalul

centru economic, politic, militar ºi religios al statului dac (în sec. 1 î.Hr.–1 d.Hr.)

ºi una dintre cele mai mari ºi mai
puternice cetãþi de refugiu.

PrincipalelemasivemuntoasedinCarpaţiiOccidentali
(în succesiunea lor de la N la S)
Munţii
M-ţiiApuseni
Meseş
Plopiş
Pădurea Craiului
Vlădeasa
Gilău
Muntele Mare
Bihor

Altitudinea
maximă (în m)

Trascău
Metaliferi
Codru-Moma
Zarand

Măgura Priei
Măgura Mare
Măgura Beiuşele
Vlădeasa
Măgura Călăţele
Muntele Mare
Curcubăta Mare

M-ţiiBanatului
Poiana Ruscăi
Dognecea
Anina
Semenic
Locva
Almăj

1 374
617
1 160
1 447
735
1 224

Padeş
Culmea Mare
Leordiş
Piatra Goznei
Corhanu Mare
Svinecea Mare

CARSIUMÕ Hârºova.

CASIMCEA1. Râu în partea centralã a
Dobrogei; 60 km; supr. bazinului: 755
km2. Izv. din N Pod. Casimcea, de la 300
m alt., din apropierea satului Rãzboieni
(com. Casimcea), strãbate un sector
torenþial de c. 10 km, pãtrunde apoi în
depresiunea de contact dintre Pod.
Casimcea ºi Pod. Istriei ºi se varsã în lacul
Taºaul, având o pantã medie de 5,1‰.
2. Podiºul~ sau Podiºul Dobrogei
CentraleÕ Dobrogea(1).
3. Com. în jud. Tulcea, alcãtuitã din
7 sate, situatã în podiºul omonim, pe
cursul superior al râului Casimcea; 2 980
loc. (1 ian. 2011): 1 510 de sex masc. ºi
1 470 fem. Expl. de ºisturi verzi. Pe terit.
com. au fost descoperite un mormânt
tumular (cultura materială Cernavodã I),
datând de la sf. Neoliticului, în care s-au

263

Vârful care atinge
altitudinea maximă

996
918
1 004
1 834
1 405
1 826
1 849 (altitudinea maximă
a Carpaţilor Occidentali)
1 437
1 170
1 112
836

CARPEN, com. în jud. Dolj, alcãtuitã din
3 sate, situatã în S Piem. Bãlãciþei, pe
cursul superior al râului Terpeziþa; 2 492
loc. (1 ian. 2011): 1 238 de sex masc. ºi
1 254 fem. Pomiculturã (meri, pruni,
caiºi). Bisericile cu acelaºi hram – „Sfântul
Ioan Botezãtorul”, în satele Carpen (1832)
ºi Gebleºti (ante 1840, refãcutã în 1877)
ºi biserica „Sfinþii Împãraþi Constantin ºi
Elena” (1868), în satul Cleanov.

Castrum Urscia

Poieniţa
Fericeli
Pleşu
Drocea

gãsit topoare din silex, ceramicã
rudimentarã, ºi vestigiile unei aºezãri
rurale din sec. 2 d.Hr. Pânã în anii ’90 ai
sec. 20, com. C. a avut în componenþã
satul Stânca, sat care în acei ani s-a autodesfiinþat prin depopulare, existând fizic,
dar fără locuitori. În satul Casimcea s-a
nãscut sculptorul Ion Jalea (1887–1983).

CASTELU, com. în jud. Constanþa, alcãtuitã din 2 sate, situatã în Pod. Carasu,
pe stg. canalului Dunãre–Marea Neagrã;
5 248 loc. (1 ian. 2011): 2 665 de sex masc.
ºi 2 583 fem. Haltã de c.f. Fermã de creºtere a porcinelor. Pomiculturã (piersici,
caiºi, meri, pruni). Apiculturã. Vestigii
paleolitice, din Epoca bronzului (cazan
scitic din bronz, sec. 5 î.Hr.) ºi din epocile romanã ºi feudalã (sec. 9–10). Satul
Castelu apare consemnat documentar
înainte de anul 1850, cu numele Barlac
(sau Borlac). În 1853, în acest sat s-au
stabilit 30 de familii de tãtari venite din
peninsula Crimeea, iar dupã anul 1885
au venit mai multe familii de români, în
majoritate din Muntenia. În satul Castelu
se aflã biserica „Adormirea Maicii
Domnului” (1916) ºi o moschee (1916).
Până la 7 apr. 2004, com. Castelu a avut
în componenţă satul Cuza Vodă, care la

acea dată a devenit comună de sine
stătătoare.

CASTRANOVA, com. în jud. Dolj,
alcãtuitã din 2 sate, situatã în Câmpia
Romanaþi; 3 384 loc. (1 ian. 2011): 1 689
de sex masc. ºi 1 695 fem. Complex
avicol. Centru viticol ºi pomicol. Morãrit
ºi panificaþie. Muzeu etnografic (în satul
Castranova). Bisericile din lemn cu
hramurile „Sfântul Dumitru” (construitã
în 1713 ºi refãcutã în 1870) ºi „Sfântul
Nicolae” (1858–1866), în satul Castranova;
biserica „Adormirea Maicii Domnului”
(sec. 19), în satul Puþuri.
CASTRUMALMAGEÕ ªercaia.

CASTRUM BALWANIUS Õ Unguraş
(2).
CASTRUMBOKCHAÕ Boºca(1).
CASTRUMCRUCEBERGÕ Teliu.
CASTRUMLUGASÕ Lugoj(3).
CASTRUMSEXÕ Sighiºoara.

CASTRUMSZATMARÕ SatuMare(1).

CASTRUM TIMISIENSIS Õ Timiºoara
(2).
CASTRUMTURDAÕ Turda(3).
CASTRUMURSCIAÕ Orºova.
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CASTRUMZEURINIÕ Drobeta-Turnu
Severin.

CAªIN1.Depresiunea~Õ Tazlãu(3).
2. Com. în jud. Bacãu, alcãtuitã din 2
sate, situatã în S Depr. Tazlãu-Caºin, la
confl. râului Curiþa cu Caºin; 4 279 loc.
(1 ian. 2011): 2 088 de sex masc. ºi 2 191
fem. Centru de dulgherit; moarã de apã.
În aceastã zonã, în timpul Primului Rãzboi Mondial s-au dat lupte grele între
armatele române ºi cele germane. Bisericã din lemn cu hramul „Sfântul Nicolae”
(c. 1740, refãcutã în 1933), în satul Curiþa;
biserica „Adormirea Maicii Domnului”
(1776, reparatã în 1797 de Ioan Popovici),
declarată monument istoric, ºi biserica
din lemn „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi
Gavriil” (1796, pictatã în 1852 de
Gheorghe Grama), în satul Caºin.
CATALINA, com. în jud. Covasna, alcãtuitã din 5 sate, situatã în Depr. Târgu
Secuiesc, pe Râu Negru; 3 423 loc. (1 ian.
2011): 1 699 de sex masc. ºi 1 724 fem.
Haltã de c.f. Nod rutier. În satul Catalina,
menþionat documentar în 1334, există o
fabrică de îmbuteliere a apei minerale
(din 2010). În satul Hãtuica se aflã o
bisericã romano-catolicã (sec. 16–19), în
satul Imeni existã conacul „Cserey” (sec.
18), iar în satele Mãrcuºa ºi Mãrtineni
existã câte o bisericã reformatã din sec.
17 ºi, respectiv, sec. 15–18 (cu incintã
fortificatã ºi turn-clopotniþã din 1778).
CATANE, com. în jud. Dolj, alcãtuitã din
2 sate, situatã în Câmpia Desnãþui; 2 003
loc. (1 ian. 2011): 999 de sex masc. ºi 1 004
fem. Legumiculturã; apiculturã. În satul
Catane se aflã biserica „Sfântul Nicolae”

Caţa. Cetatea

construitã în anii 1842–1843 prin osârdia
serdarului Nicolae Iota; biserica a fost
reparatã ºi restauratã în perioada
1884–1905. Com. C. a fost înfiinþatã la 7
apr. 2004 prin desprinderea satelor
Catane ºi Catanele Noi din com. Negoi,
jud. Dolj.

CAÞA, com. în jud. Braºov, alcãtuitã din
5 sate, situatã în Depr. Homoroadelor,
pe râul Homorodu Mare; 2 711 loc. (1 ian.
2011): 1 382 de sex masc. ºi 1 329 fem.
Haltã de c.f. Fermã de creºtere a ovinelor.
În satul Beia se aflã o bisericã din sec. 14
(în prezent aparţine cultului evanghelic),
fortificatã în anii 1493, 1504–1506 (ziduri
de incintã cu trei turnuri de apãrare; în
prezent parþial demantelatã), cu un
valoros altar poliptic (cu legenda Sfintei
Ursula), executat de Johannes Stoss în
1513, iar în satul Paloº existã un punct
muzeal sãtesc cu colecþii de arheologie
ºi documente privind istoria localã ºi de
etnografie (ceramicã ºi port popular,
þesãturi etc.). În satul Caþa, menþionat documentar, prima oarã, în 1299, existã o
cetate þãrãneascã (sec. 13), cu bisericã de
incintă din sec. 16 (azi biserică
evanghelică), o bisericã ortodoxã cu
hramul „Sfânta Treime” (sec. 19) ºi
numeroase case vechi din sec. 19 (casele
„Lienert Mihai” – 1808, „Thomas Günther”
– 1833, „Hunes” – 1824, „Mathie Gheorghe”
–1872–1873); în satul Ioneºti se aflã o
bisericã fortificată, datând din sec. 14 (azi
biserică unitariană), iar în satul Drãuºeni
existã o cetate þãrãneascã cu bisericã de
incintã (sec. 13), cu fresce originare. În
satul Caþa se aflã casele memoriale ale
istoricului Ion Ursu (1875–1925) ºi profesorului Ion Popescu (1832–1892).

Dunarea la Cazane

CAVADINEªTI, com. în jud. Galaþi, alcãtuitã din 4 sate, situatã în E Pod. Covurlui,
pe râul Horincea; 3 044 loc. (1 ian. 2011):
1 546 de sex masc. ºi 1 498 fem. Viticulturã.
Morãrit. Biserica „Adormirea Maicii
Domnului” (1848), în satul Cavadineºti.

CAVNIC, oraº în jud. Maramureº, situat
la poalele M-þilor Gutâi, la 650–700 m
alt., pe cursul superior al râului Cavnic,
la 32 km E de Baia Mare; 5 145 loc. (1 ian.
2011): 2 455 de sex masc. ºi 2 690 fem.
Supr.: 47,1 km2, din care 2 km2 în intravilan; densitatea: 2 572 loc./km2. Expl. ºi
prelucr. min. complexe cu conþinut de
plumb, zinc ºi cupru. Staþie de flotaþie a
metalelor neferoase (din 1810). Produse
de panificaþie. Istoric. Localit. apare
menþionatã documentar ca sat în 1336,
iar în 1455, cu numele Capnic. Devastată
de turci în 1460. În 1717, locuitorii din
C. ºi împrejurimi au înfrânt ºi izgonit
una dintre hoardele tãtãrãºti care înainta
spre Baia Mare. La începutul sec. 20
devine pr. centru de expl. a min.
complexe. Declarată oraº la 17 febr. 1968.
Monumente: biserica romano-catolicã
„Sfânta Varvara” (1809–1812); „Stâlpul
tãtarilor” este un obelisc înalt de 7,2 m
pe care se află urmãtoarea inscripþie în
limba latinã: Anno 1717 usque hic fuerunt
tartaris (în anul 1717 pânã aici au ajuns
tãtarii). Paltin secular, înalt de 30 m, cu
diametrul trunchiului de 1,32 m. Douã
piste de schi („Icoana” ºi „Roata”)
amenajate în anii 2001–2003.
CAZANE, sector al defileului Dunãrii la
trecerea prin Carpaþi (lung de 9 km),
cuprins între localitãþile Dubova ºi
Ogradena (azi strãmutatã în vatra com.
Eºelniþa, din cauza creãrii lacului de acu-

mulare al hidrocentralei Porþile de Fier
I). Zona Cazanelor este formatã din douã
sectoare: C. Mari (4 km), între masivele
Ciucarul Mare (318 m) ºi Veliki Strbac
(768 m), ºi C. Mici (5 km), între Ciucarul
Mic (313 m) ºi Mali Strbac (626 m). Aici
valea Dunãrii ºi lacul de acumulare se
îngusteazã pânã la 180–250 m (în trecut
fluviul se îngusta la 152 m), având de
strãbãtut calcare dure, jurasice ºi cretacice, ceea ce explicã valea în chei, cu
pereþi verticali, stâncoºi. Viteza de
scurgere a apei în acest sector depãºeºte
5 m/s. Între C. Mari ºi C. Mici se aflã
bazinetul tectonic Dubova, de formã
aproape circularã, care corespunde unor
roci mai slabe (neogene). În porþiunile
de chei sunt caracteristice marmitele
laterale ºi de fund, cu vârtejuri de ape.
În zona Cazanelor Mari se aflã peºterile
Gura Ponicovei ºi Veterani. Rezervaþie
naturalã, complexã (215 ha), care
cuprinde stâncile calcaroase ale masivelor Ciucarul Mare ºi Ciucarul Mic,
pe care se dezvoltã o vegetaþie submediteraneanã cu numeroase endemisme
ºi plante rare. Aici se întâlnesc stânjenelul
balcanic (Iris reichenbachii), laleaua Cazanelor (Tulipa hungarica), liliacul sãlbatic
(Syringa vulgaris) etc. Zonã turisticã de
mare pitoresc.
CAZASU, com. în jud. Brãila, formată
dintr-un sat, situatã în Câmpia Brãilei;
3 379 loc. (1 ian. 2011): 1 720 de sex masc.
ºi 1 659 fem. Culturi de cereale, plante
tehnice ºi de nutreþ º.a. Com. C. a fost
înfiinþatã la 3 oct. 2003 prin desprinderea
satului Cazasu din com. Tudor
Vladimirescu, jud. Brãila.

CÃBEªTI, com. în jud. Bihor, alcãtuitã din
5 sate, situatã în N Depr. Beiuº, la poalele
de SV ale M-þilor Pãdurea Craiului, pe
Valea Roºie; 1 887 loc. (1 ian. 2011): 949 de
sex masc. ºi 938 fem. Prelucr. lemnului;
fabrică de var; confecþii textile. Satul
Cãbeºti este menþionat documentar, prima
oarã, în 1552. Pe terit. com. C. se aflã
peºtera Meziad (Õ). Mori de apã (în satul
Cãbeºti). Bisericile din lemn cu hramurile
„Sfântul Nicolae” (1799, cu modificãri din
sec. 19) ºi „Adormirea Maicii Domnului”,
în satele Gurbeºti ºi Goila.
CÃBICENIÕ Darabani.

CÃCIULATA, localit. componentã a
oraºului Cãlimãneºti (Õ), staþiune
balneoclimatericã de interes general, cu
funcþionare permanentã.

CÃIANU, com. în jud. Cluj, alcãtuitã din
6 sate, situatã în Câmpia Fizeºului, pe
râul Suatu; 2 393 loc. (1 ian. 2011): 1 213
de sex masc. ºi 1 180 fem. Producþie de
bãuturi alcoolice. În arealul com. C. au
fost descoperite urmele unei aºezãri
rurale romane, în care s-au gãsit þigle,
ceramicã ºi un altar dedicat lui Asklepios.
Satul Cãianu este menþionat documentar,
prima oarã, în 1326. Bisericã reformatã
(sec. 17), în satul Vaida-Cãmãraº ºi
biserica din lemn cu hramul „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil” (1750), în
satul Cãianu.

CÃIANU MIC, com. în jud. Bistriþa-Nãsãud, alcãtuitã din 4 sate, situatã în
Dealurile Nãsãudului, pe râul Iliºua;
4 037 loc. (1 ian. 2011): 2 076 de sex masc.
ºi 1 961 fem. Pomiculturã. Satul Cãianu
Mic este menþionat documentar, prima
oarã, în 1456. În satul Dobric, atestat
documentar în 1456, se află castelul
„Mikes Mihály” (sec. 18), incendiat în
oct. 1848 de ţăranii revoltaţi şi refăcut în
1900-1902 de baronul Bornemisza. Naţionalizat în 1948 a fost, pe rând, sediul mai
multor instituţii (şcoală, bibliotecă,
dispensar, maternitate ş.a.). Tot în satul
Dobric există o mănăstire de maici, întemeiată la 26 nov. 1992 ca schit (mănăstire
din anul 2000), cu o biserică din lemn
având hramul „Sfântul Evanghelist
Luca”, construită de meşteri maramureşeni în 30 de zile şi sfinţită la 28 oct.
2001; paraclisul cu hramul „Sfinţii
Împăraţi Constantin şi Elena” a fost
amenajat într-un conac din sec. 18 şi sfinţit
la 10 oct. 1993. În arealul sãu se aflã lacul
Cetãþele (Tãul Cãianului), ocrotit de lege.
Pânã la 28 apr. 2004, com. C.M. a avut în
componenþã
satele
Dobricel
ºi
Dumbrãviþa, care au fost transferate în
com. Spermezeu, jud. Bistriþa-Nãsãud.
CÃIUÞI, com. în jud. Bacãu, alcãtuitã din
9 sate, situatã la poalele de NE ale
Dealului Ouºoru (753 m alt.), la confl.
râului Cãiuþi cu Trotuº; 5 402 loc. (1 ian.
2011): 2 726 de sex masc. ºi 2 676 fem.
Staþie de c.f. Producţie de cherestea. În
satul Cãiuþi se aflã conacul „Rosetti”
(1846, reparat în 1940 ºi 1963, distrus
parþial de un incendiu în 1990 ºi refãcut
ulterior) în care au avut loc numeroase
întruniri ale fruntaºilor unioniºti de la
1859, iar în satul Pralea existã biserica
din lemn cu hramul „Sfântul Nicolae”
(1755, distrusã în 1774, refãcutã în 1810
ºi restauratã în 1982).

Călan

265

CĂLACEA, staþiune balneoclimatericã de
interes general, cu funcþionare permanentã,
situatã în extremitatea vesticã a României,
în Câmpia Vingãi, în raza com. Orþiºoara
(jud. Timiº), la 117 m alt., la 38 km N de
Timiºoara. Climat continental moderat de
câmpie, excitant-solicitant, cu influenþe
sudice ºi vestice. Verile sunt rãcoroase
(media termicã a lunii iul. este de 21,5°C)
ºi iernile blânde (media lunii ian. –1,5°C).
Temp. medie anualã este în jur de 11°C.
Precipitaþii moderate (600 mm/anual).
Factorii naturali de curã sunt climatul de
cruþare ºi izv. cu ape minerale bicarbonatate, clorurate, sodice, hipotone, termale
(38–39°C), descoperite într-un foraj efectuat
în anul 1880, indicate în tratarea afecþiunilor
reumatismale degenerative (spondiloze,
artroze, poliartroze, coxartroze), a celor
renale ºi ale cãilor urinare (litiazã renalã
recentã, necomplicatã, stãri dupã infecþii
urinare, tratate ºi vindecate).

CÃLAN, oraº în jud. Hunedoara, situat
în compartimentul de E al Depr. Hunedoara, la 231 m alt., pe stg. râului Strei,
la 9 km E de municipiul Hunedoara;
12 767 loc. (1 ian. 2011): 6 235 de sex
masc. ºi 6 532 fem. Supr.: 101,5 km2, din
care 9,1 km2 în intravilan; densitatea:
1 403 loc./km2. Staþie de c.f. Nod rutier.
Expl. de bentonite (în satul Sântãmãria
de Piatrã), balast ºi nisip cuarþos. Vechi
centru siderurgic (1863) al cărui combinat
cu trei furnale (ultimul dat în funcţiune
în 1980) a fost dezafectat în anul 1998;
reparaþii de utilaj minier; produse
metalice diverse (articole sanitare, plase
de sârmã, cuie, sobe ºi maºini de gãtit,
cazane pentru baie, vase emailate, tuburi
de scurgere etc.). Confecþii textile, mobilã, produse de panificaþie. Numeroase
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izv. cu ape minerale bicarbonatate,
calcice, magneziene, sodice, mezotermale
(25–29°C), eficace în tratarea afecþiunilor
aparatului locomotor (devieri ale
coloanei vertebrale ºi ale membrelor
inferioare), a unor stãri prepuberale la
copii, a obezitãþii etc. Istoric. Aici au fost
descoperite urmele unui stabiliment
termal roman ºi ale unei aºezãri civile
romane (sec. 2–3), cunoscutã sub numele
Ad Aquas, precum ºi o inscripþie pe piatrã
(Genio pagi aquensis). Prima menþiune
documentarã dateazã din 1387, fiind
consemnat ca sat cnezial. Declarat oraº
în 1961. Oraºul C. are în subordine
ad-tivã localit. componentã Streisângeorgiu ºi 11 sate care îi aparþin: Batiz,
Cãlanu Mic, Grid, Nãdãºtia de Jos,
Nãdãºtia de Sus, Ohaba Streiului, Sâncrai,
Sântãmãria de Piatrã, Strei, Strei-Sãcel,
Valea Sângeorgiului. Monumente: în
localit. componentã Streisângeorgiu,
atestatã documentar în 1377, se aflã
biserica „Sfântul Gheorghe” (sf. sec. 11),
cu forme romanice simplificate, cu
fragmente de picturi murale interioare,
executate în anii 1313–1314 de zugravul
Teofil din iniþiativa cneazului Bãlea. Biserica a fost reparatã ºi repictatã în 1409–
1417, din care se mai pãstreazã tabloul
votiv care îl înfãþiºeazã pe cneazul Laþcu
Cândreş ºi pe soþia sa Nistora. Interiorul
bisericii a fost repictat apoi în 1743–1745
de zugravul Gheorghe ªandor din
Fãgãraº. Restaurãri în 1975–1977.
Declaratã monument istoric. În satul Strei
existã biserica „Adormirea Maicii Domnului” construitã din piatrã brutã, în stil

gotic târziu, în anii 1280–1300 şi
menţionată documentar în 1392, cu
picturi murale interioare executate în a
doua jumãtate a sec. 14 de cãtre zugravul
Grozie, în care se îmbinã influenþa
bizantinã cu cea nord-italianã (în altar:
„Iisus în glorie”; în navã: „Buna Vestire”).
Impozant turn-clopotniþã. Biserica din
Strei este unul dintre cele mai vechi ºi
mai valoroase monumente româneºti din
Transilvania, restaurată în anii 1969–1970
şi declarată monument istoric; Bazinul
roman, sãpat în stâncã, are perimetrul
de 94 m, lungimea de 14,2 m, lãþimea de
7,5 m ºi adâcimea de 4 m. Este alimentat
de 3 izvoare care þâºnesc pe fundul
bazinului, temp. apei fiind de c. 23°C.

CÃLÃRAªI1. Municipiu în SE României,
reºed. jud. omonim, situat în SE Câmpiei
Române, pe o terasã de pe stg. braþului
Borcea, la 25 m alt.; 72 938 loc. (1 ian.
2011): 35 012 de sex masc. ºi 37 926 fem.
Supr.: 133,2 km2, din care 29,6 km2 în
intravilan; densitatea: 2 464 loc./km2.
Port fluvial. Staþie finalã de c.f. (inauguratã la 17 nov. 1886). Nod rutier ºi loc
de trecere cu bacul peste Dunãre în jud.
Constanþa. Expl. de balast. Termocentralã. Combinat siderurgic, intrat în
faliment în anul 2001, din care a mai
rãmas doar oþelãria. Combinat de
celulozã (din paie) ºi hârtie. Constr. metalice, reparaþii de utilaje ºi maºini agricole. Producţie de mobilã, de sticlã, de
conf. ºi de prefabricate din beton.
Produse alim. (preparate din carne ºi
lapte, zahãr, panificaþie). Muzeul Dunãrii
de Jos (1951), cu peste 60 000 de piese
de arheologie, istorie ºi artã plasticã;
Muzeul memorial „Gheorghe M.

Călan. Biserica
„Sfântul Gheorghe”
din Streisângeorgiu

Vasilescu” . Biblioteca judeþeanã „Al.
Odobescu” cu peste 170 000 de vol. Parc
(17,6 ha). Grădină zoologică (inaugurată
la 1 mai 1980) Istoric: Sãpãturile arheologice au scos la ivealã urme de culturã
materialã din Neolitic, din epoca metalelor (cultura Coslogeni, sec. 14–13 î.Hr.),
vase ºi monede greceºti din mileniul 1
î.Hr. ºi vestigii romane din primele sec.
ale mileniului 2. Menþionat documentar,
prima oarã, în 1534, cu numele Lichireºti,
care avea schelã ºi o micã garnizoanã de
graniþã (cãpitãnie). Denumirea actualã
dateazã din 25 mai 1722 ºi derivã de la
un detaºament de cãlãraºi ºtafetari pe
care l-a stabilit aici domnul Constantin
Brâncoveanu în 1699, cãlãraºi care fãceau
legãtura între Bucureºti ºi Istanbul.
Menţionat ca târg la 1 mai 1734 cu
numele Călăraşi. Recunoscut oraº în
1832, când devine ºi reºed. jud. Ialomiþa.
În 1851, oraºul a fost reconstruit pe baza
unui plan geometric. Între 24 sept. 1852
ºi 1881 a purtat numele ªtirbeiu. În a doua
jumãtate a sec. 19 a fost legat de Bucureºti printr-o ºosea ºi printr-o c.f. când a
devenit ºi pr. port cerealier. Declarat
municipiu la 17 febr. 1968. Între 17 febr.
1968 ºi 23 ian. 1981 a fãcut parte din jud.
Ialomiþa, datã la care, prin desfiinþarea
jud. Ilfov ºi împãrþirea jud. Ialomiþa, au
luat fiinþã jud. Cãlãraºi ºi Giurgiu. Monumente: biserica „Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena”-Volna (1856), monument istoric; clãdirea fostei cazãrmi a
pompierilor (1897), azi Arhivele Naþionale; Catedrala ortodoxã „Sfântul Nicolae” (1838), monument de arhitectură;
Palatul Prefecturii (1895–1897), în stil
neoclasic; statuia ecvestră a Regelui Carol
I (dezvelită la 9 mai 2008); statuia lui Ion
I. C. Brătianu (sculptor Dumitru Pasima,
dezvelită în sept. 2007); Monumentul
eroilor din Primul Rãzboi Mondial, realizat, în 1925, de Teodor Burcã.
2. Com. în jud. Botoºani, alcãtuitã din
3 sate, situatã în Câmpia Jijiei Superioare;
3 598 loc. (1 ian. 2011): 1 821 de sex masc.
ºi 1 777 fem. Mori de grâu şi de porumb;
presă de ulei comestibil. Centru viticol.
Pãdurea (76,5 ha) de pe Dealul Ciornohal
este alcãtuitã din stejar, carpen, arþar ºi
jugastru. În poienile pãdurii ºi în subarboret se întâlnesc o serie de elemente
xerotermofile ca: scumpia, migdalul pitic
(Prunus tenella), cireºul de stepã (Prunus
fruticosa), nãgara (Stipa capillata), ruscuþa
de primãvarã (Adonis vernalis). Declaratã
rezervaþie naturalã.

3. Com. în jud. Cluj, alcãtuitã din 3 sate,
situatã în V Pod. Transilvaniei, pe râul
Grindu; 2 519 loc. (1 ian. 2011): 1 274 de
sex masc. ºi 1 245 fem. Staþie de c.f. În satul
Cãlãraºi, atestat documentar în 1291, se
aflã o bisericã reformatã calvinã (sec. 16).
4. Com. în jud. Dolj, alcãtuitã din 2
sate, situatã în Câmpia Romanaþi; 6 150
loc. (1 ian. 2011): 3 030 de sex masc. ºi 3 120
fem. Creºterea bovinelor. Viticulturã. În
satul Cãlãraºi se aflã biserica ortodoxã cu
dublu hram – „Adormirea Maicii
Domnului” ºi „Sfântul Nicolae” (ziditã în
1820 prin strãdania lui Hagi Ianuº ºi
zugrãvitã în 1833 de cãtre Panait, preotul
Stan ºi alþii). În satul Sãrata a fost construitã
(1993–1996) o bisericã de mari dimensiuni
(25 m lungime, 8 m lãþime, 25 m înãlþime).
5. Judeţ situat în SE României, în E
Câmpiei Române, pe stg. cursului inf. al
Dunării, la graniţa cu Bulgaria, intersectat în partea centrală de meridianul de
27° longitudine E şi de paralela de 44°20'
latitudine N. Jud. C. este limitat de jud.
Ialomiţa (N), jud. Constanţa (E), Bulgaria
(S), jud. Giurgiu (V) şi jud. Ilfov (NV).
Supr.: 5 088 km2 (2,13% din supr. ţării).
Populaţia (1 ian. 2011): 311 474 loc. (1,45%
din populaţia ţării), din care 152 494 de
sex masc. (49,0%) şi 158 980 de sex fem.
(51,0%). Populaţia urbană: 120 192 loc.
(38,6%); rurală: 191 282 loc. (61,4%). Densitatea: 61,2 loc./km2. Structura populaţiei
pe naţionalităţi (20-31 oct. 2011): 84,6%
români, 7,5% rromi şi restul turci,
macedoneni, armeni ş.a. Reşed.: municipiul Călăraşi. Oraşe: Budeşti, Fundulea,
Lehliu Gară, Olteniţa (municipiu).
Comune: 50. Sate: 155 (din care 6 aparţin
oraşelor).

Călăraşi (1). Palatul Prefecturii

Relieful, în exclusivitate de câmpie,
cu înclinare uşoară NV-SE, cuprinde mai
multe subunităţi ale Câmpiei Române
(respectiv, Bărăganul Mostiştei sau
Bărăganul sudic şi prelungirile câmpiilor
Burnas şi Vlăsia), precum şi luncile şi
terasele, larg dezvoltate, ale Argeşului şi
Dunării. Monotonia câmpiei, cu interfluviile ei netede, întinse, care formează
aşa-numitele câmpuri ( Câmpul Hagieni,
Câmpul Argovei, Câmpul Ştefan Vodă,
Câmpul Călăraşi ş.a.), acoperite în mare
parte cu depozite loessoide, este întreruptă, pe alocuri, de crovuri şi de văi
înguste, de tip „mostişte”, adâncite în
pătura de loess. Lunca Dunării reprezintă
unitatea cea mai joasă a reliefului (c. 15
m alt.), extinsă exclusiv pe partea stg. a
fluviului, pe lăţimi cuprinse între 6 şi 14
km. Cu mici excepţii, Lunca Dunării a
fost îndiguită şi desecată. În extremitatea
estică a jud. C. se află aproximativ jumătate din supr. marii unităţi de relief
cunoscută sub numele de Balta Ialomiţei
sau Balta Borcei, dezvoltată între Dunărea
Veche, la E şi braţul Borcea, la V.
Clima jud. C. este temperat-continentală, relativ omogenă pe întreg
cuprinsul acestuia (ca urmare a uniformităţii reliefului), caracterizată prin veri
foarte calde, chiar secetoase, şi ierni reci,
marcate uneori de viscole puternice.
Valorile medii multianuale ale temp.
aerului înregistrează o uşoară diferenţiere între partea de NV a jud. (10,4°C,
la Fundulea) şi cea de SE (11,3°C, la
Călăraşi), unde se individualizează un
topoclimat specific luncii Dunării (cu veri
calde şi ierni mai blânde decât în restul
câmpiei). Temp. max. absolută înregis-
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trată până în prezent pe terit. jud. C. a
fost de 44°C (10 aug. 1951, la staţia
meteorologică Valea Argovei), iar temp.
minimă absolută a atins valoarea
de -30°C (9 ian. 1938, la staţia meteorologică din Călăraşi). Cantitatea medie
anuală a precipitaţiilor căzute în jud. C.
însumează c. 540 mm, dar sunt şi ani mai
secetoşi când aceasta scade sub 400 mm
(exemplu, 352 mm în anul 1992). Vânturile bat cu o frecvenţă mai mare dinspre
V (16,4%), N (14,8%) şi NE (13,3%), cu
viteze medii anuale ce variază între 2,6
şi 5,3 m/s. Vitezele max. se înregistrează
la vânturile dinspre N şi NE, care pot
atinge, în timpul iernii, 125 km/oră, fiind
determinate de anticiclonul siberian.
Reţeaua hidrografică alohtonă şi
autohtonă, cu o densitate medie de
numai 0,1 km/km2 (una dintre cele mai
scăzute densităţi din ţară), este tributară
în întregime Dunării, care formează
limita de S şi de E a jud. C., pe o lungime
de 145 km. La 6 km S de municipiul
Călăraşi, Dunărea se despleteşte în două
braţe (Dunărea Veche, spre E şi braţul
Borcea, spre V) care închid între ele Balta
Ialomiţei, extinsă doar cu jumătatea ei
sudică pe terit. jud. C. Râurile alohtone
sunt reprezentate prin cursurile inf. ale
Argeşului (cu afl. său Dâmboviţa) şi
Mostiştei, iar cele autohtone, cu izvoare
în câmpie, sunt Rasa, Barza, Argova,
Vânăta, Belciugatele, Luica ş.a. Lacurile
sunt reprezentate în mare parte prin
iazuri, răspândite în majoritate în lungul
văii Mostiştea (lacurile Fundulea 440 ha,
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Gurbăneşti 680 ha, Frăsinet 1 460 ha,
Iezeru Mostiştei 2 600 ha), limane fluviale
(Gălăţui 375 ha) şi lacuri de luncă (Boianu
230 ha, Ceacu 400 ha, Mitreni, Tătaru ş.a.).
Vegetaţia naturală aparţine, în cea
mai mare parte, zonei de stepă, caracterizată odinioară prin pajişti alcătuite din:
firuţă cu bulbi (Poa bulbosa), năgară (Stipa
capillata), peliniţă (Artemisia austriaca),
laptele câinelui sau aliorul (Euphorbia
stepposa), păiuş (Festuca valesiaca) etc. În
prezent, vegtaţia naturală este înlocuită
aproape în totalitate de culturi agricole.
Vegetaţia arborescentă este slab reprezentată, existând doar câteva pâlcuri de
pădure în partea de V a jud. C., în componenţa cărora intră exemplare de stejar
brumăriu (Quercus pedunculiflora), stejar
pufos (Quercus pubescens), cer (Quercus
cerris), gârniţă (Quercus frainetto), arţar
tătărăsc (Acer tataricum) ş.a. Vegetaţia de
luncă este formată, în majoritatea cazurilor, din zăvoaie de plop şi salcie şi din
păduri de şleau (pe supr. restrânse), în
care predomină stejarul (Quercus robur),
frasinul (Fraxinus excelsior), ulmul şi
plopul.
Fauna este caracteristică zonelor de
stepă şi silvostepă, cu elemente tipice,
adaptate agrobiocenozelor, printre care
iepurele, popândăul, dihorul de stepă,

hârciogul, şoarecele de câmp, şobolanul
de câmp, orbetele, prepeliţa, potârnichea,
ciocârlia, şopârla, şarpele, guşterul şi
numeroase insecte (lăcuste, cosaşi,
greieri, călugăriţe etc.). În păduri trăiesc
căprioara, mistreţul, vulpea, lupul ş.a.
Fauna din arealul luncilor şi lacurilor este
mult mai bogată şi mai variată, reprezentată prin: vidră (Lutra lutra), câine
enot (Nyctereutes procyonoides), bizam
(Ondrata zibethica), corcodelul, cârsteiul
de baltă, lişiţa, raţa cârâitoare, barza,
acvila ţipătoare, şoimul dunărean etc.
Ihtiofauna include crapul, ştiuca, somnul,
carasul, bibanul, plătica, linul, caracuda ş.a.
Resursele naturale sunt puţine,
existând doar câteva areale de expl. a gazelor naturale (Postăvari, Ileana), a argilelor (Budeşti) şi a balastului (aluviunile
Dunării, Argeşului şi Dâmboviţei).
Istoric. Terit. actual al jud. C., care a
evoluat de-a lungul timpului în limitele
fostului jud. Ilfov şi ale jud. Ialomiţa, a
cunoscut o dezvoltare oarecum asemănătoare cu acestea. Cele mai vechi urme
de locuire umană în această zonă, scoase
la iveală în arealul localit. Olteniţa,
Călăraşi, Căscioarele, Radovanu ş.a.,
datează din Neolitic, şi aparţin culturii
materiale Gumelniţa (milen. 4–3 î.Hr.).
Din perioada de trecere de la Epoca
bonzului la cea a fierului, reprezentative
sunt descoperirile de la Călăraşi şi
Coslogeni, aceasta din urmă fiind carac-

terizată prin aşezări de tip cenuşar, de
colibe sau bordeie, cu ceramică simplă
cu decor plastic rudimentar, care, de
altfel, a dat şi numele culturii materiale
Coslogeni (sec. 14–13 î.Hr.). Continuitatea
şi intensificarea locuirii teritoriului
actualului jud. sunt legate de existenţa
triburilor trace şi apoi geto-dace, care
aveau aşezări întărite şi bine închegate
în sec. 2–1 î.Hr., cum era cea de la
Chirnogi. Vestigii daco-romane au fost
descoperite în arealul localit. Jegălia (sec.
3), Independenţa, Curcani şi Spanţov
(sec. 4). Vetre româneşti de locuire
statornică au fost scoase la lumină la
Curcani (sec. 9–10) şi Radovanu (sec. 10
şi sec. 15–16). În 1778, o parte din terit.
actualului jud. C. figura ca plasă în
cadrul jud. Ialomiţa. În 1832, oraşul
Călăraşi a devenit reşed. jud. Ialomiţa,
prin mutarea acestuia de la Urziceni, ca
urmare a gravitării hinterlandului cerealier al Câmpiei Române către oraşeleporturi dunărene, funcţie pe care a
păstrat-o până în 1950, când a devenit
reşed. centrului raional omonim din fosta
regiune Ialomiţa. Prin reorganizarea adtiv teritorială din 17 febr. 1968, când au
fost desfiinţate regiunile şi raioanele şi
au fost reînfiinţate judeţele României, cea
mai mare parte a terit. actual a jud. C. a
intrat în componenţa jud. Ialomiţa, iar o
altă parte în jud. Ilfov. Ca urmare a

modificării Legii nr. 2/17 febr. 1968, în
temeiul Decretului Consiliului de Stat nr.
15 din 23 ian. 1981, au fost înfiinţate
judeţele Călăraşi şi Giurgiu, prin
desfiinţarea jud. Ilfov şi modificarea
limitelor jud. Ialomiţa.
Economia jud. C. are un profil agrarindustrial. Activitatea economică de pe
terit. jud. C. se desfăşoară în cadrul mai
multor regii autonome (cu activităţi de
producere şi distribuire a energiei electrice şi termice, telecomunicaţii, gospodărie comunală şi locativă), societăţi
comerciale cu capital de stat, cooperatist
sau mixt şi în cadrul a numeroase societăţi comerciale cu capital privat autohton
sau străin. Ca urmare a aplicării Legii nr.
18, a fondului funciar, până în prezent,
peste 92% din supr. agricolă a jud. C. se
află în proprietate privată.
Industria produce o gamă variată de
sortimente: oţel (Călăraşi), nave fluviale
şi piese turnate din fontă şi oţel (la
Olteniţa), celuloză şi hârtie (Călăraşi),
lacuri şi vopsele, produse din cauciuc
(Budeşti, Frumuşani, Nicolae Bălcescu,
Lehliu-Gară, Fundulea), tricotaje şi
confecţii (Călăraşi, Olteniţa, Lehliu-Gară),
prefabricate din beton, cărămizi (Călăraşi, Olteniţa, Budeşti), mobilier (Călăraşi,
Ulmeni, Budeşti), conserve de legume şi
fructe (Valea Roşie), preparate din carne
şi lapte (Călăraşi, Olteniţa, Lehliu-Gară,
Lupşanu), produse de panificaţie etc. În
ultima perioadă s-a înregistrat o tendinţă
de scădere a producţiei industriale a jud.
C. din cauza lipsei de materii prime, a
stagnării investiţiilor, a diminuării
exportului, cât şi a scăderii cererii pe
piaţa internă, ca urmare a reducerii
puterii de cumpărare a populaţiei. În
activităţile industriale ale jud. C. sectorul
privat este foarte slab reprezentat, fiind
prezent doar în câteva domenii ale ind.
alimentare şi în construcţiile metalice.
Agricultura, cu vechi tradiţii, reprezintă componenta dominantă a activităţii
economice a jud. C. în cadrul căreia
ponderea cea mai mare (56,9%) revine
producţiei animaliere, iar 38,9% celei
vegetale, restul de 4,2% aparţinând
serviciilor agricole. La sf. anului 2007,
din totalul supr. agricole a jud. C.
(426 238 ha), 414 831 ha (97,3%) reveneau
terenurilor arabile (locul 5 pe ţară), 5 954
ha păşunilor naturale, 5 118 ha viilor şi
pepinierelor viticole, 179 ha livezilor şi

pepinierelor pomicole şi 156 ha fâneţelor.
În anul 2007, cea mai mare parte a terenurilor arabile, cu fertilitate şi productivitate mari, a fost destinată culturilor
de plante uleioase (139 462 ha, locul 4 pe
ţară), urmate de culturile de grâu şi
secară (128 148 ha), porumb (83 435 ha),
floarea-soarelui (65 209 ha, locul 2 pe ţară
după jud. Constanţa), soia (20 581 ha,
locul 2 pe ţară după jud. Timiş), plante
de nutreţ (16 407 ha), orz şi orzoaică
(14 736 ha), leguminoase pentru boabe
(4 467 ha), sfeclă de zahăr, legume,
pepeni etc. Viticultura ocupă suprafeţe
compacte în arealele localit. Chirnogi,
Ulmeni, Radovanu, Mânăstirea ş.a.
Sectorul zootehnic, cu străvechi tradiţii
şi favorizat de o bogată bază furajeră,
oferită de producţiile ridicate de cereale
pentru boabe (226 521 tone, în anul 2007)
şi plante de nutreţ (108 707 tone în 2007),
cuprindea, la începutul anului 2008,
însemnate efective de bovine (35 081
capete), porcine (174 867 capete), ovine
(135 918 capete), caprine (12 000 capete),
cabaline (16 674 capete); avicultură
(3 566 192 capete, locul 3 pe ţară, după
jud. Teleorman şi Buzău); apicultură
(17 209 familii de albine); piscicultură. În
cadrul zootehniei se remarcă un procent
ridicat (peste 99%) al sectorului privat.
Căile de comunicaţii. La sf. anului 2007,
lungimea reţelei feroviare de pe terit. jud.
C. însuma 188 km, din care 147 km
electrificate, cu o densitate de 36,9 km/
1 000 km2 teritoriu. Jud. C. este străbătut
în partea sa nordică de magistrala feroviară Bucureşti–Constanţa, cu ramificaţii
spre Slobozia şi Călăraşi, iar în SV de
tronsonul Bucureşti–Olteniţa. În aceeaşi
perioadă, lungimea drumurilor publice
măsura 1 348 km, din care 528 km modernizate, cu o densitate de 26,5
km/100 km2 teritoriu. O importanţă
deosebită în transportul rutier o are
autostrada
A2
Bucureşti–Feteşti–
Constanţa, construită în perioada 1987nov. 2012, numită şi Autostrada Soarelui,
în lungime de 203 km. Transportul
fluvial de mărfuri şi călători se efectuează
pe Dunăre, fiind deservit de porturile
Călăraşi şi Olteniţa. În partea de SV a
jud. C., în 1984 au fost începute, din
iniţiativa lui Nicolae Ceauşescu, lucrările
de realizare a canalului navigabil
Bucureşti-Dunăre (Õ), lucrări întrerupte
după 1989.
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Învăţământ,culturăşiartă. În anul
şcolar 2007–2008, pe terit. jud. C. îşi desfăşurau activitatea 28 de grădiniţe de
copii, cu 9 243 copii înscrişi şi 470 cadre
didactice, 89 de şcoli generale (învăţământ primar şi gimnazial), cu 28 511 elevi
şi 1 910 personal didactic, 14 licee, cu
9 262 elevi şi 670 profesori. La sf. anului
2007, reţeaua aşezămintelor de cultură
şi artă cuprindea: 196 biblioteci, cu
1 801 000 volume, o casă de cultură, 71
cămine culturale, patru unităţi muzeale,
un ansamblu de cântece şi dansuri
(„Bărăganul”) ş.a. În anul 2007, activitatea sportivă se desfăşura în cadrul celor
31 de secţii sportive în care activau 693
de sportivi legitimaţi, 34 antrenori şi 20
arbitri.
Ocrotirea sănătăţii. La sf. anului
2007, reţeaua unităţilor sanitare era
compusă din şase spitale, cu 1 348 paturi,
revenind un pat de spital pentru 233 loc.,
patru dispensare medicale, 58 de farmacii
şi puncte farmaceutice ş.a., iar asistenţa
medicală era asigurată de 269 medici (1
medic la 1 171 locuitori), 58 de stomatologi (1 medic stomatolog la 5 434 locuitori) şi 1 133 personal medical cu
pregătire medie.
Turismul este legat, cu precădere, de
prezenţa Dunării şi a obiectivelor socialculturale şi istorice din localităţile aflate
de-a lungul fluviului, municipiul Călăraşi
reprezentând principalul centru turistic.
Deplasările cu vaporul pe Dunăre spre
locurile de pescuit şi vânat din Balta
Ialomiţei reprezintă una dintre atracţiile
turistice favorite, iar şoseaua modernizată care leagă capitala ţării de litoralul
Mării
Negre
(Bucureşti–Feteşti–
Cernavodă– Constanţa, cu ramificaţie de
la Lehliu-Gară spre Călăraşi şi, de aici,
prin punctul de trecere cu bacul peste
Dunăre de la Chiciu–Ostrov) asigură
tranzitarea, în sezonul estival, a unui
mare număr de turişti. Aceştia pot poposi în pădurile Floroaica şi Bogdana sau
pot vizita rezervaţiile forestiere Ciornuleasa, Tămădău, Caiafele şi Moroiu.
Baza materială a jud. C. este asigurată
prin cele cinci hoteluri şi moteluri, o
pensiune turistică urbană şi două pensiuni turistice rurale cu o capacitate totală
de 553 de locuri. Indicativ auto: CL.
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Localităţilejud.Călăraşi
(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)

I. Municipii

1.CĂLĂRAŞI(1534)
2.OLTENIŢA(1515)
II. Oraşe

Satele care aparţin oraşelor
1. Aprozi
2. Buciumeni
3. Gruiu

1.BUDEŞTI(1526)

1. Gostilele (1583)

2.FUNDULEA(1778)

1. Buzoeni
2. Răzvani

3.LEHLIU-GARĂ(1853)

III. Comune

Satele componente
(primul sat este reşed. com.)

1.ALEXANDRUODOBESCU1. NicolaeBălcescu
2. Alexandru Odobescu
3. Gălăţui
2.BELCIUGATELE

3.BORCEA

4.CĂSCIOARELE
5.CHIRNOGI
6.CHISELET

7.CIOCĂNEŞTI
8.CRIVĂŢ

9.CURCANI
10.CUZAVODĂ
11.DICHISENI

12.DORMĂRUNT

1. Belciugatele
2. Cândeasca
3. Cojeşti
4. Mataraua
5. Măriuţa
1. Borcea

1. Căscioarele
1. Chirnogi
1. Chiselet

1. Ciocăneşti(1589)

3. Dâlga-Gară
4. Înfrăţirea (f. 1912)
5. Ogoru
13.DOROBANŢU
14.DRAGALINA
15.DRAGOŞVODĂ
16.FRĂSINET

1. DorMărunt(1876)
2. Dâlga

*
Sat depopulat la sf. sec. 20 şi începutul sec. 21, existând
din punct de vedere ad-tiv, dar fără locuitori.

2. Boşneagu
3. Vărăşti

1. Dragalina

2. Constantin Brâncoveanu
3. Drajna Nouă

1. DragoşVodă(f. 1896)
2. Bogdana (1899)

3. Socoalele (1883)
1. Frăsinet

2. Curăteşti
4. Frăsinetu de Jos

1. Curcani
2. Sălcioara

1. Dichiseni
2. Coslogeni
3. Libertatea*
4. Satnoeni

1. Dorobanţu

3. Dăneşti

1. Crivăţ

1. Ceacu(1812)
2. Călăraşii Vechi (1827)
3. Cuza Vodă (1894)

6. Pelinu

5. Luptători
17.FRUMUŞANI

6. Tăriceni

1. Frumuşani
2. Orăşti

3. Pasărea

4. Pădurişu
5. Piţigaia
18.FUNDENI

19.GĂLBINAŞI

20.GRĂDIŞTEA

6. Postăvari
1. Fundeni

1. Gălbinaşi

1. Grădiştea
2. Bogata

21.GURBĂNEŞTI

22.ILEANA

23.INDEPENDENŢA
24.JEGĂLIA
25.Lehliu
26.LUICA
27.LUPŞANU

28.MÂNĂSTIREA
29.MITRENI
30.MODELU
31.NANA

32.NICOLAEBĂLCESCU
33.PERIŞORU
34.PLĂTĂREŞTI

3. Cuneşti
4. Rasa

1. Gurbăneşti
2. Coţofanca
3. Preasna
4. Preasna Veche
5. Valea Presnei
1. Ileana
2. Arţari
3. Florica
4. Podari
5. Răsurile
6. Răzoarele
7. Satu Nou
8. Ştefăneşti
9. Vlăiculeşti

1. Independenţa
2. Potcoava
3. Vişinii

1. Jegălia
2. Gâldău
3. Iezeru (fost Beilic)
1. Lehliu
2. Săpunari

1. Luica
2. Valea Stânii

1. Lupşanu
2. Nucetu
3. Plevna
4. Radu Vodă
5. Valea Rusului

1. Mânăstirea(1526)
2. Coconi
3. Sultana
1. Mitreni
2. Clăteşti
3. Valea Roşie

1. Modelu(f. 1882)
2. Tonea
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35.RADOVANU
36.ROSEŢI

37.SĂRULEŞTI

38.SOHATU
39.SPANŢOV
40.ŞOLDANU
41.ŞTEFANCELMARE
42.ŞTEFANVODĂ

43.TĂMĂDĂUMARE

44.ULMENI
45.ULMU

46.UNIREA
47.VALEAARGOVEI

1. Nana(f. 1888)

1. NicolaeBălcescu(f. 1912)
2. Fântâna Doamnei
3. Paicu
1. Perişoru
2. Mărculeşti-Gară
3. Tudor Vladimirescu

1. Plătăreşti(1580)
2. Cucuieţi

48.VASILAŢI
49.VĂLCELELE
50.VLADŢEPEŞ

3. Dorobanţu
4. Podu Pitarului
1. Radovanu
2. Valea Popii
1. Roseţi

1. Săruleşti(1606)
2. Măgureni
3. Polceşti
4. Sănduliţa
5. Săruleşti-Gară
6. Sătucu
7. Solacolu
1. Sohatu
2. Progresu

1. Spanţov(1482)
2. Cetatea Veche (1609)
3. Stancea (1526)
1. Şoldanu(f. 1892)
2. Negoeşti (1526)
1. ŞtefancelMare
1. ŞtefanVodă

1. TămădăuMare
2. Călăreţi
3. Dârvari
4. Plumbuita
5. Săcele
6. Şeinoiu
7. Tămădău Mic
1. Ulmeni

1. Ulmu
2. Chirnogi
3. Făurei
4. Zimbru
1. Unirea
2. Oltina

1. ValeaArgovei
2. Lunca
3. Ostrovu
4. Siliştea
5. Vlădiceasca
1. Vasilaţi(1362)
2. Nuci
3. Popeşti

1. Vălcelele(1896)
2. Floroaica
1. VladŢepeş
2. Mihai Viteazu
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CĂLĂÞELE1.Mãgura~, formã pozitivã
de relief, bine individualizatã, situatã pe
terit. jud. Cluj, la SE de culmea Henþului
din SE M-þilor Vlãdeasa, care strãjuieºte
lacul de acumulare Fântânele ºi com. Beliº,
Mãrgãu ºi Cãlãþele. Alt. max.: 1 404 m.
2. Com. în jud. Cluj, alcãtuitã din 5
sate, situatã la poalele de NE ale Mãgurii
Cãlãþele, pe cursul superior al râului
Cãlata; 2 485 loc. (1 ian. 2011): 1 250 de
sex masc. ºi 1 235 fem. Staþie finalã de
c.f. Expl. de turbã. Producţie de cherestea.
Centru de dogãrit ºi de confecþionare a
uneltelor din lemn. Moarã de vânt. În
arealul satului Călata au fost descoperite
urmele unei aºezãri neolitice (bordeie cu
acoperiº lipit, ceramicã, o figurinã din
teracotã etc.). Satul Cãlãþele este menþionat documentar, prima oarã, în 1408. În
satul Dealu Negru se află o biserică din
lemn, cu hramul „Sfinþii Voievozi”
(1764), adusã din satul Finciu; bisericã
fortificatã (sec. 12–15), cu tavan casetat,
pictat în 1778, în satul Vãleni.
CÃLDÃRARU, com. în jud. Argeº, alcãtuitã din 3 sate, situatã în Câmpia
Gãvanu-Burdea, pe stg. vãii Burdea;
2 553 loc. (1 ian. 2011): 1 196 de sex masc.
ºi 1 357 fem. Staþie de c.f. (în satul Burdea),
inauguratã la 1 ian. 1897. Culturi de cereale, plante tehnice ºi de nutreþ º.a. Satul
Burdea apare menţionat documentar,
prima oară, la 11 iun. 1565.

CÃLDÃRUªANI1. Liman fluvial pe dr.
vãii Ialomiþei, în zona foºtilor Codrii ai
Vlãsiei, la 40 km NE de Bucureºti; 2,24
km2; ad. max.: 4 m; vol.: 4,5 mil. m3. Din
cauza vegetaþiei acvatice în exces, în
special macrophyte, lacul se aflã într-o
fazã avansatã de eutrofizare cu consecinþe negative asupra faunei piscicole.
Pe malul sãu nordic, în arealul satului
Lipia din com. Gruiu, jud. Ilfov, se aflã
mănãstirea Cãldãruºani (de cãlugãri), a

Căldăruşani (1). Biserica „Sfântul Dumitru”

cãrei bisericã, cu hramul „Sfântul
Dumitru”, a fost construitã din iniþiativa
ºi pe cheltuiala domnului Matei Basarab
în anii 1637–1638 (sfinþitã la 26 oct. 1638)
ºi refãcutã de mai multe ori (1778, 1817,
1911, 1977). În 1778, aici s-a înfiinþat o
ºcoalã de picturã religioasã („ºcoalã de
zugravi”, pe care a frecventat-o ºi Nicolae
Grigorescu în 1854–1856), care a funcþionat pânã în a doua jumãtate a sec. 19, iar
în 1825 a fost instalatã o tipografie.
Muzeu în care se pãstreazã ºase icoane
pictate de N. Grigorescu, ferecãturi,
chivoturi, candele, manuscrise vechi etc.
2. Pãdure (468 ha) de tip ºleau, situatã
pe terit. com. Grãdiºtea (jud. Ilfov), formatã predominant din stejar (Quercus
robur), în amestec cu cer (Quercus cerris),
stejar brumãriu (Quercus pedunculiflora),
gârniþã (Quercus frainetto), arþar tãtãrãsc
(Acer tataricum) º.a., reprezentând un rest
din vechii Codrii ai Vlãsiei. În interiorul
ei se dezvoltã un abundent strat de
arbuºti, printre care: sânger (Cornus
sanguinea), porumbar (Prunus spinosa),
corn (Cornus mas), lemn câinesc (Ligustrum
vulgare), ºi un variat covor vegetal
(brebenei/Corydalis solida, brânduºe galbene/Crocus moesiacus, viorele/Scilla
bifolia, frãguþe/Adoxa moschatellina, ghiocei/Galanthus nivalis etc.). În cadrul
acestei pãduri a fost înfiinþatã (în 1954)
rezervaþia forestierã Cãldãruºani (125 ha).
CÃLIMAN 1. Munþii ~, masiv muntos
vulcanic, situat pe rama internã a
Carpaþilor Orientali, parte componentã
a lanþului de munþi vulcanici. Este cel
mai reprezentativ edificiu vulcanic din
Carpaþii româneºti, cuprins între M-þii
Bârgãului (la NV), Depr. Dornelor (la N),
M-þii Bistriþei (la E), cursul superior al
Mureºului (la S) ºi Dealurile Bistriþei (la
V). Alt. max.: 2 100 m (vf. Pietrosu). Este
format dintr-o cupolã centralã, alcãtuitã
din curgeri de lavã solidificatã, din care
se detaºeazã câteva vârfuri conice
(Pietrosu, 2 100 m; Iezerul Cãlimanului,
2 031 m; Rãþiþiº, 2 021 m) ºi un larg platou
vulcanic, constituit predominant din
piroclastite, cu numeroase culmi netede
înclinate spre V ºi S, separate de vãi
adânci, dominate de mai multe vârfuri
conice proeminente (Poiana Tomii,
Scaunu, Mogoºu º.a.), reprezentând
intruziuni de lavã solidificatã. Masivul
C. prezintã, în zona sa înaltã, trãsãturi
tipic alpine, unde se evidenþiazã câteva
circuri glaciare sub vf. Pietrosu, Rãþiþiº,
Bistricior ºi numeroase pãºuni alpine. La
poalele nordice ale masivului apar nume-

roase izv. cu ape minerale carbogazoase
(în zona com. ªaru Dornei), ca rezultat
al activitãþii postvulcanice. Masivul C.
conþine importante zãcãminte de sulf
nativ. Rezervaþii naturale cu relief carstic
dezvoltat pe roci vulcanice (peºtera
Izvoru Tãuºoarelor), numeroase specii
floristice rare ºi monumente ale naturii
(zâmbrul/Pinus cembra, tisa/Taxus
baccata, smirdarul sau bujorul de munte/
Rhododendron kotschyi, floarea-de-colþi/
Leontopodium alpinum, sângele-voinicului/Nigritella nigra etc.) ºi elemente
faunistice ocrotite (cocoºul de mesteacãn/Lyrurus tetrix, cinteza alpinã/Montifrilla nivalis, cocoºul de munte/Tetrao
urogalus, râsul/Lynx lynx, jderul/Martes
martes, ierunca/ Tetrastes bonasia etc.).
Parc naþional (15 300 ha).
2.Õ Vidra(4).

CÃLIMÃNEªTI 1. Oraº în jud.
Vâlcea, situat în mica depresiune
subcarpaticã Jiblea, la 260 m alt., pe râul
Olt, la 18 km N de Râmnicu Vâlcea; 8 738
loc. (1 ian. 2011): 4 235 de sex masc. ºi
4 503 fem. Supr.: 104,5 km2, din care 7,6
km2 în intravilan; densitatea: 1 150
loc./km2. Staþie de c.f. (Gara Jiblea, 1889).
Hidrocentralã (38 MW), intratã în
funcþiune în 1981. Expl. ºi prelucr. lemnului; mat. de constr.; produse alim.
Staþie de îmbuteliere a apelor minerale.
Istoric. Prima atestare documentarã a
localit. dateazã din 18 mai 1388. În Poiana
Bivolari, de pe terit. localit. componente
Pãuºa, au fost descoperite urmele unei
aºezãri civile romane (canabae), cunoscutã
sub numele de Arutela sau (mai corect)
Alutela (Aluta fiind denumirea romanã a
râului Olt) ºi ale unui castru roman (60
x 60 m), construit din piatrã în anii 137–
138, care fãcea parte din linia de fortificaþii limes Alutanus. Aici s-au gãsit arme,
obiecte de vestimentaþie, ceramicã ºi o
inscripþie votivã romane, care atestã
construirea castrului în timpul domniei
împãratului Hadrian. În 1890, localit. C.
a fost declarată staþiune balnearã, iar în
1927 a primit statut de oraº. Oraºul C.,
împreunã cu localit. sa componentã
Cãciulata, formeazã staþiunea balneoclimatericã de interes general, CãlimãneºtiCãciulata, cu funcþionare permanentã.
Factorii naturali de curã sunt climatul de
cruþare, lipsit de contraste termice, cu
veri rãcoroase (media termicã a lunii iul.
este c. 20°C) ºi ierni puþin friguroase
(media termicã în ian. este –1,5°C) ºi izv.
cu ape minerale (descoperite în 1827)
sulfuroase, clorurate, bromurate, sodice,
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calcice, magneziene, cu concentraþii
(mineralizare între 0,5 ºi 11,4 g/l), compoziþii chimice ºi temperaturi variate (41–
49,5°C). În 1859, medicul francez Joseph
Caillat, stabilit temporar în Þara
Româneascã (1854), a făcut o analizã
amãnunþitã a apelor minerale de la C.,
în urma cãreia împãratul Napoleon III al
Franþei a fãcut (în 1869) o curã cu ape
minerale trimise de la C. În 1893, probele
de ape minerale de la C. au fost medaliate cu aur la Expoziþia internaþionalã
de alimentaþie ºi ape minerale de la
Bruxelles. Primele stabilimente balneare
au fost construite la C. în anul 1910, iar
baza de tratament actualã cuprinde instalaþii
moderne pentru bãi, electroterapie,
hidroterapie, kinetoterapie, instalaþii
pentru aerosoli ºi inhalaþii, sãli de gimnasticã, buvete pentru curã internã cu
ape minerale etc. Staþiunea CãlimãneºtiCãciulata este indicatã pentru tratarea
afecþiunilor hepato-biliare (dischinezie
biliarã, colecistitã cronicã necalculoasã
sau calculoasã, hepatitã cronicã, pancreatitã cronicã, tulburãri dupã operaþie
pe ficat), ale tubului digestiv (gastrite
cronice hipoacide, constipaþie cronicã,
colite cronice), ale celor renale ºi ale cãilor
urinare (litiazã renalã, pielonefritã
cronicã, infecþii urinare), ale bolilor de
nutriþie ºi metabolice (diabet zaharat,
stãri dupã hiperuricemii, obezitate). În
curã externã, apele minerale de aici sunt
folosite pentru tratarea bolilor reumatismale, posttraumatice (stãri dupã
luxaþii, entorse ºi fracturi), ginecologice
(sindrom ovarian de menopauzã) etc. La
Cãciulata funcþioneazã un sanatoriu
profilat pe tratamentul copiilor care au

sechele dupã hepatitã epidemicã ºi un
sanatoriu pentru bolnavii de silicozã, iar
la C. o secþie clinicã a Institutului de
balneofizioterapie ºi recuperare medicalã
din Bucureºti ºi o bazã de învãþãmânt a
Catedrei de specialitate a Universitãþii
de Medicinã ºi Farmacie din Bucureºti.
Oraºul C. are în subordine ad-tivã 5
localit. componente: Cãciulata, Jiblea
Nouã, Jiblea Veche, Pãuºa, Seaca.
Monumente: schitul Ostrov (de maici),
situat pe o insulã din mijlocul râului Olt,
cu biserica „Naºterea Maicii Domnului”,
ziditã în anii 1518–1522 din iniþiativa ºi
pe cheltuiala domnului Neagoe Basarab
ºi a soþiei sale, Despina, pe locul unei
vechi biserici din lemn care data de la
începutul sec. 14 ºi atestatã documentar
într-un hrisov din 26 apr. 1500. Biserica,
sfinþitã la 30 iul. 1522, pãstreazã picturi
murale interioare executate în perioada
1752–1760, iar iconostasul, din lemn de
tei aurit, ºi icoanele împãrãteºti sunt
originare. Printre picturile murale se
remarcã un frumos tablou votiv care îi
înfãþiºeazã pe domnul Neagoe Basarab,
pe soþia sa, Despina, ºi pe fiii lor,
Teodosie ºi Ruxandra. Picturile murale
au fost restaurate în 1987–1988 de pictorul Viorel Grimalschi. Biserica, de mici
dimensiuni, are o singurã turlã, de formã
octogonalã, cu colonete verticale tipic
bizantine, cu arcaturi concentrice în jurul
ferestrelor ºi un pridvor deschis susþinut
de stâlpi din lemn. În bisericã existã o
veche icoanã a Maicii Domnului, fãcãtoare de minuni, restauratã în 1791 de
Ioan Zugravul. Acest schit este primul
aºezãmânt
monahal
din
Þara
Româneascã întemeiat pentru mãicuþe.
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La acest schit s-au călugărit doamna
Despina (dupã moartea domnului
Neagoe Basarab la 15 sept. 1521), cu
numele Platonida, ºi mama voievodului
Mihai Viteazul, cu numele Teofana.
Dupã secularizarea averilor mănãstireºti
în 1863, schitul Ostrov a fost preluat de
mănãstirea Cozia, biserica acestuia
funcþionând ca bisericã de mir pânã la 5
iul. 1989 când a fost reînfiinþat ca schit
de cãlugãri, iar în 1997 a redevenit schit
de maici. În anii ’70 ai sec. 20, din cauza
amenajãrii hidrotehnice a râului Olt (în
aceastã zonã au fost construite lacul de
acumulare ºi hidrocentrala Cãlimãneºti),
insula (ostrovul) a fost înãlþatã antropic
deasupra luciului apei cu 6 m ºi o datã
cu ea a fost ridicatã ºi biserica, iar chiliile
ºi clãdirile anexe reconstruite. Biserica
schitului Ostrov a fost supusã unor
restaurãri în anii 1940, 1956–1957 ºi
1962–1963. Pe aceastã insulã a fost
amenajat un parc cu c. 50 de specii de
arbori ºi arbuºti; biserica „Sfinþii Voievozi” (1711–1715, cu pridvor adãugat în
1857); Pavilionul central, construit în
1891–1896 dupã planurile arhitectului G.
Mandrea; casa „Miscurici” (1850–1860);
casa „Dobrin” (1880). În localit.
componentã Pãuºa se aflã ruinele unui
castru roman, schitul Turnu (de cãlum`n`stireveche
[n 1988,
cu biserica
av@nd hramul
gãri),, devenit
cu o bisericã
având
hramul
„Intrarea în Bisericã a Maicii
Domnului” – ctitorie din 1676 a
egumenului Varlaam (reparatã ºi
zugrãvitã în 1846, distrusã de un
incendiu în febr. 1932 a fost refãcutã în
1933 ºi pictatã în 1935–1936 de pictorul
Dumitru Belizarie), biserica „Sfântul
Nicolae” (1778, cu picturi originare),
biserica „Schimbarea la Faþã” (1897–
1901), cu clãdiri anexe ºi clopotniþã din
1932–1933 ºi douã chilii rupestre (sec.
17). La 5 km N de oraºul C., pe malul
dr. al Oltului, se aflã mănãstirea Cozia
(de cãlugãri), cunoscutã mult timp sub
denumirea de „Nucet” (nume atribuit,
se pare, dupã numeroasele plantaþii de
nuci care existau în trecut în aceastã
zonã), cu biserica „Sfânta Treime”,
ctitorie din 1386–1388 a domnului Mircea
cel Bãtrân, sfinþitã la 18 mai 1388. Biserica
pãstreazã în pronaos fragmente din
pictura originarã, executatã (în 1390–
1391) în stilul picturii monastice
paleologe. Biserica a fost restauratã în
1517 din iniþiativa domnului Neagoe
Basarab ºi întregitã ulterior (1704–1707)
declarat` monument istoric [n 2010;
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cu un pridvor construit prin grija lui
Constantin Brâncoveanu. Picturile
murale interioare au fost refãcute total
în 1710 de meºterii Preda, Ianache, Sima,
Mihail, Andrei, Constantin ºi Gheorghe.
În naos sunt pictate portretele lui Mircea
cel Bãtrân ºi al fiului sãu Mihail. În
bisericã se aflã mormântul lui Mircea cel
Bãtrân. Ansamblul monastic mai
cuprinde douã paraclise: unul în partea
de S, cu hramul „Adormirea Maicii
Domnului”, construit în anii 1583–1584
prin strãdania ieromonahului Amfilohie,
cu picturi murale din sec. 18, refãcute în
1823 de zugravul Voicu din Piteºti, ºi
altul în partea de N, cu hramul „Duminica
Tuturor Sfinþilor”, construit în 1710–1711,
cu unele transformãri din 1858 ºi cu
picturi originare. Tot în cadrul ansamblului monahal Cozia se aflã biserica
bolniþei (12 m lungime ºi 4 m lãþime), cu
hramul „Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel”,
ziditã prin grija domnului Radu Paisie,
în anii 1542–1543, cu picturi originare,
situatã de cealaltã parte a ºoselei, vizavi
de biserica „Sfânta Treime”, precum ºi
cuhnia, chiliile (din 1388, cu unele
transformãri din perioada 1848–1853),
fântâna mare (sec. 16), decoratã cu
reliefuri, ºi douã clopote datând din 1395
ºi, respectiv, 1413. Ansamblul monahal,
restaurat în anii 1927–1930 ºi 1958–1962,
are un preþios muzeu de artã religioasã
cu o colecþie valoroasã de icoane. În
pronaosul bisericii „Sfânta Treime” se
aflã mormântul monahiei Teofana, mama

lui Mihai Viteazul, moartã în 1605. În
cerdacul unei chilii de la mănãstirea
Cozia a scris Grigore Alexandrescu
celebra poezie Umbra lui Mircea la Cozia.
În arealul oraºului C. se aflã ºi mănãstirea
Stâniºoara (de cãlugãri), cu biserica
„Sfântul Gheorghe” ziditã în 1747 prin
grija clucerului Gheorghe, pe locul unei
vechi biserici din lemn care data din 1671.
În 1788, mănãstirea a fost jefuitã ºi
incendiatã de turci, iar cãlugãrii omorâþi.
Reînfiinþatã în 1803–1807 de cãtre
monahii Sava ºi Teodosie, veniþi de la o
mănăstire de pe Muntele Athos, mănãstirea a fost mistuitã de un incendiu în
1850. Biserica actualã, cu hramul „Sfântul
Gheorghe”, a fost ziditã între 7 aug. 1904
ºi 23 apr. 1909 prin strãdania episcopului
Gherasim Timuº. În localit. componentã
Cãciulata existã ruinele fostului schit
„Sfântul Ioan de sub Piatrã” sau „Cozia
Veche” (1670), iar în localit. Jiblea Veche
se aflã biserica „Adormirea Maicii
Domnului” (sec. 18, refãcutã în 1857–1862).
2.Õ Mãrãºeºti.
CÃLINEªTI 1. Com. în jud. Argeº,
alcãtuitã din 12 sate, situatã în zona de
contact a Piem. Cândeºti cu Câmpia
Piteºtiului, pe stg. vãii Argeºului; 11 249
loc. (1 ian. 2011): 5 640 de sex masc. ºi
5 609 fem. Staþie de c.f. Balastierã.
Produse din rãchitã împletitã. Culturi de
cereale, plante tehnice ºi de nutreþ,
legume etc. Pomiculturã (meri, pruni).
Viticulturã. Reºed. com. C. este satul
Vrãneºti. Bisericile „Naşterea Sfântului
Ioan Botezătorul” a fostului schit Radu
Negru (1787, cu picturi originare),

Călimăneşti (1). Biserica „Naşterea Maicii Domnului” a schitului Ostrov

„Intrarea în Bisericã a Maicii Domnului”
a fostei mănãstiri Râncãciov (1498,
refãcutã în anii 1647–1648, rezidită în anii
1846–1853, restaurată în anii 1941–1944
ºi reparatã dupã anul 1998), cea cu dublu
hram – „Sfântul Dumitru” ºi „Sfântul
Gheorghe” (1733), „Sfinþii Voievozi”
(1848), în satele Radu Negru, Râncãciov,
Vãleni-Podgoria ºi Cãlineºti; bisericile
din lemn cu hramurile duble „Sfântul
Gheorghe” ºi „Sfântul Dumitru”-Drãghiceºti (sec. 18) ºi „Sfântul Apostol Toma”
ºi „Sfinþii Voievozi” (1758–1759), în satele
Cãlineºti ºi Cârstieni.
2. Com. în jud. Maramureº, alcãtuitã
din 3 sate, situatã în Depr. Maramureº,
pe râul Coºeu: 3 207 loc. (1 ian. 2011):
1 596 de sex masc. ºi 1 611 fem. Prelucr.
lemnului. Pomiculturã. Creºterea ovinelor. Prelucr. artizanalã a lânii. În satul
Cãlineºti, menþionat documentar, prima
oarã, în 1387, se aflã douã biserici din
lemn: una cu hramul „Naºterea Maicii
Domnului”, datând dinainte de 1663, cu
decor realizat din crestãturi în lemn ºi
cu picturi interioare executate, în 1754,
de Alexandru Ponehalschi ºi alta cu
hramul „Adormirea Maicii Domnului”
(1758), cu picturi interioare din 1778
executate de Nicolae Cepschin, în stil
popular. În satul Corneºti existã biserica
din lemn cu hramul „Sfântul Nicolae”
(1800). Pãdurea „Secãtura” (534 ha) cu
bogat fond cinegetic.
3. Com. în jud. Teleorman, alcãtuitã
din 5 sate, situatã în Câmpia Gãvanu-Burdea; 3 430 loc. (1 ian. 2011): 1 719
de sex masc. ºi 1 711 fem. Producţie de
mobilă. Culturi de cereale, plante tehnice

Călineşti (1). Biserica fostei mănăstiri
Râncăciov

ºi de nutreþ, floarea-soarelui etc. Creşterea bovinelor. În satul Cãlineºti se aflã
un conac de la sf. sec. 19, azi sediul unui
dispensar.
4. Õ Cãlineºti-Oaº.

CÃLINEªTI-OAª, com. în jud. Satu
Mare, alcãtuitã din 4 sate, situatã în V
Depr. Oaº, la poalele M-þilor Oaº, pe râul
Tur; 4 797 loc. (1 ian. 2011): 2 437 de sex
masc. ºi 2 360 fem. Pânã la 17 febr. 1968
s-a numit Cãlineºti. Morãrit ºi panificaþie.
Vestigii neolitice (topor din piatrã
ºlefuitã) ºi din epocile bronzului ºi
fierului. Satul Cãlineºti-Oaº este
menþionat documentar, prima oarã, în
1490. În arealul com., pe cursul mijlociu
al râului Tur, s-a realizat lacul de
acumulare Cãlineºti (364 ha; vol.: 7,4 mil.
m3), pe malurile cãruia existã amenajãri
pentru odihnã ºi agrement.
CÃLMÃÞUI1. Râu, afl. stg. al Dunãrii în
amonte de com. Stãncuþa, jud. Brãila; 145
km; supr. bazinului: 1 460 km2. Considerat o veche albie a Buzãului. Dupã
unele scrieri din Antichitate, reiese cã
acum douã milenii Buzãul curgea pe
Valea Cãlmãþuiului. Izv. din Glacisul
Istriþei, din SV municipiului Buzãu ºi
strãbate Bãrãganul Ialomiþei, de la V la
E. Difluenþa Buzãului s-a produs în zona
Bãlþii Plopu. De altfel, mai mulþi afl. ai
Cãlmãþuiului (Ruºavãþu, Negreasca º.a.),
se alimenteazã din pânzele conului de
dejecþie al Buzãului. Pe cursul inferior al
Cãlmãþuiului sunt mai multe cursuri pãrãsite, abandonate de Cãlmãþui din cauza
aluvionãrii.

Lacul Călţun

2. Râu, afl. stg. al Dunãrii; 134 km;
supr. bazinului: 1 379 km2. Izv. din
Câmpia Boian, din arealul com. Schitu
(jud. Olt). Are curs meandrat, intermitent, secând în perioadele secetoase.
Spre vãrsare, dupã ce intersecteazã pânzele de ape freatice ºi dupã ce traverseazã
lacul Suhaia, devine semipermanent
pânã la confl. cu Dunãrea.

CÃLMÃÞUIU, com. în jud. Teleorman,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în Câmpia
Boian, pe râul Cãlmãþui; 2 167 loc. (1 ian.
2011): 1 009 de sex masc. ºi 1 158 fem.
Viticulturã; legumiculturã. Culturi de
cereale ºi plante tehnice. Pânã la 1 ian.
1965 com. ºi satul Cãlmãþuiu s-au numit
Bãseºti. În satul Caravaneþi se aflã ruinele
schitului Caravaneþi (sec. 17) ºi conacul
lui Gheorghe Niculescu (1900).
CÃLMÃÞUIU DE SUS, com. în jud.
Teleorman, alcãtuitã din 3 sate, situatã
în Câmpia Boian, pe râul Cãlmãþui; 2 232
loc. (1 ian. 2011): 1 143 de sex masc. ºi 1 089
fem. Viticulturã. Culturi de cereale ºi
plante tehnice. Pânã la 1 ian. 1965, satul
ºi com. Cãlmãþuiu de Sus s-au numit
Cârligaþi, iar între 1 ian. 1965 ºi 17 febr.
1968 s-au numit Cãlmãþuiul. Biserica
„Sfinþii Voievozi” (1835), în satul
Cãlmãþuiu de Sus.
CÃLMÃÞUIULÕ CãlmãþuiudeSus.

CÃLÞUN1. Lac glaciar situat pe versantul sudic al M-þilor Fãgãraº, la 2 175 m
alt. Supr.: 0,8 ha; ad. max.: 11,8 m.
2.Õ Lespezi(1).

Călugăreni
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CÃLUGÃRA1.Mănãstirea~Õ Oraviþa
(2).
2.Õ Mãgura(4).

CÃLUGÃRENI1. Com. în jud. Giurgiu,
alcãtuitã din 5 sate, situatã în Câmpia
Gãvanu-Burdea, la confl. râului Câlniºtea
cu Neajlovul; 6 181 loc. (1 ian. 2011): 3 032
de sex masc. ºi 3 149 fem. Culturi de
cereale, plante tehnice ºi de nutreþ, floarea-soarelui, legume etc. Viticulturã. Pod
de beton peste râul Neajlov care pãstreazã pe parapeþi patru medalioane cu
chipul lui Mihai Viteazul, realizate de
sculptorul Constantin Baraschi. În arealul
com. C., la 13 aug. 1595, oastea Þãrii
Româneºti, comandatã de Mihai Viteazul,
a repurtat o strãlucitã victorie asupra
oastei otomane comandatã de marele
vizir Sinan Paºa, cu toate cã aceasta din
urmã beneficia de superioritate numericã. Între 17 febr. 1968 ºi 23 ian. 1981,
com. C. a fãcut parte din jud. Ilfov. În
satul Cãlugãreni se aflã biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1886), conacul
„Varthiadi” (sec. 19) ºi un monument (o
cruce înaltã din piatrã). Monumentul,
închinat strãlucitei victorii obþinute de
Mihai Viteazul, a fost ridicat, mai întâi,
în 1683 de cãtre ªerban Cantacuzino; în
1913, sculptorul Oscar Späthe a realizat
un nou monument, care a fost distrus de
cutremurul din 4 mart. 1977. În locul
monumentului distrus de cutremur a fost
ridicat unul nou (în 1993), copie fidelã a
celui iniþial. Fragmentele monumentului
vechi sunt expuse în muzeul local din C.
Tot în acest loc, alãturi de crucea-monument, a fost amplasatã statuia lui
Mihai Viteazul – operã a sculptorului
Anton Panaghia, dezvelitã la 13 aug.
1995, cu prilejul împlinirii a 400 de ani
de la vestita bãtãlie câºtigatã de domnul
Þãrii Româneºti. În satul Hulubeºti se
aflã bisericile cu hramurile „Sfântul
Gheorghe” (sec. 19) ºi „Sfinþii Voievozi”
(1840–1842). În arealul com. C., pe malul
dr. al Neajlovului, se aflã pãdurea
Fântânele (152,5 ha) alcãtuitã predominant din tei (Tilia tomentosa), în
amestec cu gârniþã (Quercus frainetto), cer
(Quercus cerris) º.a., care este parte
componentã a rezervaþiei Comana (Õ
Comana 4.).
2. Com. în jud. Prahova, alcãtuitã din
2 sate, situatã în Subcarpaþii Teleajenului;
1 304 loc. (1 ian. 2011): 656 de sex masc.
ºi 648 fem. Prelucr. rãchitei (coºuri, mese,
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scaune, ºezlonguri). Pomiculturã; viticulturã. Biserica „Buna Vestire” (1748), în
satul Valea Scheilor.
CÃLUGÃRIÕ Cãrpinet.

CÃLUI, com. în jud. Olt, alcãtuitã din 2
sate, situatã în Câmpia Romanaþi, pe dr.
râului Olteþ; 1 835 loc. (1 ian. 2011): 924
de sex masc. ºi 911 fem. Produse împletite din papurã ºi rãchitã. În satul Cãlui
se aflã mănãstirea cu acelaºi nume (de
cãlugãri) întemeiatã în anii 1516–1521, în
timpul domniei lui Neagoe Basarab, de
cãtre banul Vlad ºi fraþii sãi, Dumitru ºi
Balica. Biserica „Sfântul Nicolae” a
mănãstirii Cãlui a fost refãcutã de boierii
Craioveºti, terminatã definitiv ºi înfrumuseþatã între 20 apr. ºi 8 iun. 1588 de
fraþii Buzeºti (atunci au fost construite ºi
chiliile). Biserica „Sfântul Nicolae”, de
dimensiuni mici (15 m lungime ºi 6 m
lãþime), este un monument reprezentativ
al arhitecturii bisericeºti din Muntenia
secolului 16, care se impune prin proporþiile grandioase ale unicei turle ºi prin
bogata decoraþie a faþadelor (parament
de cãrãmidã ºi tencuialã, cu un puternic
brâu median, având registrul inferior
împãrþit în panouri dreptunghiulare
prevãzute din loc în loc cu ferestre
înguste, tot dreptunghiulare, iar registrul
superior cu arcaturi duble. În interior,
biserica pãstreazã un ansamblu de picturi murale executate de meºterul zugrav
Mina în anii 1593–1594 ºi spãlate în 1908,
între care se remarcã tabloul votiv care

îi înfãþiºeazã pe fraþii Radu, Preda ºi Stroe
Buzescu ºi un alt tablou votiv cu domnii
Mihai Viteazul ºi Petru Cercel. În pronaos se aflã mormântul lui Preda Buzescu
(mort în 1608), mare ban al Craiovei, ºi
Radu Buzescu (decedat în 1610), mare
clucer. Masivul turn-clopotniþã dateazã
din sec. 17 având la bazã o arcadã uriaºã
în care este montatã poarta de intrare în
incinta mănãstirii. Zidul de incintã, care
înconjurã mănãstirea, este construit din
cãrãmidã fiind gros ºi înalt de c. 3 m.
Biserica a fost supusã unor renovãri ºi
restaurãri în anii 1650, 1828, 1834 ºi 1932–
1937. Com. Cãlui a fost înfiinþatã la 7 mai
2004 prin desprinderea satelor Cãlui ºi
Gura Cãlui din com. Oboga, jud. Olt.

CÃMÃRAªU, com. în jud. Cluj, alcãtuitã
din 3 sate, situatã în Câmpia Fizeºului,
în zona de izv. a râului Fizeº; 2 740 loc.
(1 ian. 2011): 1 401 de sex masc. ºi 1 339
fem. Expl. de gaze naturale. Producţie
de cãrãmidã. În satul Cãmãraºu, menþionat documentar, prima oarã, în 1325, se
aflã o bisericã reformatã (1753) ºi conacul
„Kemény” (sec. 18), declarate monumente istorice.

CÃMÃRZANA, com. în jud. Satu Mare,
formată dintr-un sat, situatã în NV Depr.
Oaº, la poalele M-þilor Oaº; 2 454 loc.
(1 ian. 2011): 1 265 de sex masc. ºi 1 189
fem. Expl. de cinabru (asociat cu galenã,
blendã, piritã) ºi de lignit. Producþie de
þuicã de prune. Pomiculturã (pruni, meri,
peri). Prelucr. artisticã a lemnului. Satul
Cãmãrzana este menþionat documentar,
prima oarã, în 1387. Biserica „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil” (1910–
1912), reparatã în 1959 ºi repictatã în
1990. Tei multisecular.

CÃMIN, com. în jud. Satu Mare, formată
dintr-un sat, situatã în Câmpia Ierului,
pe râul Crasna; 1 360 loc. (1 ian. 2011):
647 de sex masc. ºi 713 fem. Satul Cãmin
este atestat documentar în 1335. Com. C.
a fost înfiinþatã la 3 oct. 2002 prin
desprinderea satului Cãmin din com.
Cãpleni, jud. Satu Mare.
CÃMINÃREªTIÕ Þigãnaºi.

Biserica „Sfântul Nicolae” a mănăstirii Călui

CÃNEªTI, com. în jud. Buzãu, alcãtuitã
din 6 sate, situatã în Subcarpaþii
Buzãului, pe râul Sãrãþel, în mica Depr.
Chiliile-Cãneºti, la poalele Dealurilor
Dâlma ºi Bocu; 895 loc. (1 ian. 2011): 460
de sex masc. ºi 435 fem. Pomiculturã
(meri, pruni, nuci). Com. a fost
întemeiatã în 1884.

CÃPÃÞÂNII,Munþii~, culme muntoasã
în partea central-sudicã a Carpaþilor
Meridionali, cu orientare E–V, extinsã pe
o lungime de 37 km, situatã între valea
Lotrului, la N, Subcarpaþii Meridionali,
la S, valea Olteþului, la V ºi valea Oltului,
la E. Alt. max.: 2 130 m (vf. Nedeia).
Constituitã din ºisturi cristaline ºi
gnaisuri, în partea de N, ºi din calcare
jurasice, în S, acestea din urmã dând un
relief specific de doline, lapiezuri, pereþi
abrupþi, hornuri, poduri suspendate
(Casa de Piatrã), chei (cheile Bistriþei
vâlcene, Luncavãþului º.a.). Relieful
dezvoltat pe ºisturile cristaline se remarcã
prin prezenþa celor trei supr. de nivelare
carpatice (Borãscu, 1 800–2 000 m, Râul
ªes, 1 300–1 700 m ºi Gornoviþa, 900–
1 000 m alt.).
CÃPÂLNA 1. Com. în jud. Bihor, alcãtuitã din 5 sate, situatã în zona de contact
a Câmpiei Criºurilor cu Dealurile Vestice,
pe râul Criºu Negru; 1 741 loc. (1 ian.
2011): 844 de sex masc. ºi 897 fem. Haltã
de c.f. Microhidrocentralã (în satul
Ginta). Prelucr. lemnului. În satul
Cãpâlna, menþionat documentar, prima
oarã, în 1552, se aflã biserica din lemn
cu hramul „Sfântul Nicolae” (1724,
pictatã în 1883), inclusã pe lista patrimoniului mondial UNESCO în anul
dec. 1999;
biserica din lemn cu hramul „Sfântul
Nicolae” (1769), în satul Sãldãbagiu Mic.
2.Õ Gâlgãu.
3.Feteledela~Õ Jidvei.

CÃPÂLNIÞA, com. în jud. Harghita,
formatã dintr-un sat, situatã la poalele
vestice ale M-þilor Harghita, pe cursul
superior al râului Homorodu Mic; 2 043
loc. (1 ian. 2011): 1 054 de sex masc. ºi
989 fem. Prelucr. artisticã a lemnului.
Creºterea bovinelor, ovinelor ºi
cabalinelor. Culturi de cartofi ºi plante
furajere. Satul Cãpâlniþa este menþionat
documentar, prima oarã, în 1567. Bisericã
romano-catolicã (1791).
CÃPLENI, com. în jud. Satu Mare,
formată dintr-un sat, situatã în Câmpia
Ierului, pe râul Crasna; 3 125 loc. (1 ian.
2011): 1 499 de sex masc. ºi 1 626 fem.
Morãrit ºi panificaþie. În satul Cãpleni,
menþionat documentar, prima oarã, în
1300, se aflã biserica romano-catolicã
„Sfântul Anton” (1711– 1714). Pânã la 3
oct. 2002, com. C. a avut în componenþã
satul Cãmin, care la acea datã a devenit
comunã de sine stãtãtoare.
CÃPRENI, com. în jud. Gorj, alcãtuitã
din 8 sate, situatã în Dealurile Amaradiei,

pe râul Amaradia; 2 126 loc. (1 ian. 2011):
1 060 de sex masc. ºi 1 066 fem. Expl. de
gaze naturale; prelucr. lemnului; mat. de
constr. (bolþari). Morãrit ºi panificaþie.
Heleºteu. Fermã de creºtere a bovinelor.
Biserica din lemn cu hramul „Sfântul
Nicolae” (1829–1830), în satul Cornetu.

CÃPUªU MARE, com. în jud. Cluj,
alcãtuitã din 9 sate, situatã la poalele NE
ale M-þilor Gilãu, pe râul Cãpuº; 3 340
loc. (1 ian. 2011): 1 649 de sex masc. ºi
1 691 fem. Expl. de min. de fier (în satul
Cãpuºu Mic). Bisericile din lemn cu
hramurile „Sfânta Treime” (sec. 17,
pictatã în 1801–1818 de Dimitrie Ispas
din Gilãu), „Adormirea Maicii Domnului” (sec. 18, adusã în 1936 de la
Mãnãºturul
Românesc),
„Sfântul
Gheorghe” (sec. 18), „Pogorârea Duhului
Sfânt” (1764, pictatã în 1802), „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil”, construitã
din bârne de stejar în 1730 ºi pictatã la
interior în 1808 de cãtre meºterii Dimitrie
Ispas din Gilãu, ªtefan ºi Ioan, ºi „Sfinþii
Trei Ierarhi” (sec. 17, pictatã în 1806), în
satele Agârbiciu, Bãlceºti, Dângãu Mare,
Dângãu Mic, Pãniceni ºi Straja; în satul
Cãpuºu Mare, menþionat documentar,
prima oarã, în 1282, se aflã o bisericã din
sec. 13, cu unele modificãri din sec. 18;
biserici reformate în satele Cãpuºu Mic
(sec. 18, cu tavan casetat din 1743) ºi
Dumbrava (sec. 18, cu tavan casetat din
1752).
CÃRANÕ Caransebeº.

CÃRAND, com. în jud. Arad, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în N Depr. Zarand, la
poalele M-þilor Codru-Moma; 1 171 loc.
(1 ian. 2011): 581 de sex masc. ºi 590 fem.
Carierã de piatrã. Pãdurea Sic (17,8 ha),
declaratã rezervaþie naturalã. Satul
Cãrand este menþionat documentar,
prima oarã, în 1429.

2. Sat în com. Dumbrãviþa, jud.
Maramureº, atestat documentar în 1424,
situat în Depr. Copalnic, la 230 m alt., la
11 km SE de Baia Mare, staþiune
balneoclimatericã sezonierã, de interes
local. Factorii naturali de curã sunt
climatul de coline, sedativ-indiferent ºi
izv. cu ape minerale sulfuroase, bicarbonatate, clorurate, sodice, hipertonice,
indicate în tratarea unor deficienþe ale
aparatului locomotor (hiperlaxitate
capsulo-ligamentarã, instabilitate musculo-articularã) ºi a unor afecþiuni în
stadiu incipient sau compensate prin
tratament medicamentos (artroze cu
diverse localizãri, în stadiu incipient, fãrã
complicaþii). Întreprindere particularã de
prelucr. a marmurei.
CÃRBUNEªTI, com. în jud. Prahova,
alcãtuitã din 2 sate, situatã în Subcarpaþii
de Curburã, pe cursul superior al râului
Lopatna; 1 827 loc. (1 ian. 2011): 918 de
sex masc. ºi 909 fem. Expl. de petrol.
Centru pomicol. Apiculturã. Biserică
(1725).

CÃRPINET, com. în jud. Bihor, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în extremitatea de SE
a Depr. Beiuº, la poalele M-þilor Bihor ºi
Codru-Moma, pe cursul superior al
Criºului Negru; 1 978 loc. (1 ian. 2011):
957 de sex masc. ºi 1 021 fem. Expl. de
calcare compacte. Producţie de var;
prelucr. lemnului; produse din nuiele.
Centru de ceramicã roºie ºi albã (în satul
Leheceni) ºi de cojocãrit. Creºterea ovinelor. În satul Cãlugãri (fost Ponoarele)

CÃRÃTNÃU, vârf în culmea deluroasã
Blãjani din Subcarpaþii Vrancei, reprezentând alt. max. a Dealului Blãjani
(633 m).

CÃRBUNARI1. Com. în jud. Caraº-Severin, alcãtuitã din 2 sate, situatã la
poalele NE ale M-þilor Locva; 1 040 loc.
(1 ian. 2011): 518 de sex masc. ºi 522 fem.
Expl. ºi prelucr. lemnului. Zonã turisticã
(Platoul carstic Cãrbunari). Satul
Cãrbunari este menþionat documentar,
prima oarã, în 1785.

Cărpinet. Biserica mănăstirii Izbuc, cu hramurile
„Adormirea Maicii Domnului” şi „Izvorul Tămăduirii”
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se aflã un izbuc, declarat monument al
naturii, ºi o mănãstire de cãlugãri
(mănãstirea Izbuc). Aºezãmântul monahal a fost construit în anii 1928–1930
din iniþiativa arhimandritului Atanasie
Popescu. Biserica din lemn a mănăstirii,
cu dublu hram – „Adormirea Maicii
Domnului” şi „Izvorul Tămăduirii”,
construită în anul 1696, a fost adusă aici
în 1954 de la Beiuş şi instalată pe un soclu
din piatră. Picturile de pe pereţii interiori
au fost executate în 1969–1972. În 1947,
mănãstirea a fost jefuitã de rãufãcãtori
ºi întreaga obºte omorâtã (un singur
monah a fugit care, ulterior, a trãit ºi a
slujit tot aici). Viaþa monahalã s-a reluat
normal în 1954. Casa olarului (sec. 18),
în satul Leheceni. Satul Cãrpinet este
menþionat documentar, prima oarã, în
1588. În arealul com. C., la marginea
satului Izbuc, se află Peştera Câmpenească,
declarată monument al naturii.

CÃRPINIª 1. Com. în jud. Timiº, alcãtuitã din 2 sate, situatã în Câmpia
Timiºului; 5 200 loc. (1 ian. 2011): 2 524
de sex masc. ºi 2 676 fem. Staþie de c.f.
Nod rutier. Expl. de argilã. Producţie de
cãrãmidã ºi þiglã. Topitorie de cânepã.
Morãrit. Complex avicol. Culturi de
cereale ºi plante tehnice. Satul Cãrpiniº
este menþionat documentar, prima oarã,
în 1387. Pânã la 7 mai 2004, com. C. a
avut în componenþã satul Iecea Mare,
care la acea datã a fost trecut în categoria
comunelor.
2. Vârf în M-þii Bodoc, constituind
alt. max. a acestora (1 241 m).

CÃSCIOARELE, com. în jud. Cãlãraºi,
formată dintr-un sat, situatã în Câmpia
Burnasului; 1 869 loc. (1 ian. 2011): 914
de sex masc. ºi 955 fem. Culturi de
cereale ºi plante tehnice; viticulturã. Între
17 febr. 1968 ºi 23 ian. 1981 a fãcut parte
din jud. Ilfov. Pe terit. com. au fost
descoperite vestigii neolitice, aparþinând
culturii materiale Gumelniþa (milen. 2
î.Hr.), cu un inventar bogat (ceramicã cu
decor geometric, figurine feminine cu
decor geometric incizat, statuete
zoomorfe etc.), din Epoca bronzului, din
a doua Epocã a fierului (sec. 4–3 î.Hr.) ºi
din sec. 6 (ceramicã finã, cenuºie, vase
romane, fibule din bronz ºi argint,
catarame din fier, mãrgele din sticlã etc.).
Douã biserici cu hramul „Sfântul
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Căşeiu

Nicolae”, una din 1847 ºi alta din 1855,
în satul Cãscioarele.

CÃªEIU, com. în jud. Cluj, alcãtuitã din
10 sate, situatã la poalele sudice ale
Dealului Chiuieºti (Dealurile Ciceului),
în zona de confl. a râului Sãlãtruc cu
Someºul; 4 946 loc. (1 ian. 2011): 2 461 de
sex masc. ºi 2 485 fem. Haltã de c.f.
Pomiculturã. Pe terit. com. s-au descoperit urmele unui mare castru roman
(declarat monument istoric în anul 2004),
iniþial din pãmânt, apoi refãcut din piatrã
(165 x 165 m) în vremea împãratului
Hadrian (sec. 3), cunoscut sub numele
Samum, în care ºi-a avut sediul garnizoana cohors I Britannica milliaria civium
Romanorum equitata, cu rol defensiv la
graniþa de N a Daciei. Aici s-au gãsit o
inscripþie cu numele Iuliei Domna, o
diplomã militarã din anul 120, o stelã
funerarã a lui Iulius Crescens º.a. În jurul
castrului exista o aºezare civilã în stadiul
de vicus (sat; aºezare ruralã). Satul Cãºeiu
este menþionat documentar, prima oarã,
în 1261. Castelul „Haller” (1721–1771),
aflat astãzi în ruinã, ºi bisericã
romano-catolicã (1540), în satul Coplean;
biserici din lemn cu hramurile „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil” (sec. 18) ºi
„Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel” (sec. 18),
în satele Gârbãu Dejului ºi Leurda.
CĂªIEL-STRÂMBU, Mănãstirea ~ Õ
Chiuieºti.

CÃTEASCA, com. în jud. Argeº, alcãtuitã
din 7 sate, situatã în Câmpia Piteºtiului,
pe dr. râului Argeº, pe autostrada
Bucureºti–Piteºti; 3 911 loc. (1 ian. 2011):
1 947 de sex masc. ºi 1 964 fem. Creºterea
bovinelor. Culturi de cereale, plante
tehnice, legume etc. Construirea ambarcaţiunilor sportive şi de agrement;
confecţionarea articolelor de ambalaj din
material plastic şi a articolelor de lenjerie
de corp; distilerie de alcool; produse
lactate şi de panificaţie. Satul Căteasca
apare menţionat documentar la 26 sept.
1594. Până în anul 1800, satul Gruiu s-a
numit Cacaleţii de Rovine, între 1800 şi
1906 a purtat numele Cacaleţii de Jos, iar
din 1906 denumirea actuală.
CÃTINA1. Com. în jud. Buzãu, alcãtuitã
din 5 sate, situatã în Subcarpaþii
Buzãului, pe râul Bâsca Chiojdului, la
poalele Dealului Cornãþelu; 2 460 loc. (1
ian. 2011): 1 268 de sex masc. ºi 1 192 fem.

Expl. ºi prelucr. lemnului; fabricã de var;
distilãrie de alcool (þuicã de prune);
împletituri din rãchitã. Moarã de apã (din
anul 1900). Apiculturã. Pomiculturã
(meri, peri, pruni, nuci). Centru de
confecþionare a instrumentelor muzicale
populare ºi de cioplituri în piatrã. Satul
Cãtina este atestat documentar în 1528.
Biserica din lemn cu hramul „Intrarea în
Bisericã a Maicii Domnului” (c. 1600), în
satul Valea Cãtinei ºi bisericã ortodoxã
(sec. 20), în satul Cãtina. Casa „Popescu”
(1896).
2. Com. în jud. Cluj, alcãtuitã din 6
sate, situatã în Câmpia Fizeºului, pe
cursul superior al Fizeºului; 1 959 loc.
(1 ian. 2011): 995 de sex masc. ºi 964 fem.
Pe râul Fizeº a fost creat lacul de acumulare Cãtina (82 ha), în scop piscicol.
În satul Feldioara au fost descoperite
vestigii neolitice (topoare din piatrã, ace
din os, vase ceramice), din Epoca bronzului (vase ceramice), din perioada
dacicã ºi din cea romanã (monede din
anii 117–138). În satul Cãtina, menþionat
documentar, prima oarã, în 1327, se aflã
o bisericã romano-catolicã (1806), iar în
satul Feldioara o bisericã din sec. 15–16.

CÃTUNELE, com. în jud. Gorj, alcãtuitã
din 6 sate, situatã în Dealurile Jiului, pe
dr. râului Motru; 2 642 loc. (1 ian. 2011):
1 345 de sex masc. ºi 1 297 fem. Expl. de
lignit (în satul Lupoaia). Pe terit. com.
au fost descoperite urmele unui castru
roman ºi ale unei aºezãri civile romane
(sec. 2–3) în care s-au gãsit figurine din
bronz ºi o mânã a unei statui din bronz.
În satul Lupoaia, atestat documentar în
1558, se aflã biserica „Sfântul Nicolae”
(ante 1776), cu picturi murale interioare
din 1816, în satul Cãtunele existã biserica
„Naºterea Maicii Domnului” (1827,
reparatã în 1901 ºi 1938), iar în satele
Dealu Viilor, Steic ºi Valea Mânãstirii
sunt bisericile din lemn cu hramurile
„Sfinþii Trei Ierarhi” (sec. 19),
„Adormirea Maicii Domnului” (1893) ºi
cu dublu hram – „Sfântul Gheorghe” ºi
„Sfântul Dumitru” (1821).
CÃÞÃLUªAÕ MeseºeniideJos.
CÃÞELEªTIÕ TârguBujor.

CÃUAª, com. în jud. Satu Mare, alcãtuitã
din 6 sate, situatã în Câmpia Ierului, pe
râul Checheþ; 2 445 loc. (1 ian. 2011): 1 216
de sex masc. ºi 1 229 fem. Prelucr.
lemnului. Creºterea bovinelor. Culturi
de cereale ºi plante tehnice. Satul Cãuaº
este menþionat documentar, prima oarã,

în 1215. Biserica ortodoxã cu hramul
„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”
(1800), în satul Hotoan.

CÃZÃNEªTI 1. Lac antropic situat în
Pod. Central Moldovenesc, pe râul
Durduc, la graniþa dintre jud. Iaºi ºi
Vaslui. Supr.: 180 ha; vol.: 5,9 mil. m3.
2. Oraº în jud. Ialomiþa, situat în
Câmpia Bãrãganului, pe stg. vãii
Ialomiþa; 3 488 loc. (1 ian. 2011): 1 729 de
sex masc. ºi 1 759 fem. Supr.: 55 km2, din
care 1,5 km2 în intravilan; densitatea:
2 325 loc./km2. Staþie de c.f. Producţie de
nutreþuri combinate. Ferme de creºtere
a porcilor şi a păsărilor. Culturi de
cereale, plante tehnice, legume etc.
Oraºul Cãzãneºti este atestat documentar, ca sat, în 1579. Pe terit. oraºului
au fost descoperiþi numeroºi tumuli cu
morminte sarmatice (sec. 2–3) ºi vestigiile
unei aºezãri geto-dacice. Declarat oraº la
29 apr. 2004. Biserica „Sfântul Nicolae”
(1858–1864).
3. Com. în jud. Mehedinþi, alcãtuitã
din 12 sate, situatã în Piem. Coºuºtei, pe
râul Coºuºtea; 2 388 loc. (1 ian. 2011):
1 204 de sex masc. ºi 1 184 fem. Expl. de
balast. Creºterea bovinelor. Bisericile de
zid cu hramurile „Intrarea în Bisericã a
Maicii Domnului” (1813) ºi „Naºterea
Maicii Domnului” (1836), în satele
Govodarva ºi Poiana; bisericile din lemn
cu hramurile „Sfântul Toma” (1740) ºi
„Naºterea Maicii Domnului” (1800,
refãcutã în 1931), în satul Cãzãneºti, ºi
„Sfinþii Voievozi” (1750, refãcutã în 1890)
ºi „Sfântul Nicolae” (1764), în satele Ilovu
ºi Valea Coºuºtei.
CÂINELUIÕ RâuCâinelui.

CÂINENI 1. Liman fluvial în Câmpia
Brãilei, pe stg. râului Buzãu, cu apã
mineralã cloruratã, sulfatatã, sodicã,
magnezianã, calcicã ºi nãmol sapropelic,
pe malul cãruia se aflã staþiunea balneoclimatericã Câineni-Bãi (ÕViºani). Supr.:
56 ha.
2. Com. în jud. Vâlcea, alcãtuitã din
6 sate, situatã în N Depr. Loviºtea, la
poalele de SV ale M-þilor Fãgãraº ºi cele
de SE ale M-þilor Lotru, pe cursul
mijlociu al Oltului, în zona defileului
Turnu Roºu–Cozia; 2 536 loc. (1 ian.
2011): 1 267 de sex masc. ºi 1 269 fem.
Reºed. com. este satul Câinenii Mici.
Staþie de c.f. Balastiere (în satele Robeºti
ºi Râu Vadului). Expl. ºi prelucr.
lemnului. Pomiculturã (nuci, meri). Satul
Câinenii Mici este menþionat documentar, prima oarã, în 1415, cu numele

de Genune. În raza com. C. se gãsesc
multe case þãrãneºti specifice zonei
vâlcene, cu valoare arhitecturalã, ºi
biserici reprezentative pentru faza de
rusticizare a artei brâncoveneºti târzii (sf.
sec. 17 ºi începutul sec. 18), bogatã în
decoraþie sculptatã ºi pictatã; biserica
„Sfântul Nicolae” din satul Câinenii
Mari, construitã în 1733–1769 de Nicola
Petru, pãstreazã valoroase picturi murale
în interior (din 1774) ºi pe faþade (din
1846) ºi este trecutã pe lista Patrimoniului
cultural mondial UNESCO; în satul
Câinenii Mici se aflã bisericile „Sfântul
Nicolae” (începutul sec. 19, cu refaceri
din 1822–1828 ºi pictatã în 1862) ºi „Sfinþii
Voievozi” (1807, cu picturi murale în
interior din 1858); în satele Grebleºti ºi
Robeºti se aflã bisericile „Cuvioasa
Parascheva” (1793– 1797, pictatã în 1891)
ºi respectiv „Sfinþii Voievozi” (1798). Han
turistic (în satul Râu Vadului).
CÂLCESCUÕ Gâlcescu.

CÂLNIC1. Com. în jud. Alba, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în Pod. Secaºelor, în
zona de confl. a pârâului Câlnic cu Secaº;
1 771 loc. (1 ian. 2011): 864 de sex masc.
ºi 907 fem. Viticulturã. Pe terit. com. s-au
descoperit urmele unei aºezãri neolitice
în care s-a gãsit ceramicã pictatã (bi- ºi
tricromã), cu motive geometrice, specificã
culturii materiale Petreºti (milen. 3 î.Hr.)
ºi ceramicã de tip Coþofeni, datând din
perioada de trecere de la Neolitic la
Epoca bronzului (2500–1800 î.Hr.). În
satul Câlnic, menþionat documentar,

Câlnic (1). Planul cetăţii

prima oarã, în 1267, se aflã una dintre
cele mai vechi cetãþi din Transilvania,
construitã în jurul anului 1200 ºi menþionatã documentar în 1267 ca aparþinând conþilor Kelling. Ea cuprinde o
incintã de plan oval, dominatã de un
puternic donjon (turn) central, paralelipipedic, înalt de 20 m, compus din parter
ºi trei etaje pentru locuinþe, numit Turnul
Siegfried, menþionat în documentele
anilor 1270–1272, o capelã ºi douã turnuri
de pazã. În anul 1430, sasul Johann Geréb
din Vingrad a vândut cetatea obºtei
sãteºti care a amenajat-o ulterior (sec. 15–
16) ca cetate þãrãneascã, sistemul de
apãrare fiind completat cu o centurã
exterioarã de ziduri, întãritã cu o
barbacanã ºi un turn-bastion. În urma
lucrãrilor de restaurare (1961–1964),
cetatea a fost declaratã monument de
arhitecturã, iar în dec.
anul1999
1993 a fost inclusã
pe lista Patrimoniului cultural mondial
UNESCO. Din anul 2003, în interiorul
cetãþii funcþioneazã un centru cultural-ºtiinþific internaþional. În apropiere
de cetate se aflã fosta casã parohialã
ziditã în sec. 16 ºi extinsã în 1779. Până
la 7 apr. 2004, com. C. a avut în componenţă satul Cut, care la acea dată a
devenit comună de sine stătătoare.
2. Com. în jud. Gorj, alcãtuitã din 9
sate, situatã în SV Depr. Târgu Jiu–
Cãrbuneºti, la poalele sudice ale Dealului
Sporeºti, pe râul Tismana; 2 181 loc.
(1 ian. 2011): 1 100 de sex masc. ºi 1 081
fem. Produse textile (þesãturi); centru de
olãrit. Recoltarea ºi prelucr. fructelor de

Câlnic (1). Turnul principal (donjonul) al cetăţii
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pãdure. În satul Pieptani se aflã o bisericã
din lemn cu hramul „Sfântul Vasile”
(1810 sau 1815, cu pridvor adãugat ºi cu
picturi interioare din 1881).

CÂLNIªTEA, râu, afl. dr. al Neajlovului
la Cãlugãreni; 102 km; supr. bazinului:
1 846 km2. Izv. din Câmpia Gãvanu-Burdea, de pe raza com. Talpa (jud.
Teleorman), de la 107 m alt. Are o pantã
redusã de scurgere (0,5 m/km) ºi un curs
puternic
meandrat.
Alimenteazã
numeroase lacuri de vale. Folosit pentru
irigaþii. Afl. pr.: Glavacioc, Valea Albã,
Valea Porumbenilor, Ismar.
CÂMPANI, com. în jud. Bihor, alcãtuitã
din 5 sate, situatã în SE Depr. Beiuº, la
poalele de V ale M-þilor Bihor, pe râurile
Criºu Bãiþa ºi Sighiºtel; 2 526 loc. (1 ian.
2011): 1 259 de sex masc. ºi 1 267 fem.
Satul Câmpani este menþionat documentar, prima oarã, în 1492. Biserica din
lemn „Sfântul Dimitrie” (1796, cu picturi
din 1832 executate de Micula Mihail din
Mociar), în satul Fânaþe. Rezervaţia
naturală „Valea Sighiştelului” (412,6 ha).
CÂMPENEASCĂ,Peştera~Õ Peştera
Câmpenească.

CÂMPENI1. Depresiune intramontanã,
tectono-erozivã, situatã în partea centralã
a M-þilor Apuseni, între culmile prelungi,
nu prea înalte (800– 1 200 m), ale M-þilor
Bihor, Trascãu ºi Muntele Mare, drenatã
de Arieº ºi afl. sãi. Supr.: c. 200 km2.
Relief de luncã, de terase ºi de glacisuri

280 Câmpia Aradului

piemontane. Climã rãcoroasã ºi umedã,
cu veri scurte, în care temp. medie a lunii
iul. este de 12–16°C, ºi ierni lungi, nu
prea friguroase (temp. medie a lunii ian.
–3°C). Precipitaþiile anuale însumeazã
800–1 200 mm. Zãcãminte auro-argentifere. Este o zonã de mare risipire a
aºezãrilor omeneºti, care se extind pe zeci
de km, atât în zona depresionarã, cât ºi
pe culmile domoale înconjurãtoare (com.
Avram Iancu cuprinde 33 de sate,
Arieºeni 18 sate, Albac 16 sate etc.).
Cunoscutã ºi sub numele de Þara Moþilor.
2. Oraº în jud. Alba, situat în
depresiunea omonimã, la 533–618 m alt.,
în zona de confl. a râurilor Bistra ºi
Cerniþa cu Arieº, la 77 km NV de Alba
Iulia; 7 603 loc. (1 ian. 2011): 3 806 de sex
masc. ºi 3 797 fem. Supr.: 86,8 km2, din
care 81,5 km2 în intravilan; densitatea: 93
loc./km2. Important centru al Þãrii
Moþilor. Staþie de c.f. pe linia de mocăniţă
Câmpeni - Abrud. Nod rutier. Prelucr.
lemnului (mobilã, cherestea, dogãrie);
conf. ºi tricotaje; producţie de lacuri,
vopsele şi de cerneluri tipografice, de
articole de lenjerie de corp şi de produse
alimentare (panificaţie, conservarea
cărnii). Sală polivalentă de sport,
inaugurată în martie 2011. Muzeul
„Avram Iancu” (inaugurat la 30 mai
1989). Istoric. Menþionat documentar,
prima oarã, în 1565 ºi apoi la 16 mart.
1589. La 24 mai 1782, la C. a avut loc o
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revoltã þãrãneascã (þãranii din satele
Câmpeni, Vidra, Bistra º.a. au distrus butoaiele cu bãuturã ale arendaºilor cârciumãritului) care a constituit preludiul
Rãscoalei þãrãneºti din 1784–1785, condusã de Horea, Cloºca ºi Criºan (în
nov.-dec. þãranii rãsculaþi au ocupat localit. C.). În timpul Revoluþiei din 1848–
1849 din Transilvania, la C. s-a aflat
cartierul general al lui Avram Iancu.
Declarat oraº la 1 ian. 1961. Monumente:
statuia ecvestrã a lui Avram Iancu, operã
din 1924 a sculptorului Ion C. Dimitriu-Bârlad, dezvelită iniţial la Târgu Mureş şi
mutată la Câmpeni în 1940; Bustul lui
Avram Iancu, realizat în 1992 de Mihai
Buculei; case vechi de c. 200 de ani.
CÂMPIAARADULUIÕ Arad(1).

CÂMPIABANATO-CRIªANÃÕ Câmpia
deVest.
CÂMPIABARCÃULUIÕ Barcãu(2).

CÂMPIABÃRÃGANULUIÕ Bãrãgan.
CÂMPIABÂRZAVEIÕ Bârzava(2).

CÂMPIABLAHNIÞEIÕ Blahniþa(2).
CÂMPIABOIANÕ Boian(1).

CÂMPIABRÃILEIÕ Brãila(1).

CÂMPIABURNASULUIÕ Burnas.

CÂMPIABUZÃU-CÃLMÃÞUIÕ Buzãu(5).

CÂMPIACARAªULUIÕ Caraº(2).
CÂMPIACAREIÕ Carei(1).

CÂMPIACERMEIÕ Cermei(1).

Câmpeni (2). Muzeul Avram Iancu

CÂMPIACOLINARÃATRANSILVANIEI,
compartiment central-nordic al Pod.
Transilvaniei, situat în partea central-nord-vesticã a României, între
culoarul Mureºului (la S), aliniamentul
vãilor Agriº (afl. al râului Luþu) ºi Dipºa
(la E), valea Someºului Mare (la N) ºi cea
a Someºului Mic (la NV ºi V) ºi Valea
Florilor – pânã la culoarul Arieºului (la
SV). Localnicii i-au atribuit acestei zone
denumirea de câmpie datoritã funcþionalitãþii sale agricole strãvechi, deºi nici
relieful ºi nici majoritatea celorlalte
componente ale peisajului nu justificã
încadrarea acestei unitãþi în categoria
câmpiilor propriu-zise. Litologia (roci în
general liabile, reprezentate prin argile
vinete, marne, marne nisipoase ºi nisipuri
cu unele intercalaþii de tufuri dacitice
mai rezistente) ºi structurile în cute
diapire (brahianticlinale ºi domuri)
explicã predominanþa reliefului deluros-colinar, mai înalt în N (550–630 m
alt.) ºi mai coborât în S (450–500 m),
reprezentat prin dealuri cu pante domoale, uneori asimetrice, cu creste ce
intersecteazã bolþi anticlinale, separate
de vãi largi ºi meandrate, care au albii
cu tendinþã de înmlãºtinire. Alternanþa
rocilor permeabile cu a celor impermeabile permite producerea unei eroziuni
torenþiale active ºi a unor alunecãri mari
de teren. Defriºatã de timpuriu, Câmpia
colinarã a Transilvaniei a devenit o zonã
agricolã importantã, în cadrul cãreia se
cultivã cereale, sfeclã de zahãr, floa-

rea-soarelui, plante textile, legume etc.
Pe versanþii înclinaþi se mai pãstreazã
petice de pajiºti cu caracter xerofil: colilie
(Stipa tirsa), ruscuþã de primãvarã (Adonis
vernalis), pãiuº stepic (Festuca rupicola),
rogoz pitic (Carex humilis). Cuprinde trei
subunitãþi: Câmpia Fizeºului, Câmpia
Sãrmaºului ºi Câmpia Turzii.
CÂMPIACOVURLUIÕ Covurlui(2).
CÂMPIACRICOVULUIÕ Cricov.

CÂMPIACRIªURILORÕ Criº(1).

CÂMPIADESNÃÞUIULUIÕ Desnãþui(1).

CÂMPIADEVEST, câmpie fluvio-lacustrã, situatã în extremitatea vesticã a
României, între graniþa cu Ungaria ºi
Serbia, la V, ºi Dealurile Vestice ºi zona
montanã a Carpaþilor Occidentali, la E,
în care pãtrunde prin mai multe „golfuri”
(Câmpia Lugojului, Depr. Zarand, Depr.
Beiuº º.a.). Are lãþimi cuprinse între 40
de km în partea de N ºi c. 120 km, în S ºi
alt. între 90 ºi 170 de m. Acoperitã în cea
mai mare parte cu soluri cernoziomice,
propice culturilor agricole. C.deV. cuprinde mai multe subunitãþi: Câmpia
Someºului, Câmpia Carei, Câmpia Ierului,
Câmpia Tãºnadului, Câmpia Barcãului,
Câmpia Miersigului, Câmpia Criºurilor,
Câmpia Cermei, Câmpia Aradului, Câmpia
Mureºului, Câmpia Vingãi, Câmpia Timiºului, Câmpia Lugojului, Câmpia Bârzavei,
Câmpia Caraºului. C. de V. mai este
cunoscutã ºi sub denumirea de Câmpia
Banato-Criºanã.
CÂMPIAFIZEªULUIÕ Fizeº.

CÂMPIA
GÃVANU-BURDEA
Gãvanu-Burdea.

Õ

CÂMPIAGHERGHIÞEIÕ Gherghiþa(1).
CÂMPIAIERULUIÕ Ier(1).
CÂMPIAJIJIEIÕ Jijia(1).

CÂMPIAJOASÃASOMEªULUIÕ Someº(2).
CÂMPIALUGOJULUIÕ Lugoj(2).

CÂMPIA MIERSIGULUI, subunitate de
câmpie înaltã în partea centralã a
Câmpiei de Vest, cuprinsã între Criºu
Repede, la N, Dealurile Oradei ºi Dealurile Hidiºelului, la E, Criºu Negru, la
S ºi canalul Criºurilor, la V. Alt.: 150–
170 m.
CÂMPIAMOLDOVEIÕ Jijia(1).

CÂMPIAMUREªULUIÕ Mureº(1).

CÂMPIAPITEªTIULUIÕ Piteºti(1).

CÂMPIAPLOIEªTIULUIÕ Ploieºti(1).
CÂMPIARÂMNICULUIÕ Râmnic(1).
CÂMPIAROMANAÞIÕ Romanaþi.

CÂMPIA ROMÂNÃ, cea mai mare
unitate de câmpie a României, situatã în
S-SE þãrii, între Piem. Getic, Subcarpaþii
Prahovei, Buzãului ºi Vrancei, la N, Pod.
Moldovei, la NE, Dobrogea, la E ºi
Dunãre, la S. Lungimea: c. 600 km;
lãþimea: între 10 km în V ºi 135–140 km
în sectorul central (între Târgoviºte ºi
Zimnicea). Alt. medie: c. 100 m; alt. max.
depãºeºte 300 m la contactul cu Piem.
Getic ºi cu Subcarpaþii, iar înãlþimile cele
mai mici apar în Câmpia Siretului inferior (8–15 m). S-a format prin acumularea
depozitelor de pietriºuri, nisipuri, marne, argile, loessuri în zona de coborâre
tectonicã a unitãþilor din fundament (la
S de aliniamentul Slatina–Urziceni–Însurãþei, la adâncime mare, 1 000–3 000 m,
se aflã Platforma Moesicã, iar la N de
acesta este avanfosa carpaticã). Aceste
depozite au, în zona de maximã
scufundare, grosimi de câteva mii de
metri. La contactul cu dealurile, între
râurile Vedea, Trotuº ºi Bârladul inferior,
câmpia piemontanã este înaltã (300–120
m) ºi înclinatã. Între Argeº ºi Siretul
inferior se aflã o zonã de luncã largã, de
10–30 km, fãrã terase, numitã câmpie de
divagare, de fapt o zonã de subsidenþã
la marginea Subcarpaþilor, în cadrul
cãreia miºcãrile tectonice locale mai
accentuate au dus la formarea unor
puncte de adunare a apelor. O mare parte
a C. R. este formatã din terasele Dunãrii,
în numãr de 4–5 la V de Argeº ºi 2–3 la
E. În afarã de partea nordicã, unde este
o câmpie piemontanã (câmpiile Piteºtiului, Târgoviºtei, Ploieºtiului), în rest este
o câmpie tabularã, slab fragmentatã de
vãi, cu numeroase crovuri, lacuri sãrate
ºi dune de nisip. Este principala zonã
agricolã a României, supranumitã
„grânarul þãrii”, cu soluri fertile în care
predominã cernoziomurile de diferite
tipuri ºi solurile brun-roºcate. C. R.
cuprinde urmãtoarele subunitãþi:
Câmpiile Blahniþei, Desnãþuiului, Romanaþi,
Boian, Gãvanu-Burdea, Burnas, Vlãsiei,
Bãrãganului, Brãilei, Siretului inferior,
Covurlui, Tecuci, Râmnicului, Buzãu-Cãlmãþui, Sãrata, Ploieºtiului, Gherghiþei, Titu,
Cricovului, Târgoviºtei ºi Piteºtiului.

CÂMPIASÃRATEIÕ Sãrata(1).

CÂMPIASÃRMAªULUIÕ Sãrmaº(1).

Câmpia Turzii
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CÂMPIASIRETULUIINFERIOR, câmpie
de subsidenþã, parte componentã a
Câmpiei Române, situatã în NE acesteia,
în zona de vãrsare a Siretului, spre care
se adunã într-o mare zonã de confl.
râurile Buzãu, Râmnic, Putna ºi Bârlad.
Alt.: 8–15 m; lãþime: 20–30 km. Este cea
mai coborâtã treaptã a Câmpiei Române,
pe cuprinsul ei aflându-se numeroase
braþe ºi meandre pãrãsite, cursuri de apã
secundare, gârle, bãlþi etc.
CÂMPIASOMEªULUIÕ Someº(2).

CÂMPIATÃªNADULUIÕ Tãºnad(1).
CÂMPIATECUCIULUIÕ Tecuci(1).
CÂMPIATIMIªULUIÕ Timiº(1).
CÂMPIATITUÕ Titu(1).

CÂMPIATÂRGOVIªTEIÕ Târgoviºte(1).

CÂMPIA TRANSILVANIEI Õ Câmpia
colinarãaTransilvaniei.

CÂMPIATURZII1. Subunitate a Câmpiei
colinare a Transilvaniei, situatã în partea
de SV a acesteia, între Dealul Feleac (la
N ºi NV), Colinele Luduºului (la NE),
Culoarul Mureºului (la S ºi SE), Dealurile
Aiudului (la SV) ºi M-þii Trascãu (la V).
Între aceste limite, C. T. se prezintã sub
forma unei arii depresionare constituitã
din luncile ºi terasele râurilor Mureº ºi
Arieº, dominatã de Dealul Mãhãcenilor
care reprezintã o prelungire, spre N, a
Dealurilor Aiudului. Culturi de cereale
(grâu, porumb) ºi de legume (în luncile
râurilor).
2. Municipiu în jud. Cluj, situat în
NE câmpiei omonime, la 450 m alt., la
poalele de S ale Colinelor Luduºului, pe
dr. râului Arieº, la 30 km SE de municipiul Cluj-Napoca; 26 209 loc. (1 ian.
2011): 12 766 de sex masc. ºi 13 443 fem.
Supr.: 23,8 km2, din care 7 km2 în
intravilan; densitatea: 3 744 loc./km2.
Nod feroviar (staþia de c.f. a fost inauguratã în 1881) ºi rutier. La 1 dec. 2009 a
fost inaugurat primul tronson al autostrăzii „Transilvania”, în lungime de
42 km, între Câmpia Turzii şi Gilău. Expl.
de caolin, de pietriş şi de nisip. Termocentralã. Ind. siderurgicã (oþel, laminate
uºoare, bare calibrate, sârme trase la
rece/moi, tari, speciale/, cabluri). Produse metalice diverse. Construcţii de
maşini şi utilaje agricole şi pentru
exploatări forestiere; producţie de mobilier pentru birouri şi magazine, de
echipamente pentru comunicaţii, de
].a.), p@n` [n 2013).
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articole din sticlă, de conf., tricotaje,
postav, izolatori electrici, electrozi pentru
sudurã, oxigen, cãrãmidã ºi þiglã. Din
1993 se mai produc pesticide, fungicide,
ierbicide ºi insecticide. Fermã de creºtere
a bovinelor. Sere legumicole (21,5 ha).
Centru pomicol. Istoric. În arealul
oraºului au fost descoperite vestigii
neolitice, din Epocile bronzului, fierului,
dacicã (sec. 3 î.Hr.–106 d.Hr.) ºi din sec.
8–9 (urme de bordeie ºi ale unei aºezãri
aparþinând populaþiei autohtone).
Localit. s-a format la 25 sept. 1925 prin
contopirea a douã sate vechi (GhiriºArieş ºi Ghiriº-Sâncraiu, menþionate
documentar, prima oarã, în 1219 ºi apoi
în 1282), declaratã oraº în 1950 ºi
municipiu la 12 nov. 1998. Monumente:
bisericã reformată (1679–1680), cu turn
din 1946, reparat în 1946; catedrala
„Învierea Domnului” construită în anii
1943-1951 după planurile arhitectului
George Cristinel, cu picturi murale
interioare originare, în stil neobizantin;
bisericile „Adormirea Maicii Domnului”
(1910, cu picturi murale din 1983) şi
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”
(1928-1930); biserica romano-catolică
(1898); conacele „Pãget” (sec. 19),
„Betegh” (sec. 19) ºi „Bethlen” (sec. 18).
CÂMPIAVINGÃIÕ Vinga(1).

CÂMPIAVLÃSIEIÕ Vlãsia(1).

CÂMPINA, municipiu în jud. Prahova,
situat în zona Subcarpaþilor Prahovei, la
426 m alt., pe stg. Vãii Prahova, la 33 km
NV de Ploieºti; 36 572 loc. (1 ian. 2011):
17 080 de sex masc. ºi 19 492 fem. Supr.:
7,4 km2; densitatea: 4 942 loc./km2. Staþie
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de c.f. (inauguratã la 10 iun. 1879). Nod
rutier. Termocentralã. Expl. ºi pelucr.
petrolului. Turnãtorie de oþel ºi fontã.
Constr. ºi reparaþii de utilaj petrolier,
chimic ºi minier, de angrenaje ºi organe
mecanice de transmisie, de reductoare,
motoare generatoare ºi transformatoare
electrice; producţie de mobilã ºi cherestea, tricotaje, ciorapi, de cãrãmidã.
Institut de cercetãri ºi proiectãri pentru
foraj ºi extracþie (1970). Muzeele memoriale închinate pictorului Nicolae
Grigorescu (peste 100 exponate),
amenajat într-o clãdire construitã în
1902–1904, restauratã la sfârºitul sec. 20,
ºi scriitorului B. P. Hasdeu (castel construit în anii 1893–1898, în care sunt
expuse documente, fotografii, manuscrise care privesc viaþa marelui om de
culturã ºi a fiicei sale, poeta Iulia Hasdeu,
decedatã prematur, la vârsta de 19 ani).
Istoric: Prima menþiune documentarã a
localit. dateazã din 8 ian. 1503. În 1593
apãrea în documente ca punct de vamã
pe drumul spre Transilvania, reiterat la
12 mart. 1674. Punctul vamal a funcţionat
până în 1840, când a fost mutat la Breaza
şi apoi la Predeal. La 22 sept. 1663 devine
târg (consemnat ca atare de cronicarul
Miron Costin în 1684), apoi târg liber (în
1783), iar în 1864 este ridicat la rangul
de oraº. La 16 apr. 1861 a fost introdus
iluminatul public cu felinare cu petrol
lampant, iar în 1908 iluminatul electric
public ºi casnic. În 1890, la C. a fost
instalată prima schelã petrolierã din þarã,
iar în 1895 s-a construit rafinãria „Fabrica
Nouã”, pe atunci cea mai mare din
Europa. La C. au avut loc puternice
acþiuni greviste ale petroliºtilor în oct.
1920 ºi ian.-febr. 1933. Declarat muni-

cipiu la 24 nov. 1994. Monumente:
biserica „Sfântul Nicolae” a fostului schit
„Slobozia” construitã în 1714, cu picturi
murale la interior, refãcute în sec. 20;
biserica de la han, cu hramul „Adormirea
Maicii Domnului” a fostei mănãstiri
Poiana, construitã în jurul anului 1711
din iniþiativa spãtarului Toma Cantacuzino, reconstruită din temelii în 1833
prin osârdia lui Calinic (stareţul mănăstirii Cernica), declarată monument
istoric; biserica „Sfinţii Voievozi” (1827);
biserica „Sfânta Treime” (1828, reparatã
în 1887); biserica având dublu hram „Cuvioasa Parascheva” şi „Sfântul
Antonie cel Mare” (1992-1995, sfinţită în
oct. 2001); casa parohialã a fostei stãreþii
a schitului „Slobozia” (1840); biserica
romano-catolicã „Sfântul Anton de
Padova” (1906); Sinagoga (1905); Castelul
„Iulia Hasdeu” (1893–1898).

CÂMPINEANCA, com. în jud. Vrancea,
alcãtuitã din 3 sate, situatã în zona de
contact a Câmpiei Râmnicului cu Dealul
Deleanu (Subcarpaþii Vrancei), pe râul
Milcov; 3 727 loc. (1 ian. 2011): 1 801 de
sex masc. ºi 1 926 fem. Producţie de
mobilã. Viticulturã. Pânã la 17 febr. 1968
satul ºi com. C. s-au numit Floreºti.
Bisericile „Sfântul Nicolae” (1819), „Sfinþii Voievozi” (1835), „Sfântul Dumitru”
(1843) ºi conacul „Dimachi-Arghiropol”
(sec. 17–18), în satul Câmpineanca.
CÂMPULUNG1. Depresiune subcarpaticã, tectono-erozivã, situatã între cursurile superioare ale râurilor Argeºel ºi
Bratia, dominatã de Dealurile Mãþãu, la
E, ºi Ciocanu, la V, ºi de prelungirile
sudice ale M-þilor Iezer-Pãpuºa, la N,
drenatã de Râu Târgului. Supr.: c.
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Câmpulung
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100 km2. Relieful depresionar este reprezentat prin lunci, terase ºi culmi deluroase, prelungi, cu aspect de muscele.
Temp. medie anualã este de 8–9°C, iar
precipitaþiile însumeazã 800–900 mm
anual. Pomiculturã (meri, peri, pruni
etc.). Creºterea ovinelor ºi bovinelor.
Turism. Cunoscutã ºi sub denumirea de
Câmpulung-Muscel.
2. Municipiu în jud. Argeº, situat în
depresiunea omonimã, la 580–600 m alt.,
pe Râu Târgului, la 54 km N-NE de
Piteºti; 35 901 loc. (1 ian. 2011): 17 176 de
sex masc. ºi 18 725 fem. Supr.: 11,7 km2;
densitatea: 3 068 loc./km2. Staþie finalã
de c.f. (inauguratã la 1 iul. 1887). Constr.
de autoturisme pentru teren („ARO”, din
2005, c@nd
fabrica
a intrat
[n faliment;
1957şi până în 2003;
din
2007
fabrica
este
în conservare).
Producţie de fire ºi fibre
azi
[n ruin`
sintetice, de ciment, var, mobilã,
cherestea ºi încãlþãminte; morãrit ºi
panificaþie. Prelucr. pieilor de animale.
Centru pomicol. Muzeu municipal (cu
colecþii de istorie ºi arheologie, de numismaticã, de artã plasticã ºi de ºtiinþele
naturii; Muzeu de etnografie ºi artã
popularã; casele memoriale „Tudor
Muºatescu” ºi „Mihai Tican-Rumano”.
Institut de învăţământ superior cu o
facultate şi 276 studenţi (în anul universitar 2007–2008). Istoric. În perimetrul
municipiului au fost descoperite vestigii
din Epoca bronzului ºi din perioada
geto-dacicã. Prima menþiune documentarã dateazã din anul 1292, dar localit.
are o vechime mult mai mare. La C. ºi-a
stabilit, în 1330, prima reºedinţă,
Basarab I, domn al statului feudal Þara
Româneascã (1330–1352). În 1369,
domnul Vladislav I (Vlaicu Vodã) a
mutat capitala Þãrii Româneºti de la C.
la Curtea de Argeº. În vara anului 1737,
oraºul a fost incendiat în timpul luptelor dintre turcii otomani ºi austrieci.
Situat pe unul dintre cele mai importante
drumuri comerciale între Þara Româneascã ºi Transilvania (prin culoarul

Câmpulung (2). Biserica „Adormirea Maicii
Domnului” a mănăstirii Negru Vodă

Rucãr-Bran ºi pasul Giuvala), C. a fost,
în sec. 18–19, un însemnat centru
meºteºugãresc ºi comercial. La 28 iun.
1521, negustorul Neacºu din C. a adresat
lui Johannes (Hanãº) Benkner, judele
Braºovului, o scrisoare care cuprindea
informaþii referitoare la miºcãrile armatei
turceºti pe malurile Dunãrii. Aceastã
scrisoare este cel mai vechi text datat,
scris în limba românã, care s-a pãstrat
pânã azi. Declarat municipiu la 24 nov.
1994. C. are în subordine ad-tivã localit.
componentã Valea Rumâneºtilor. Monumente: fundaþiile unei biserici romanice
(sec. 14); biserica romano-catolicã
„Sfântul Iacob”-Bãrãþia (sec. 13), cu turn
ridicat în 1730. În corul bisericii Bãrãþia
se aflã lespedea funerarã a comitelui
Laurentius de Longo Campo, decedat
aici în anul 1300; mănãstirea Negru Vodã
(de cãlugãri), cu biserica având hramul
„Adormirea Maicii Domnului” – ctitorie
din 1215 a lui Radu Negru – primul
domn al Þãrii Româneºti (cunoscut în
popor ca Radu I sau Negru Vodã),
reziditã apoi de domnul Basarab I în
prima jumãtate a sec. 14 ºi terminatã în
1351 de fiul acestuia, domnul Nicolae
Alexandru. Distrusã de cutremurul din
1628, biserica a fost reconstruitã din
temelii de domnul Matei Basarab în anii
1635–1636, care a întemeiat, totodatã, o
mănãstire de cãlugãri prin hrisovul din
10 aug. 1647. Cutremurul din 14 oct. 1802
a zdruncinat puternic biserica mănãstirii,
provocându-i mari stricãciuni, iar
cutremurul din 1819 a dãrâmat o mare
parte din aceastã bisericã, rãmânând în
ruinã pânã în 1826 când, domnul Þãrii
Româneºti, Grigore Dimitrie Ghica a dat
poruncã sã înceapã zidirea unei noi
biserici. Lucrãrile de construire a noii
biserici au început prin osârdia mitropolitului Grigore, dar au fost întrerupte în
anii 1828–1829 din cauza Rãzboiului
ruso-turc. Zidirea bisericii, efectuatã din
piatrã de Albeºti, a fost terminatã în 1831
pe cheltuiala vornicului Panã Costescu
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ºi prin strãdania stareþului Filaret
Beldiman venit din Moldova, ºi sfinþitã
la 30 oct. 1832. Biserica are o turlã mare
în mijloc ºi douã turle mai mici plasate
la Vest ºi, respectiv, la Est de turla
principalã. Picturile murale interioare au
fost executate în frescã în anii 1955–1957,
pe peretele vestic aflându-se tabloul votiv
care îl înfãþiºeazã pe domnul Matei
Basarab cu macheta bisericii în mânã,
alãturi de soþia sa, Elina. Fortificaþiile
mănãstirii dateazã de la mijlocul sec. 14,
având forma unui val de pietriº ºi
bolovani, înalt de 9 m, înconjurat de un
ºanþ de 2,5 m adâncime, plin cu apã.
Ansamblul monahal Negru Vodã mai
cuprinde Paraclisul Curþii Voievodale,
ctitorie din anii 1565–1567 a domnului
Petru cel Tânãr ºi a mamei sale, Doamna
Chiajna, reconstruit în 1721 de domnul
Nicolae Mavrocordat şi vornicul Neacşu,
avariat de cutremurul din 11 ian. 1838 şi
reconstruit în 1870-1889, Bolniþa (sec. 18),
Turnul-clopotniþã (35 m înãlþime),
construit în 1637, prevãzut cu metereze,
cu rol de punct de observaþie ºi poartã
de intrare în incinta mănãstirii, ºi Casa
Domneascã, ziditã în anul 1650 de Matei
Basarab, pe locul celei vechi care data
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din sec. 14, Casele egumeneºti (sec. 18) ºi
chiliile (sec. 19). În 1642, la aceastã
mănãstire a fost instalatã o tiparniþã
dãruitã de mitropolitul Petru Movilã, iar
în 1669 a fost inauguratã o ºcoalã domneascã cu limba de predare românã,
înfiinþatã de boierul Radu Nãsturel, la
care au învãþat atât copiii de boieri, cât
ºi copiii celor sãraci. La aceastã mănãstire
a mai funcþionat ºi o ºcoalã de copiºti.
La 8 mai 1934, un incendiu de proporþii
a mistuit casa stãreþiei cu muzeul, turla
cea mare a bisericii (afectând picturile
murale interioare) ºi acoperiºul clopotniþei, toate acestea fiind refãcute ulterior.
În biserica mănãstirii se aflã mormântul
domnului Nicolae Alexandru (mort la 16
nov. 1364), fapt ce atestã calitatea de
reºed. domneascã a oraºului Câmpulung.
Mănãstirea Negru Vodã a fost desfiinþatã
de autoritãþile comuniste la 28 oct. 1959,
devenind bisericã de parohie, ºi reînfiinþatã dupã cãderea comunismului în
1989; bisericile „Sfinþii Împãraþi Constantin
ºi Elena”-Subeºti (1552, refãcutã în 1779),
„Sfântul Ilie” (1620–1626, reparatã în
1712, 1859, 1929, 1982–1983 şi 1998–2000),
„Sfântul Nicolae”-Nicuţ (1570, renovată
în 1670 şi 1708, zugrăvită în 1750, restaurată în 1854 de negustorul Constantin
Nicuţ-Pop şi pictată în 1918-1921 de
Dumitru Belizarie), „Sfânta Treime”
(1632, reparatã ºi pictatã în 1730), „Intrarea în Bisericã a Maicii Domnului”-Schei
(ante 1779), „Adormirea Maicii Domnului” - Fundeni (sf. sec. 15, restaurată
în 1788, cu pridvor adăugat în 1817),
„Sfântul Gheorghe”-Olari (sec. 16, pictată
în 1772 de diaconul Şerban şi restaurată
în 1931), „Duminica Tuturor Sfinþilor”
(1833), „Adormirea Maicii Domnului”Flãmânda (1938–1949) – construitã dupã
planurile arhitectului G. M. Cantacuzino
pe locul uneia care data din 1764; bisericile cu dublu hram – „Sfântul
Gheorghe” ºi „Sfinþii Apostoli Petru ºi
Pavel”-Viºoi (1774) ºi „Sfântul Nicolae” ºi
„Buna Vestire” (1860–1861). În sec. 18–
19, la Câmpulung a funcþionat, pe lângã
biserica „Sfânta Maria”, o ºcoalã de
zugravi; clãdirea Tribunalului municipal
(1900); clãdirea fostei Prefecturi (azi
Primãria municipalã), construitã în 1928–
1934 dupã planurile arhitectului D. I.
Berechet; clãdirea fostului Ateneu (1923),
azi Protoeria Câmpulung; casa
„Anastase” (1921), azi sediul Bãncii
Naþionale ºi o casã din 1925 – toate construite dupã planurile arhitectului I. D.
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Berindei; Vila „Mirea” (sec. 20) – arhitect
Ion Mincu; casa memorială a dramaturgului
Tudor Muºatescu (începutul sec. 20); casa
„Rosetti” (1910); vila „Progor” (1930) º.a.
3.Õ CâmpulungMoldovenesc(2).
CÂMPULUNG LA TISA, com. în jud.
Maramureº, formată dintr-un sat, situatã
în NV Depr. Maramureº, pe stg. râului
Tisa, la graniþa cu Ucraina; 2 475 loc. (1 ian.
2011): 1 230 de sex masc. ºi 1 245 fem. Staþie
de c.f. Expl. de balast. Fabrică de cherestea.
Satul Câmpulung la Tisa este menþionat
documentar, prima oarã, în 1329. Bisericã
reformatã (1793), cu turn din 1853.

CÂMPULUNGMOLDOVENESC1. Depresiune intramontanã de eroziune în N
Carpaþilor Orientali, amplasatã pe o linie
de ºariaj, la 600–650 m alt., pe cursul
superior al râului Moldova, dominatã de
masivul Rarãu, la S, ºi Obcina Feredeu,
la N. Relief specific de lunci, terase ºi
coline (împãdurite). Climat rãcoros
(temp. medie anualã este de 6,4°C), cu
veri relativ scurte ºi rãcoroase (temp.
medie a lunii iul. 14°C) ºi ierni lungi ºi
friguroase (temp. medie în ian. –4°C), cu
frecvente inversii termice. Zonã pomicolã
ºi de creºtere a bovinelor, ovinelor ºi porcinelor. Turism de tranzit.
2. Municipiu în extremitatea de
N-NE a României, în jud. Suceava, situat
în depresiunea omonimã, la 630 m alt.,
la poalele de N ale masivului Rarãu, pe
cursul superior al râului Moldova, la 69
km SV de Suceava; 19 443 loc. (1 ian.
2011): 9 243 de sex masc. ºi 10 200 fem.
Supr.: 14,2 km2, din care 5,6 km2 în
intravilan; densitatea: 3 472 loc./km2.
Staþie de c.f. Expl. de calcar. Producţie
de mobilã ºi cherestea, încãlþăminte, var

ºi alim. (preparate din carne ºi lapte,
produse de panificaþie, lapte praf); ind.
blãnãriei. Constr. de instrumente muzicale populare. Staþiune balneoclimatericã,
cu izv. de ape minerale carbogazoase, de
interes local; în anul 2005 a fost declaratã
staþiune turisticã de interes naþional. Parc
dendrologic. Patinoar artificial. Pârtie de
schi pe Dealul Runc. Muzeu etnografic
ºi de artã a lemnului. Colecþia de linguri
„Ion Þugui”. Colegiul Militar liceal
„ªtefan cel Mare”. Festival anual internaþional de folclor (din 2001). Istoric.
Localit. are o existenþã anterioarã întemeierii statului feudal Moldova (1359),
dar este menþionatã documentar, prima
oarã, la 14 apr. 1411, iar ca târg în 1774.
Declarat oraº în 1806. Împreunã cu cele
15 sate din jur, populate de þãrani liberi,
C.M. a constituit, pânã în sec. 18, o formaþiune teritorialã cu regim ad-tiv ºi fiscal
aparte, respectat de domnii Moldovei,
iar după anul 1775 a fost desfiinþatã de
austrieci, care au organizat fondul
forestier pe baze proprii. Oraºul a întreþinut strânse relaþii cu Transilvania în

Câmpulung Moldovenesc (2). Muzeul
etnografic şi de artă a lemnului

sec. 18–19, fiind un important punct
vamal. Pânã la 6 sept. 1950 a purtat
numele Câmpulung. Declarat municipiu
la 18 ian. 1995. Monumente: biserica
goticã (sec. 15); bisericile „Adormirea
Maicii Domnului” (ante 1676, reconstruitã în 1928), „Naºterea Maicii Domnului” (ante 1765, reclãditã în 1854–1858)
ºi „Sfântul Nicolae”, ziditã în 1768 de
cãtre Teodor Callimah (pe locul unei
biserici din lemn din 1688) ºi refãcutã în
1887–1895; case vechi, din sec. 19 (casa
„Grãmadã” 1817, casa „Pruteanu”, sec.
19 º.a.); clãdirile fostei Primãrii (1896),
azi Notariat, ºi fostei Prefecturi (1900),
azi sediul Muzeului etnografic ºi de artã
a lemnului; clădirea Băncii Naþionale,
construitã în 1940 dupã planurile
arhitectului Radu Dudescu. Zonã etnograficã ºi folcloricã de mare atracþie
turisticã (costume populare, sculpturi în
lemn, ouã încondeiate, dansuri ºi cântece populare originale etc.). Punct de
acces spre rezervaþia Pietrele Doamnei
din masivul Rarãu.
CÂMPULUNG-MUSCELÕ Câmpulung
(1).

CÂMPURI, com. în jud. Vrancea,
alcãtuitã din 5 sate, situatã în Subcarpaþii
Vrancei, în Depr. Câmpuri-Rãcoasa, la
poalele sudice ale Dealului Ouºoru, pe
cursul superior al râului ªuºita; 3 922 loc.
(1 ian. 2011): 1 963 de sex masc. ºi 1 959
fem. Expl. ºi prelucr. primarã a lemnului.
În satul Gura Vãii se aflã casa memorialã
„Moº Ion Roatã” (personaj popular din
perioada Unirii Principatelor Române –
1859, unul dintre reprezentanþii þãrãnimii
în lupta pentru Unirea Principatelor), iar
în satul Câmpuri există biserica din lemn
cu
hramul
„Adormirea
Maicii
Domnului”-Tei (1663).

CÂNDEªTI 1. Piemontul ~, unitate
colinarã de relief, cu aspect de platformã,
parte componentã a Piem. Getic, cuprin-

Câmpuri. Casa memorială „Moş Ion Roată”

sã între vãile râurilor Dâmboviþa (la E),
Argeº (la S) ºi Râu Târgului (la V). Alt.:
300–550 m. Alcãtuit predominant din
pietriºuri ºi nisipuri cuaternare. Are
aspectul unor platouri interfluviale largi,
uºor înclinate spre S, fragmentate de vãi
adâncite, dar mult lãrgite, însoþite de
terase ºi lunci, dominate de versanþi puternic înclinaþi, afectaþi de ravene ºi
alunecãri.
2. Com. în jud. Botoºani, alcãtuitã din
4 sate, situatã în zona Dealurilor Ibãneºti,
pe stg. vãii Siretului; 2 167 loc. (1 ian.
2011): 1 049 de sex masc. ºi 1 118 fem.
Prelucr. laptelui. Creºterea bovinelor.
Bisericile din lemn, cu acelaºi hram –
„Sfinþii Voievozi”, în satele Cândeºti
(1777), Talpa (1772, reparatã în 1860) ºi
Cãlineºti (începutul sec. 19, refãcutã în
1853 ºi 1900). Bisericile de zid cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului”
(1853, reparatã în 1892) ºi „Buna Vestire”
(1857), în satele Cândeºti ºi Viþcani. Com.
C. a fost înfiinþatã la 17 iul. 2003 prin
desprinderea satelor Cândeºti, Cãlineºti,
Talpa ºi Viþcani din com. Mihãileni, jud.
Botoºani.
3. Com. în jud. Dâmboviþa, alcãtuitã
din 5 sate, situatã în zona de contact a
Piem. Cândeºti cu Subcarpaþii Ialomiþei
ºi M-þii Leaota, pe cursul superior al
râului Dâmboviþa; 2 930 loc. (1 ian. 2011):
1 445 de sex masc. ºi 1 485 fem. Important
centru pomicol (meri, pruni, peri,
nuci º.a.). Prelucr. artisticã a lemnului.
Reºed. com. este satul Cândeºti-Vale. În
satul Cândeºti-Vale, atestat documentar,
prima oarã, în 1576, se aflã biserica din
lemn cu hramul „Cuvioasa Parascheva”,
construitã de preoþii Pavel ºi Ioan în anii
1803–1804; în satul Dragodãneºti existã
bisericile „Sfânta Treime” (1888) ºi
„Sfinþii Împãraþi Constantin ºi Elena”
(1876), iar în satul Cândeºti-Deal, biserica
având hramul „Cuvioasa Parascheva”
(1888–1890).
4. Com. în jud. Neamþ, alcãtuitã din
6 sate, situatã în SV Depr. Cracãu-Bistriþa,
pe râul Dragova; 4 139 loc. (1 ian. 2011):
2 091 de sex masc. ºi 2 048 fem. Pe terit.
com. au fost descoperite (1946) urmele
unei aºezãri carpice în care s-a gãsit un
tezaur alcãtuit din 288 de monede
romane din argint (sec. 1–4) ºi urmele
unei culturi materiale, numitã Cândeºti,
care atestã continuitatea de locuire a
populaþiei autohtone în sec. 5–6. Satul
Cândeºti este menþionat documentar,
prima oarã, la 4 apr. 1435.

Cârligele
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CÂRCEA, com. în jud. Dolj, formată
dintr-un sat, situatã în Câmpia Romanaþi,
la 12 km SE de municipiul Craiova; 2 007
loc. (1 ian. 2011): 976 de sex masc. ºi 1 031
fem. Haltã de c.f. inauguratã la 5 ian.
1878. ªantier arheologic. Biserica „Sfântul
Nicolae” (sfârºitul sec. 18, reparatã în
1880 ºi 1930). Mănãstire de maici, înfiinþatã în 1990, cu biserica având dublu
hram – „Intrarea în Bisericã a Maicii
Domnului” ºi „Sfântul Antonie cel Mare”
construitã în anii 1990-1992 pe o temelie
turnată în 1957 pe care autorităţile
comuniste nu au mai permis construirea
unei biserici în acea vreme. Com. C. a
fost înfiinþatã la 7 apr. 2004 prin desprinderea satului Cârcea din com. Coºoveni,
jud. Dolj.
CÂRJELARI, vârf în Pod. Babadag,
constituind alt. max. a acestuia (402 m).

CÂRJIÞI, com. în jud. Hunedoara, alcãtuitã din 5 sate, situatã la poalele de NE
ale M-þilor Poiana Ruscãi; 685 loc. (1 ian.
2011): 334 de sex masc. ºi 351 fem. Expl.
de andezit (în satul Cozia). Satul Cârjiþi
este menþionat documentar, prima oarã,
în 1453. Biserica ortodoxã cu hramul
„Cuvioasa Parascheva” (sec. 18), în satul
Chergheº, declaratã monument istoric.

CÂRLIBABA, com. în jud. Suceava,
alcãtuitã din 6 sate, situatã în bazinetul
depresionar omonim din zona de confl.
a râurilor Cârlibaba ºi Þibãu cu Bistriþa,
la poalele M-þilor Suhard, a M-þilor Maramureº ºi a Obcinei Mestecãniº; 1 879 loc.
(1 ian. 2011): 923 de sex masc. ºi 956 fem.
Zãcãminte de min. de mangan ºi de
plumb, atestate din 1782. Expl. ºi prelucr.
primară lemnului. Prelucr. laptelui.
Creºterea bovinelor ºi porcinelor. Biserica
„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” (1927).
Rezervaþia geologicã „Piatra Þibãului”
(20,3 ha) reprezintă o stâncă masivă (70
m înălţime) alcătuită din calcare eocene,
fosiliere. Teleschi (1 800 m lungime).
Turism montan.
CÂRLIGAÞI1.Õ CãlmãþuiudeSus.
2.Õ Pãdureni(2).

CÂRLIGÃTURAÕ TârguFrumos(1).

CÂRLIGELE, com. în jud. Vrancea,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în zona de
contact a Câmpiei Râmnicului cu Dealul
Deleanu (Subcarpaþii Vrancei); 2 967 loc.
(1 ian. 2011): 1 446 de sex masc. ºi 1 521
fem. Centru viticol ºi de vinificaþie. În
satul Bonþeºti, menþionat documentar,
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Cârlogani

prima oarã, în 1520, se aflã biserica
„Sfinþii Voievozi” (1694-1702), consolidată şi reparată în 1990 şi pictată în
frescă în 1995-1996, iar în satul Blidari
existã o bisericã din bârne construitã în
1796 de locuitorii satului MândreºtiMunteni, de lângã Focºani, ºi donatã
locuitorilor din Blidari în 1834. În 1906,
pereþii interiori au fost acoperiþi cu tablã
galvanizatã, pe care s-au aplicat picturi
cu scene religioase, fiind un unicat de
acest fel în România. În satul Dãlhãuþi,
atestat documentar în 1615, existã bisericile cu hramurile „Izvorul Tãmãduirii”
(construitã în 1828 pe locul uneia din
lemn din sec. 17, reparatã în perioada
1992–1995 ºi resfinþitã la 5 nov. 1995),
„Sfinþii Împãraþi Constantin ºi Elena”
(1840–1850) ºi mănãstirea Dãlhãuþi (de
maici), reînfiinþată în 1990 dupã ce fusese
desfiinþată de autoritãþile comuniste la
28 oct. 1959. Mănăstirea este unică prin
faptul cã are în incinta sa trei biserici:
biserica din lemn cu hramul „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”, construitã în 1625,
refãcutã din temelii dupã incendiul din
1827 ºi reparatã în anii 1899–1900.
Biserica are iconostas ºi strane în stil
baroc; biserica de zid cu hramul „Izvorul
Tãmãduirii”, ridicatã în anii 1461–1468,
reclãditã din temelii în 1829, reparatã
dupã rãzboiul din 1916–1918 ºi restauratã
dupã anul 1990; biserica de cãrãmidã cu
hramul „Sfinþii Împãraþi Constantin ºi
Elena” ziditã în anii 1840–1850 de
arhimandritul Benedict, rãmasã în ruinã
dupã
deteriorarea
cauzatã
de
cutremurele din 1940, 1977, 1986 şi 1990.
În arealul satului Dãlhãuþi se aflã o
pãdure multisecularã (188,2 ha) alcãtuitã
predominant din fag (Fagus sylvatica) ºi
gorun (Quercus petraea) de mari dimensiuni (25 m înãlþime ºi 2 m diametrul
trunchiului), alãturi de care se mai
dezvoltã carpenul (Carpinus betulus),
frasinul (Fraxinus excelsior), ulmul (Ulmus
minor), arþarul (Acer campestre), teiul (Tilia
cordata) º.a. Stratul ierbos este bogat ºi
variat, reprezentat prin brusturele negru
(Symphytum cordatum), crucea voinicului
(Hepatica transsylvanica), brebenelul
(Corydalis solida), toporaºi (Viola
reichenbachiana) etc. Declaratã rezervaþie
forestierã (în 1973).
CÂRLOGANI, com. în jud. Olt, alcãtuitã
din 5 sate, situatã în zona Piem. Olteþului,
la poalele de NE ale Dealului Beica, pe
râul Beica; 2 673 loc. (1 ian. 2011): 1 327

de sex masc. ºi 1 346 fem. Viticulturã. În
satul Cepari, atestat documentar la 3 febr.
1559 ca moşie, se află biserica „Sfânta
Treime” (1750, reparată în 1949 şi 1968),
declarată monument istoric, în satul
Beculeşti există biserica „Înălţarea
Domnului” (1832-1833), iar în satul
Cârlogani, menţionat documentar în
1722, este biserica „Sfântul Dumitru”
(1894-1904, reparată în 1949, 1978 şi
renovată în 2002. În satul Cârlogani se
aflã ruinele mănãstirii Zãtreºti (1812).
CÂRLOMĂNEŞTI, Mănăstirea ~ Õ
Cerţeşti.

CÂRNA1.Õ Bistreþ(1).
2. Com. în jud. Dolj, formată dintr-un
sat, situatã în Câmpia Desnãþuiului; 1 544
loc. (1 ian. 2011): 737 de sex masc. ºi 807
fem. Pomiculturã (meri, pruni, caiºi,
piersici). În perimetrul comunei a fost
descoperitã o necropolã de incineraþie
datând din milen. 2 î.Hr., cu 115
morminte în care s-au gãsit vase
ceramice, bogat decorate prin incizie, cu
motive geometrice (zig-zaguri, festoane,
spirale), ºi figurine feminine cu rochia în
formã de clopot, cu decor asemãnãtor cu
acela al vaselor ceramice. Biserica „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil” (1898).
Satul Cârna a purtat numele Dunãreni
pânã la 20 mai 1996. Com. C. a fost
înfiinþatã la 7 apr. 2004 prin desprinderea
satului Cârna din com. Goicea, jud. Dolj.
CÂRNU,Mănãstirea~Õ Pãnãtãu.
CÂRPIÞIÕ Victoria(3).

CÂRÞA 1. Com. în jud. Harghita,
alcãtuitã din 2 sate, situatã în N Depr.
Ciuc, pe cursul superior al Oltului; 2 723
loc. (1 ian. 2011): 1 363 de sex masc. ºi
1 360 fem. Haltã de c.f. Expl. de calcare
dolomitice. Fabrică de cherestea. Prelucr.
laptelui ºi a lânii. Fermã de creºtere a
bovinelor. Muzeu etnografic (în satul
Cârþa). În satul Cârþa, menþionat
documentar, prima oarã, în 1566, se aflã
o cetate þãrãneascã, cu bisericã romano-catolicã, de tip salã, construitã în
1444–1500, în stilul goticului târziu, cu
incintã fortificatã (sec. 18), de plan inelar,
dominatã de un turn de poartã, protejat
de un zid-scut, declaratã monument
istoric. Clopot turnat în anul 1495. În
bisericã se pãstreazã o cristelniþã din
piatrã ºi un tabernacol gotic. Pânã la 3
oct. 2003, com. C.a avut în componenþã
satul Tomeºti care la acea datã a devenit
comunã de sine stãtãtoare.

Cârna (2). Vase ceramice aparţinând culturii
materiale Gârla Mare-Cârna

2. Com. în jud. Sibiu, alcãtuitã din 2
sate, situatã în Depr. Fãgãraº, în zona de
confl. a râului Cârþiºoara cu Oltul; 892
loc. (1 ian. 2011): 444 de sex masc. ºi 448
fem. Staþie de c.f. Topitorie ºi þesãtorie
de in. Creºterea bubalinelor (bivoli). Satul
Cârþa este menþionat documentar, prima
oarã, în 1223. Complex mănãstiresc,
întemeiat de cãlugãrii cistercieni în anul
1202 („beatae Mariae Virginis de Candelis”),
cu o bisericã în stil gotic timpuriu,
folositã ºi azi, cea mai veche din
România. Mănãstirea a fost devastatã ºi
incendiatã în timpul nãvãlirii mongolilor
(1241–1242), fiind reconstruitã din piatrã
în 1242–1250. Avariatã de turci în 1421
ºi 1432, mănãstirea a fost desfiinþatã la
27 febr. 1474 din ordinul lui Matia
Corvin. În prezent, corul ºi absida servesc
ca bisericã de parohie.

Cârţa (2). Biserica gotică

CÂRÞIªOARA, com. în jud. Sibiu,
formată dintr-un sat, situatã în Depr.
Fãgãraº, la poalele M-þilor Fãgãraº, pe
râul Cârþiºoara; 1 249 loc. (1 ian. 2011):
596 de sex masc. ºi 653 fem. Creºterea
ovinelor. Prelucr. lemnului, a lânii ºi a
pieilor de animale. Culturi de cartofi,
legume, porumb ş.a. Păstrăvărie. Moară
de apă. Agroturism. Muzeu etnografic ºi
muzeul memorial „Badea Cârþan”. Pânã
la 17 febr. 1968 satul ºi com. Cârþiºoara
s-au numit Streza-Cârþiºoara (satul a fost
menþionat documentar, prima oarã, în
1223 ºi apoi în anii 1252 ºi 1322). Bisericile
ortodoxe cu hramurile „Sfântul Nicolae”
(1806, cu picturi murale originare) ºi
„Buna Vestire”-Streza (1818, cu picturi
murale originare ºi cu turn din 1821),
declarate monumente istorice. Pânã în
1761, la C. a existat o mănãstire de
cãlugãri, atestată documentar în jurul
anului 1400, incendiatã la 13 iun. 1761
din ordinul generalului Adolph von
Buccow din cauza refuzului creºtinilor
ortodocºi de a se converti la catolicism.
Pe locul fostei mănãstiri a fost înfiinþatã
o nouã mănãstire (de maici), în anul 1991,
cu biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi
Pavel” construită în perioada 1991-1998,
cu picturi murale interioare nefinalizate
până în prezent. Atelier de pictură a
icoanelor pe lemn. Punct de acces spre
lacul Bâlea. Pânã la 17 febr. 1968, com.
C. a avut în componenþã satele Streza ºi
Oprea Cârþiºoara care la acea datã au fost
înglobate în satul Cârþiºoara. În satul
Cârþiºioara s-a nãscut Gheorghe Cârþan,
cunoscut sub numele de Badea Cârþan
(1849–1911).
CÂÞÃÕ Surdila-Gãiseanca.

CÂÞCÃU, com. în jud. Cluj, alcãtuitã din
3 sate, situatã la poalele de SV ale
Dealului Muncelu (Dealurile Ciceului),
pe dr. vãii Someºului; 2 455 loc. (1 ian.
2011): 1 214 de sex masc. ºi 1 241 fem.
Staþie de c.f. Fermã de creºtere a
bovinelor. Pomiculturã. Satul Câþcãu este
menþionat documentar, prima oarã, în
1348. Bisericile din lemn cu hramurile
„Sfântul Nicolae” (sec. 18, cu picturi interioare din 1792) ºi „Sfinþii Arhangheli
Mihail ºi Gavriil”-din Deal (1680) – azi
dezafectatã, în satele Muncel ºi Sãliºca.
CEAHLÃU 1. Masiv muntos în partea
centralã a Carpaþilor Orientali, limitat de
râul Bistricioara (la NV), lacul de
acumulare Izvorul Muntelui, de pe
Bistriþa (la N ºi E), râurile Bicaz (la S) ºi
Bistra, afl. al Bicazului (la V). Supr.: 290

km2. Este alcãtuit din roci variate:
marno-calcare, ºisturi argiloase, argile,
gresii ºi mai ales conglomerate calcaroase
de vârstã apþianã (dupã unii geologi,
cenomanianã). Alt. medie: 1 700–1 800
m. Alt. max.: 1 907 m (vf. Ocolaºu Mare).
Prezintã mai multe vf. izolate, cu alt. de
peste 1 700 m: Ocolaºu Mic (1 712 m),
Panaghia (1 900 m), Toaca (1 904 m). Din
cauza prezenþei conglomeratelor calcaroase, masivul C. prezintã un relief
ruiniform, de un pitoresc renumit
(abrupturi, turnuri, praguri, colþi etc.).
Mulþi oameni de ºtiinþã (Grigore Cobãlcescu, Ion Simionescu º.a.) sau literaþi
(Dimitrie Cantemir, Calistrat Hogaº º.a.)
au descris acest masiv ca cel mai falnic
munte al Moldovei. Pe vf. Toaca se aflã
o staþie meteorologicã, datã în folosinþã
la 1 ian. 1964. Schit de cãlugãri (1990–
1993, sfinþit la 29 aug. 1993), situat la
1 850 m alt. În cadrul masivului C. se aflã
un Parc naþional (17 200 ha), în arealul
cãruia existã o rezervaþie naturalã
complexã, creatã în 1941 (la început cu o
supr. de 1 836 ha, astãzi ocupã 4 073 ha),
cu numeroase raritãþi floristice (o specie
de coada ºoricelului/ Achillea schurii,
garofiþa/Dianthus spiculifolius, vulturica/
Hieracium pseudobifidum, Hieracium
pojoritense, ghinþura/ Gentiana phlogifolia
º.a.), monumente ale naturii (papucul
doamnei/Cypripedium calceolus, floareade-colþi/Leontopodium alpinum, tisa/Taxus baccata etc.) ºi unele dintre cele mai
frumoase exemplare de larice din þarã
(Larix decidua var. carpatica), cunoscut ºi
sub numele de zadã, „Stejarul munþilor”
sau „Crin”, de unde derivã ºi denumirea
rezervaþiei naturale „Poliþa cu crini” (370
ha). Pe versantul de NV se aflã cascada
Duruitoarea. C. este unul dintre cele mai
importante obiective turistice ale þãrii în
legãturã cu care s-au nãscut fermecãtoare
legende. Alpinism.
2. Com. în jud. Neamþ, alcãtuitã din
3 sate, situatã la poalele nordice ale

Ceahlău (1). Relief ruiniform

Ceahlău
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masivului Ceahlãu, la 625 m alt., pe
þãrmul de NV al lacului de acumulare
Izvorul Muntelui; 2 464 loc. (1 ian. 2011):
1 205 de sex masc. ºi 1 259 fem. Expl.
forestiere. Prelucr. lemnului ºi a laptelui.
Creºterea ovinelor ºi bovinelor. Centru
turistic ºi punct de plecare spre cabanele
din masivul Ceahlău. Muzeu etnografic.
Centru
pastoral-cultural
„Daniil
Sihastru”, inaugurat în 1996, care
dispune de 5 vile pentru cazare. În satul
Bistricioara, în punctul „La lutãrie”, se
aflã o staþiune arheologicã în cadrul
cãreia s-au identificat 12 aºezãri, în care
s-au gãsit vestigii din Paleoliticul mijlociu
ºi târziu (aºchii cioplite, cuþite, rãzuitoare
etc.). În arealul com. C. se află mănãstirea
Durãu (iniţial schit), ctitorie din sec. 17
a unei fiice a domnului Vasile Lupu.
Biserica actualã, cu hramul „Buna
Vestire”, a fost ziditã în anii 1830–1835,
pe locul uneia din 1751 ºi pictatã în cearã
de Nicolae Tonitza în 1936–1937 (picturile au fost recondiþionate în 1969).
Aºezãmântul monahal a fost desfiinþat
de autorităţile comuniste la 28 oct. 1959,
prin Decretul nr. 410, rămânând doar biserica de parohie. În 1964, schitul a fost
forþat sã cedeze Oficiului Judeþean de
Turism Neamþ fostele case ale cãlugãrilor
ºi terenurile aferente. O.J.T. Neamţ a
dãrâmat construcþiile ºi a construit vile
pentru turism. În 1991, mănãstirea a
intrat în posesia mai multor vile ºi clãdiri
vechi, trecând la repararea lor, a bisericii
ºi a clopotniþei din lemn care dateazã din
1802. În com. C. mai există Palatul Cnejilor care este o construcþie din sec. 17
(azi în ruină), aflatã pe locul schitului
Hangu ce data din sec. 15. În 1639,
hatmanul Gheorghe, fratele domnului
Vasile Lupu, a construit o bisericã de zid
pe care Alexandru Antonie Ruset,
ginerele hatmanului Gheorghe, o împrejmuieºte (în 1676) cu ziduri de apãrare.

Ceahlău (1). Căciula Dorobanţului
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Ceamurlia de Jos

Ceahlău (2). Ruinele Palatului Cnejilor

Ulterior, aceastã bisericã fortificatã intrã
în posesia familiei Cantacuzino. În 1813,
cneazul Gheorghe Cantacuzino executã
lucrãri de extindere ºi fortificare a
vechilor construcþii, fiind numit de acesta
„Palatul Cnejilor”. În anii 1821–1823 s-au
făcut din nou reparaþii, iar în 1830–1840
s-a întãrit zidul de apãrare, înalt de 8 m,
cu câte un turn de observaþie la fiecare
colþ. Printre oaspeþii familiei Cantacuzino
în acest palat s-au aflat diplomatul
(consul la Iaºi) ºi scriitorul german
Wilhelm von Kotzebue, care a scris Tablouri ºi schiþe din Moldova ºi, se pare,
Alexandre Dumas-tatãl, care în romanul
sãu Strigoiul din Carpaþi oferã unele
informaþii despre locurile ºi oamenii de
la poalele Ceahlãului. În 1846, fiii lui
Gheorghe Cantacuzino, nemaiputând
întreþine palatul ºi moºia Hangu, le-au
scos la licitaþie, ele fiind achiziþionate de
Smaranda Sturdza. Mistuite de un
incendiu, palatul ºi biserica cad în ruinã.
În 1858, biserica a fost restauratã ºi s-a
construit turnul-clopotniþã. În satul
Ceahlãu se aflã bisericile din lemn „Sfinþii
Voievozi” (1775) ºi „Sfânta Ana” (1830),
iar în satul Bistricioara existã biserica din
lemn cu hramul „Sfinþii Voievozi” (1831).
Pânã la 1 ian. 1965, satul Ceahlãu s-a
numit Schitu. Pe terit. com C. se aflã
staþiunea climatericã Durãu (Õ).

CEAMURLIA DE JOS, com. în jud.
Tulcea, alcãtuitã din 2 sate, situatã pe
þãrmul de S al lacului Goloviþa din complexul lagunar Razim, în zona de vãrsare
a râului Slava; 2 348 loc. (1 ian. 2011):
1 178 de sex masc. ºi 1 170 fem. Haltã de
c.f. Producţie de brânzeturi, de bãuturi
alcoolice şi de panificaþie. Pisciculturã.
Pe terit. com. au fost descoperite vestigii
neolitice (cultura materială Hamangia;
s-au gãsit bordeie, strãchini, pahare,
cupe, oale sferice, o figurinã antropomorfã din os), din Epoca bronzului

(un tumul) ºi din Epoca romanã (sec. 2–
3). Agroturism.
CEANU MARE, com. în jud. Cluj,
alcãtuitã din 13 sate, situatã în Câmpia
Sãrmaºului, pe Valea Largã; 4 034 loc.
(1 ian. 2011): 1 993 de sex masc. ºi 2 041
fem. Conductã de gaze naturale (Zau de
Câmpie–Ceanu Mare–Cluj-Napoca).
Prelucr. laptelui ºi a cãrnii; panificaþie.
În satul Ceanu Mare, menþionat documentar, prima oarã, în 1293, se aflã o
bisericã reformatã, calvinã (1861) ºi o
bisericã ortodoxã (1870).
CEATALCHIOI, com. în jud. Tulcea,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în Delta
Dunării, pe dr. braþului Chilia (al Dunãrii); 751 loc. (1 ian. 2011): 459 de sex
masc. ºi 292 fem. Pescuit.
CEATALUL CHILIEI, loc situat la 8 km
amonte de municipiul Tulcea, unde
Dunãrea se bifurcã în braþele Chilia ºi
Tulcea. Cunoscut ºi sub numele de
primul ceatal (prima bifurcaþie) sau
Ceatalul Ismailului.

CEATALUL ISMAILULUI Õ Ceatalul
Chiliei.
CEATALULSFÂNTUGHEORGHE, loc
situat la 9 km aval de municipiul Tulcea,
unde Dunãrea, respectiv braþul Tulcea,
se bifurcã din nou în braþele Sulina ºi
Sfântu Gheorghe. Cunoscut ºi sub
numele de al doilea ceatal (a doua
bifurcaþie).

CEAURU-ROVINARI, lac antropic în
Depr. Târgu Jiu, creat pe cursul superior
al Jiului, în aval de municipiul Târgu Jiu,
pe terit. com. Drãguþeºti, pentru a feri de
inundaþii exploatãrile de cãrbune de la
Rovinari. Barajul (15 m înãlþime),
construit în amonte de aceste exploatãri,
asigurã retenþia temporarã a apelor în
timpul viiturilor periculoase, într-un
volum de c. 100 mil. m3. Constituie o
„piaþã” de adunare a apelor (în el se
varsã râurile, mai mici, ªuºiþa, Jaleº,
Bistriþa, Amaradia).
CEDONIAÕ Sibiu(2).

CEFA 1. Lac (heleºteu) antropic în
extremitatea vesticã a României, în
Câmpia Criºurilor, în zona de confl. a
râului Corhana cu canalul Criºurilor.
Supr.: 670 ha. Complex piscicol.
2. Com. în jud. Bihor, alcãtuitã din 3
sate, situatã în Câmpia Criºurilor, pe
canalul Criºurilor; 2 392 loc. (1 ian. 2011):
1 228 de sex masc. ºi 1 164 fem. Staþie de
c.f. Creºterea porcinelor. Fermã avicolã.

Pepinierã piscicolã (lacul Cefa). Satul
Cefa este menþionat documentar, prima
oarã, la 1 sept. 1302. Biserica având
hramul „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi
Gavriil” (1826, cu picturi din 1843
executate de cãtre Ioan Lãpãuºan) ºi
castelul „Marcovici” (1853), în satul
Inand. Rezervaþie forestierã (pãdurea
Rãdvan), extinsã pe 3 ha. Pânã la 3 apr.
2003, com. C. a avut în componenþã
satele Berechiu, Roit ºi Sânnicolau
Român, care la acea datã au format com.
Sânnicolau Român, iar pânã la 23 dec.
2003, com. C. a mai avut în componenþã
satele Bicaci ºi Gepiu, care la acea datã
au format. com. Gepiu.
CEHAL, com. în jud. Satu Mare, alcãtuitã
din 3 sate, situatã în zona de contact a
Câmpiei Tãºnadului cu Dealurile
Crasnei; 1 576 loc. (1 ian. 2011): 786 de
sex masc. ºi 790 fem. Expl. şi prelucr.
primară a lemnului. Pomiculturã (meri,
peri, pruni, cireºi, viºini). Reºed. com.
este satul Cehãluþ, atestat documentar,
prima oarã, în 1341. Satul Cehal apare
menþionat documentar, prima oarã, în
1300, cu numele Chohal.

CEHU SILVANIEI, oraº în jud. Sãlaj,
situat la poalele de NV ale Dealurilor
Sãlajului, la 320 m alt., pe râul Sãlaj, la
34 km N de municipiul Zalãu; 7 780 loc.
(1 ian. 2011): 3 754 de sex masc. ºi 4 026
fem. Supr.: 67,8 km2, din care 8,7 km2 în
intravilan; densitatea: 894 loc./km2. Staþie
finalã de c.f. Nod rutier. Producţie de
mobilã, de prelucr. a maselor plastice,
tricotaje ºi conf., cãrãmidã, marochinãrie
ºi alim. (preparate din lapte, conserve de
fructe, prelucr. primarã a fructelor º.a.).
Fermã de creºtere a bovinelor. Centru
pomicol. Parc dendrologic. Istoric.
Localit. apre menþionatã documentar ca
sat, în 1405, iar ca târg în 1566. În 1592,
Sigismund Báthori acordã târgului ºi
cetãþii de aici privilegiul de autoconducere. Oraºul ºi cetatea au fost devastate de turci în 1670. Declarat oraº la 17
febr. 1968. Oraºul are în subordine
ad-tivã 4 sate: Horoatu Cehului, Motiº,
Nadiº, Ulciug. Monumente: cetatea,
construitã din lemn ºi pãmânt, menþionatã documentar în 1319 (castrum
Cheevar), a aparþinut regelui ungur
Carol I Robert de Anjou şi a fost
devastată de turci în 1670; castel fortificat,
construit în 1526 de comitele Drágfi
János, declarat monument istoric; biserica
reformatã, în stil gotic, declarată
monument istoric, este ctitoria familiei

Dragu (catolicizatã ºi maghiarizatã cu
numele Drágfi) din anul 1519 (cu
adãugiri din 1801, 1845, 1905; turn din
1614), care pânã în 1540 a funcþionat ca
bisericã romano-catolicã dupã care a
intrat în posesia reformaþilor; bisericile
din lemn, cu hramurile „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil” (1732),
„Adormirea Maicii Domnului” (1781) ºi
„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”
(1749), în satele Nadiº, Ulciug ºi Horoatu
Cehului. Rezervaþia naturalã „Lunca” (10
ha), cu lalele pestriþe.
CEICA, com. în jud. Bihor, alcãtuitã din
7 sate, situatã în E Dealurilor Hidiºelului,
pe râul Cârpeºtii Mici; 3 786 loc. (1 ian.
2011): 1 891 de sex masc. ºi 1 895 fem.
Staþie de c.f. Expl. de argilã. Producţie
de cãrãmidã. Produse din piele (încãlþãminte). Creºterea bovinelor. În satul
Ceica, menþionat documentar, prima
oarã, în 1398, a fost descoperit un tezaur
monetar datând din sec. 17. Bisericile din
lemn, cu acelaºi hram, „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”, în satele Ceiºoara
(1734, pictatã în 1834 de cãtre zugravul
Costea, cu adãugiri din 1936), Corbeºti
(sec. 17, cu picturi din sec. 18) ºi Cotiglet
(sec. 18); biserica din lemn cu hramul
„Pogorârea Sfântului Duh” (sec. 19, cu
picturi din 1870 executate de Emanuel
Weiss Antál), în satul Duºeºti.

CELARU, com. în jud. Dolj, alcãtuitã din
5 sate, situatã în Câmpia Romanaþi; 4 609
loc. (1 ian. 2011): 2 359 de sex masc. ºi
2 250 fem. Muzeu etnografic (în satul
Celaru), fundat în 1972, reamenajat ºi
inaugurat în 1992. În satul Celaru se aflã
bisericile cu hramurile „Sfântul Nicolae”
(1830, zugrãvitã în 1838) ºi „Intrarea în
Bisericã a Maicii Domnului” (1891), în
satul Ghizdãveºti sunt bisericile cu
hramurile „Sfinþii Voievozi” (1855) ºi
„Sfântul Nicolae” (1888), în satele
Marotinu de Jos ºi Marotinu de Sus existã
bisericile
cu
hramurile
„Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil” (1872) ºi
respectiv, „Cuvioasa Parascheva” (1868),
iar în satul Soreni se aflã biserica având
hramul „Intrarea în Bisericã a Maicii
Domnului” (1855).

graniþa cu Ungaria; 4 635 loc. (1 ian.
2011): 2 253 de sex masc. ºi 2 382 fem.
Staþie finalã de c.f. Punct de vamã
(deschis la 23 sept. 1994). Morãrit ºi
panificaþie. Fermã de creºtere a
porcinelor. Centru pomicol. Legumiculturã. Pe terit. com. au fost descoperite
vestigii neolitice, din Epoca fierului, din
perioada stãpânirii romane (sec. 2–3;
coloane, capitele, ceramicã, monede,
cãrãmizi cu ºtampila unei unitãþi din
Legiunea a XIII-a Gemina) ºi din sec. 6–
12. În sec. 10–11, aici a existat aºezarea
Morisena, menþionatã documentar (Urbs
Morisena) ca reºed. a voievodului Ahtum.
În anul 1028, la Morisena a murit
voievodul Ahtum, în lupta cu armata
regatului ungar, el fiind trãdat de
Cianadinus, unul dintre comandanþii sãi,
fapt ce l-a determinat pe regele ungur,
ªtefan (István) I cel Sfânt, sã atribuie
acestei localit. numele trãdãtorului, de la
care derivã numele actual. În jurul anului
1020 a luat fiinþã, în cadrul unei mănãstiri
ortodoxe cu hramul „Sfântul Ioan
Botezãtorul”, care data din anul 1002,
(transformatã ulterior într-una catolicã),
prima ºcoalã de pe terit. actual al
României, cu limba de predare latina. La
absolvire, elevii erau confirmaþi ca preoþi.
În anul 1042 a fost înfiinþatã aici o
episcopie catolicã în locul bisericii
ortodoxe. În 1242, localit. a fost distrusã
de invazia mongolă. Cuceritã apoi de
turci (1552), aşezarea a fost stãpânitã de
aceºtia pânã în 1698 (perioadã în care a
fost reºed. unui sangeac), datã când au
fost dãrâmate zidurile cetãþii Morisena.
În com. C. se află ruinele cetãþii ºi ale
fostei mănãstiri „Sfântul Ioan Botezãtorul”
(1002), mănãstire desfiinþatã în sec. 11 de
regele ungur ªtefan I, biserica romano-catolicã (sec. 19), cu vitralii de o rarã
frumuseþe, şi mănãstirea MorisenaCenad (de maici) cu biserica „Sfântul
Ioan Botezãtorul” construitã în anii 2003–

CELEIUÕ Corabia.
ÇELIKÕ Teliþa.

ÇELIK-DERE,Mănãstirea~Õ Frecãþei
(2).

CENAD, com. în jud. Timiº, formată
dintr-un sat, situatã în Câmpia
Mureºului, pe stg. Vãii Mureºului, la

Cenad.
Biserica „Sfântul Ioan
Botezătorul” a
mănăstirii MorisenaCenad

Cepari
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2005. Rezervaþie forestierã (pãdurea
Cenad, 279,2 ha).

CENADE, com. în jud. Alba, alcãtuitã
din 3 sate, situatã în Pod. Secaºelor; 917
loc. (1 ian. 2011): 455 de sex masc. ºi 462
fem. Zãcãminte de sare gemã. Muzeu
etnografic, inaugurat la 14 nov. 2006
(vase ceramice, piese de port popular,
þesãturi, cusãturi, ºtergare, icoane pe
sticlã, lãzi de zestre etc.). În satul Cenade,
menţionat documentar în anul 1311, se
află o biserică din sec. 15, fortificată în
sec. 16 şi cu modificări ale navei din 19051906, azi aparţinând cultului evanghelic.
Ruinele unei cetãþi (1407). La C. s-a
nãscut prozatorul Ion Agârbiceanu
(1882–1963).
CENARUÕ AndreiaºudeJos.

CENEI, com. în jud. Timiº, alcãtuitã din
2 sate, situatã în Câmpia Timiºului, pe
canalul Bega Veche, la graniþa cu Serbia;
2 939 loc. (1 ian. 2011): 1 471 de sex masc.
ºi 1 468 fem. Staþie de c.f. Creºterea bovinelor. Satul Cenei apare menþionat documentar, prima oarã, în 1221, iar în 1330
este consemnat cu denumirea Cheney.
Bisericã romano-catolicã (1860–1864), cu
picturi murale interioare din 1870, în
satul Bobda. În satul Cenei existã o
bisericã ortodoxã românã (1864), una
sârbã (ante 1848) ºi o biserică romano-catolicã (sec. 19). Până la 7 mai 2004,
com. C. a avut în componenţă satul
Checea, care la acea dată a devenit
comună de sine stătătoare.
CEPARI, com. în jud. Argeº, alcãtuitã
din 8 sate, situatã în mica Depr.
ªuici-Cepari din Dealurile Argeºului, pe
cursul superior al râului Topolog; 2 286
loc. (1 ian. 2011): 1 145 de sex masc. ºi
1 141 fem. Pomiculturã. Reºed. com. este
satul Ceparii Pãmânteni. Vila „Minovici”
(începutul sec. 20), în satul Cãrpeniº;
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bisericã având hramul „Înãlþarea Domnului” (1752), în satul Ceparii Pãmânteni.

CEPLENIÞA, com. în jud. Iaºi, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în Câmpia Jijiei, pe
cursul superior al râului Bahlui; 4 447
loc. (1 ian. 2011): 2 290 de sex masc. ºi
2 157 fem. Haltã de c.f. Culturi de cereale
ºi plante tehnice; viticulturã; pomiculturã. Muzeu etnografic. Satul Cepleniþa
este atestat documentar în 1554. În satul
Buhalniþa se aflã biserica având hramul
„Naºterea Maicii Domnului” (1836, cu
pridvor adãugat în 1899 ºi cerdac din
lemn din 1934); în satul Cepleniþa a
existat conacul „Cantacuzino- Paºcanu”
care a fost construit în anii 1835–1838 de
Iordache III Cantacuzino-Paşcanu pe
locul unui vechi palat ridicat în anii 1600–
1605 de vornicul Nestor Ureche (tatăl
cronicarului Grigore Ureche). În 1986,
conacul a fost mistuit de un incendiu
devastator, în prezent aflându-se ruinat.
Ansamblul curţii boiereşti mai cuprinde
biserica „Sfinţii Voievozi” (1802), Turnulclopotniţă şi zidul de incintă; în satul
Zlodica se aflã biserica din lemn cu
hramul „Sfântul Gheorghe” (sec. 17),
beciul „Zlodica” (sec. 15) ºi un pod din
piatrã din sec. 15.

CEPTURA, com. în jud. Prahova, alcãtuitã din 5 sate, situatã la poalele Dealului
Istriþa, pe râul Bãlana; 4 961 loc. (1 ian.
2011): 2 430 de sex masc. ºi 2 531 fem.
Reºed. com. este satul Ceptura de Jos. Expl.
de lignit ºi de petrol. Producþie de tablã
ondulatã, de ferestre-termopan, de ţigle
metalice, de panouri termoizolante, de
vopsele ºi adezivi, confecþii metalice ºi
de medicamente pentru uz veterinar.
Presã pentru producerea uleiului.
Creºterea bovinelor (rasa Holstein).
Centru viticol. Abator. Vestigii arheologice ce atestã o perioadã îndelungatã de
locuire (milen. 5 î.Hr.–1 d.Hr.). Biserica
ortodoxã cu hramul „Intrarea în Bisericã
a Maicii Domnului” (1794), în satul
Ceptura de Jos.
CEPTUROAIAÕ IancuJianu.

CERAªU, com. în jud. Prahova, alcãtuitã
din 6 sate, situatã în zona de contact a
Subcarpaþilor Teleajenului cu M-þii Ciucaº,
pe cursul superior al râului Drajna; 5 119
loc. (1 ian. 2011): 2 574 de sex masc. ºi
2 545 fem. Expl. de gips şi calcar. Prelucr.
primarã a lemnului ºi a fructelor de
pãdure. Producþie de covoare artizanale.

În satul Slon au fost descoperite urmele
a douã cetãþi din piatrã (sec. 9–10),
aparþinând populaþiei româneºti. Pomiculturã. Agroturism.

CERÃT, com. în jud. Dolj, alcãtuitã din
2 sate, situatã în Câmpia Desnãþuiului,
pe râul Desnãþui; 4 099 loc. (1 ian. 2011):
2 039 de sex masc. ºi 2 060 fem. Prelucr.
lemnului, topitorie de in. Fermã de
creºtere a porcilor. Culturi de cereale, de
plante tehnice ºi de nutreþ, de legume
etc. În satul Cerãt se aflã biserica având
dublu hram – „Sfântul Ioan Gurã de
Aur” ºi „Cuvioasa Parascheva” (1814,
pictatã în 1824 ºi reparatã în 1887 ºi 1927).
Com. C. are în componenţă satul Malaica
- sat care s-a depopulat la sf. sec. 20 şi
începutul sec. 21, existând din punct de
vedere ad-tiv, dar fără locuitori.
CERBATISÕ Mangalia(2).

CERBÃL, com. în jud. Hunedoara,
alcãtuitã din 8 sate, situatã la poalele de
NE ale M-þilor Poiana Ruscãi; 491 loc.
(1 ian. 2011): 253 de sex masc. ºi 238 fem.
Expl. forestiere. Centru de dulgherit
(satul Feregi). Pe terit. com. s-a descoperit
un tezaur dacic (sec. 1 î.Hr.-1 d.Hr.) în
care s-au gãsit obiecte de podoabã, din
argint, ºi c. 500 denari romani, din argint.
Satul Cerbãl, menþionat documentar,
prima oarã, în 1476, este un important
centru etnografic din zona Pădurenilor.

CERBURENI,Hidrocentrala~Õ Valea
Iaºului.

CERCHEZU, com. în jud. Constanþa,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în S Pod.
Cobadin, la graniþa cu Bulgaria; 1 475
loc. (1 ian. 2011): 753 de sex masc. ºi 722
fem. În satul Cerchezu se află biserica
„Izvorul Tămăduirii” (1902, consolidată
şi restaurată în anii 2008-2009).

CERGÃU, com. în jud. Alba, alcãtuitã
din 3 sate, situatã în Pod. Secaºelor; 1 536
loc. (1 ian. 2011): 819 de sex masc. ºi 717
fem. Reºed. com. este satul Cergãu Mare.
În satul Cergãu Mare, menþionat documentar, prima oarã, în 1302, se aflã biserica „Buna Vestire” (1804), iar în satul
Cergãu Mic, atestat documentar, în 1303,
existã biserica „Sfinþii Apostoli Petru ºi
Pavel” (sec. 17) în jurul căreia a luat
fiinţă, în anul 1992, o mănăstire de
călugări. Pe terit. satului Lupu a fost
descoperit un tezaur dacic de argint.
CERMEI1.Câmpia~, unitate de câmpie
în partea centralã a Câmpiei de Vest,
limitatã de Criºu Negru (la N), Dealurile

Codrului (la E), Criºu Alb (la S) ºi
Câmpia Criºurilor (la V), având cea mai
mare extindere pe terit. jud. Arad ºi,
parþial, pe cel sudic al jud. Bihor. Alt.
cresc de la 110 m în partea centralã pânã
la 160 m la contactul cu Dealurile
Codrului. Culturi de cereale ºi plante
tehnice.
2. Com. în jud. Arad, alcãtuitã din 3
sate, situatã în Câmpia Cermei, pe râul
Sartiº; 2 801 loc. (1 ian. 2011): 1 394 de
sex masc. ºi 1 407 fem. Staþie de c.f. Nod
rutier. Expl. forestiere. Confecþii textile.
Fermã de creºtere a porcinelor. În satul
Cermei, menþionat documentar, prima
oarã, în 1429 se aflã biserica „Sfântul
Mucenic Dimitrie” (1875–1881).

CERNA 1. Munþii Cernei, culme muntoasã situatã în extremitatea vesticã a
Carpaþilor Meridionali, între Depr.
Domaºnea ºi Depr. Cornereva (la V),
aliniamentul vãilor Hidigel ºi Olanu (la
N) ºi Valea Cernei (la E). M-þii C. au o
culme pr., paralelã cu Valea Cernei, ºi o
culme secundarã (Culmea Cerni Vâr, cu
vârful omonim de 1 365 m alt.), cu
direcþie N-S, situatã între valea Belareca
ºi Depr. Domaºnea. Culmea pr. este
îngustã ºi dominatã de mai multe vârfuri
(vf. Dobrii 1 928 m – alt. max. a M-þilor
C. , vf. Cailor 1 856 m, vf. Baldoveni
1 800 m, vf. Vlaºcu Mic 1 733 m º.a.)
separate de tot atâtea înºeuãri. Din
culmea pr. se desprind, spre E, mai multe
culmi secundare care se terminã cu
abrupturi spre Valea Cernei. M-þii C. sunt
alcãtuiþi din conglomerate, gresii, calcare,
ºisturi argiloase, ºisturi cristaline ºi unele
apariþii granitice. Versanþii sunt acoperiþi
cu pãduri, iar cele 40 de sate care intrã
în componenþa com. Cornereva, jud.
Caraş-Severin (cea mai mare com. din
România ca numãr de sate), sunt
rãspândite pe pantele acestor munþi.
M-ţii C. sunt incluşi parţial în Parcul
Naţional Domogled-Valea Cernei.
2. Râu, afl. stg. al Dunãrii; 84 km;
supr. bazinului: 1 433 km2. Izv. din
masivul Godeanu, de la 2 070 m alt.,
unde este cunoscut sub numele de
Cerniºoara, curge în mare parte pe linia
tectonicã, cu direcþia NE-SV, dintre M-þii
Godeanu ºi M-ţii Cernei, la V ºi M-ţii
Vâlcan ºi Mehedinþi, la E ºi, dupã ce trece
prin Bãile Herculane ºi Topleþ, se varsã
în lacul de acumulare Porþile de Fier I,
în amonte de Orºova. Dupã c. 9 km aval
de izvor, debitul râului C. sporeºte mult
datoritã aportului Izbucului Cernei. Are
aspectul unei vãi tinere, adânci, cu

versanþi asimetrici (versantul dr. depãºeºte cu 800–1 000 m pe cel stg.), cu afl.
mici, dezvoltaþi în cursul superior numai
pe partea dr. (Radocheasa, Valea lui Ivan,
Balmoº, Olanu, Craiova º.a.), cu pante
longitudinale accentuate, în medie de 30
m/km (max.: 100 m/km), cu numeroase
chei (cheile Corcoaiei º.a.), bazinete
depresionare (Urzicari, Lunca Largã,
Cerna-Sat, Poiana Schitului º.a.), praguri
etc. Din cauza lucrãrilor hidroenergetice
din complexul Cerna–Motru–Tismana,
prin care s-au creat mai multe lacuri de
baraj pe râul Cerna, o mare parte din apa
râului a fost transferatã, prin aducþiune
subteranã, în bazinul Motrului. Ca urmare, debitul Cernei a scãzut foarte mult,
afectând fauna acvaticã. În cursul
superior, Valea Cernei este însoþitã de
mici masive calcaroase, cu versanþi
abrupþi ºi creste semeþe, numite Ciucevele
Cernei, care se succed de la N la S:
Ciuceava ªarbei (1 650 m), Ciuceava
Sturului (1 302 m), Ciuceava Mare
(1 477 m), Ciuceava Neagrã (1 052 m),
Ciuceava Popii (1 010 m), Ciuceava
Frasinului (1 045 m), Ciuceava Chicerii
(976 m), Ciuceava Ogaºului Cald (849 m).
3. Râu, afl. stg. al Mureºului în amonte
de Deva; 73 km; supr. bazinului: 738 km2.
Izv. de pe versantul de SE al M-þilor Poiana
Ruscãi, de la 1 130 m alt., de sub vf. Rusca
(1 355 m), ºi trece prin municipiul
Hunedoara pe care-l alimenteazã cu apã,
dar de la care ºi preia apele reziduale.
Pentru asigurarea debitelor necesare de
apã s-a creat, în amonte de Hunedoara,
lacul Cinciº (Õ) sau Teliuc.
4. Râu, afl. stg. al Olteþului la Bãlceºti
(jud. Vâlcea); 99 km; supr. bazinului: 617
km2. Izv. de pe pantele de SV ale M-þilor

Valea Cernei (2)

Cãpãþânii ºi curge aproximativ paralel
cu râul Olteþ, strãbãtând Subcarpaþii
Olteniei ºi Piem. Olteþului, fãrã sã primeascã vreun afluent.
5. Lac de acumulare, creat pe cursul
superior al râului Cerna (2), în amonte
de barajul ridicat în zona de confl. a Vãii
lui Ivan cu Cerna (înãlþimea barajului:
110,5 m). Vol.: 124 mil. m3. Cunoscut ºi
sub numele de lacul Valea lui Ivan.
6. Com. în jud. Tulcea, alcãtuitã din
4 sate, situatã la poalele de SV ale M-þilor
Mãcin; 3 889 loc. (1 ian. 2011): 1 975 de
sex masc. ºi 1 914 fem. Nod rutier. Expl.
de cuarþit. Centru viticol ºi de vinificaþie.
În satul Cerna, atestat documentar în
1790, se aflã casa memorialã „Panait
Cerna” (sec. 19).
CERNAHEVIZÕ Topleţ

CERNAT, com. în jud. Covasna, alcãtuitã
din 3 sate, situatã în Depr. Târgu
Secuiesc, pe râul Mãrcuºa; 3 925 loc. (1
ian. 2011): 1 959 de sex masc. ºi 1 966 fem.
Prelucr. artisticã a lemnului. Muzeu
etnografic. Pe terit. com. au fost descoperite vestigii neolitice, aparþinând
culturii materiale Criº (milen. 5 î.Hr.),
constând în ceramicã pictatã (cu motive
geometrice brune sau albe pe fond roºu)
ºi o aºezare ruralã dacicã (sec. 1 î.Hr.-1
d.Hr.) în care s-a gãsit ceramicã cenuºie.
Satul Albiº este atestat documentar,
prima oarã, în 1467. În satul Cernat, menþionat documentar, prima oarã, în 1332
se aflã o cetate þãrãneascã, cu bisericã de
incintã (sec. 15–17, reconstruitã în 1835–
1845 ºi turn-clopotniþã din 1727), o
bisericã ortodoxã (1872), devastată în
1940 de armata horthystă de ocupaţie şi
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refăcută ulterior) ºi mai multe conace din
anii 1831, 1839, 1840 ºi 1844.

CERNAVODÃ, oraº în jud. Constanþa,
situat în V Pod. Carasu, pe dr. Dunãrii
ºi pe stg. canalului Dunãre–Marea
Neagrã, la 65 km V-NV de municipiul
Constanþa; 18 374 loc. (1 ian. 2011): 8 994
de sex masc. ºi 9 380 fem. Supr.: 46,7 km2,
din care 5 km2 în intravilan; densitatea:
3 675 loc./km2. Port fluvial. Staþie de c.f.
(inauguratã la 26 sept. 1895). Nod rutier.
Expl. de calcar. Centralã atomo-electricã
realizatã iniţial în colaborare cu Canada,
pe baza conceptului de reactor nuclear
de tip CANDU (Canadian Deuterium
Uranium), care funcþioneazã cu uraniu
natural ºi care utilizeazã apa grea ca
moderator ºi ca agent de rãcire (uraniul
ºi apa grea folosite la Cernavodã sunt de
provenienþã româneascã). Construcþia
celor cinci reactoare, cu o putere instalatã
de 706 MW fiecare, a început în anii ’80.
Construcţia primului grup energetic a
început la 1 iul. 1982 şi a fost inaugurat
oficial la 17 apr. 1996, celelalte grupuri
energetice urmând sã fie puse în
funcþiune în deceniile urmãtoare. La 17
apr. 1996 a fost iniþiatã reacþia nuclearã
la primul grup energetic ºi s-a trecut la
efectuarea probelor tehnologice, iar în
luna nov. 1996, acest prim reactor a
început producþia de energie electricã ºi,
o datã cu aceasta, sã se efectueze
conectarea la sistemul energetic naþional.
La 1 iul.1983 a început construcţia reactorului nr. 2 al centralei atomo-electrice
care a fost pus în funcþiune în sept. 2007
ºi inaugurat la 4 oct. 2007. La 9 febr. 1984
a început construirea reactorului nr. 3,
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fiind prevăzut ca să fie conectat la
sistemul energetic naţional în anul 2014;
la 15 aug. 1985 au fost demarate lucrările
de construire a reactorului nr. 4, prevăzut
să intre în funcţiune în anul 2015, iar la
12 mai 1987 a început construirea reactorului nr. 5 cu dată necunoscută de punere
în funcţiune. Producţie de ciment,
cãrãmidã, ipsos, var, prefabricate din
beton. Prelucr. lemnului; produse alim.
(preparate din lapte, panificaþie). Centru
viticol ºi de vinificaþie ºi centru pomicol
(piersici). Muzeu de istorie. Post local de
radio-emisie (din 15 aug. 2002). În SE
oraºului se aflã ecluza de intrare ºi ieºire
în ºi din canalul Dunãre–Marea Neagrã,
cu sasul de 310 x 25 m ºi cu porturi de
aºteptare în amonte ºi aval. Între 9/21
oct. 1890 ºi 14/26 sept. 1895, ing. român
Anghel Saligny a construit, între
Cernavodã ºi Feteºti, un complex de
poduri feroviare peste Dunãre, peste Balta Ialomiþei ºi Braþul Borcea (inaugurat
la 14/26 sept. 1895) în lungime totalã de
4 078 m (din care podul peste Dunãre
mãsoarã 1 662 m, iar cel peste braþul
Borcea 920 m), fiind una dintre cele mai
importante construcþii de acest tip ale
epocii. La 21 nov. 1987 a fost dat în
folosinþã noul ansamblu de poduri feroviare ºi rutiere de la Cernavodã ºi
Feteºti. Amplasate paralel ºi în apropierea celor vechi, noile poduri feroviare
sunt prevãzute, fiecare, cu câte douã linii
de c.f., iar cele rutiere, cu câte ºase benzi
de circulaþie, reuºind sã elimine marile
ambuteiaje ale traficului ce se produceau
în aceastã zonã din cauza faptului cã
vechile poduri dispuneau de un singur
fir de circulaþie. Istoric.La S de oraº au
fost descoperite mai multe aºezãri ºi

Cernavodă. Ecluza

necropole datând din Neolitic, de la
începutul Epocii fierului, din perioadele
elenisticã ºi romanã. Pe Dealul Columbia a fost descoperit (1954–1958) un
cimitir de înhumaþie cu c. 400 de
morminte în care s-au gãsit schelete
umane, topoare din piatrã, ofrande, vase
din ceramicã ºi figurine feminine
specifice culturii materiale Hamangia
(milen. 4–2 î.Hr.), între care ºi celebrul
grup de figurine, din lut ars, „Gânditorul
ºi perechea lui” (ministatuete având o
înãlþime de 13 cm). În dreptul ins. Hinog,
pe terasa de pe dr. Dunãrii, s-a descoperit
ceramicã elenisticã din sec. 3–2 î.Hr., fapt
ce a condus la ipoteza cã aºezarea
elenisticã, cunoscutã sub numele
Axiopolis, ar fi fost întemeiatã de
Lysimachos (regele Traciei). Axiopolis s-a
dezvoltat, încã din perioada preromanã,
ca cetate geto-dacã ce întreþinea legãturi
comerciale cu oraºele greceºti de pe
þãrmul Pontului Euxin (Histria, Tomis,
Callatis), iar apoi, în epoca romanã, ca
centru militar ºi mare oraº, fiind menþionat în toate izv. literare care aminteau
de cetãþile de la Dunãrea de Jos. În sec.

Cernavodă. Podul feroviar construit de Anghel Saligny

4–7 exista aici o aºezare fortificatã, de
formã pentagonalã, cu zid de incintã ºi
douã porþi, cu o fortãreaþã triunghiularã,
o bazilicã în centrul cetãþii, un edificiu
cu coloane – probabil un templu. Peste
aceastã aºezare s-a suprapus, parþial, o
cetate feudalã timpurie (sec. 9–10), puþin
cunoscutã, care avea în incintã o
bisericuþã, iar în afara zidurilor o altã
bisericã, funerarã, cu un cavou anex. În
perioada stãpânirii otomane (1417–1829),
localit. a fost numitã Bogazchioi (în traducere: Satul de la vãrsare). În sec. 19 capãtã
numele slav de Cernavoda, ceea ce
reprezintã traducerea numelui Carasu,
purtat de râul care se vãrsa în Dunãre la
S de oraº (Carasu în lb. turcã însemnând
de fapt tot „apa neagrã”). Monumente:
Geamie construită în 1868 de Mehmet
Efendi; ruinele cetãþii Axiopolis ºi ale
cetãþii feudale; biserica având hramul
„Sfinþii Împãraþi Constantin ºi Elena”
(1882–1895). Punct fosilifer.

CERNÃTEªTI 1. Com. în jud. Buzãu,
alcãtuitã din 8 sate, situatã în Subcarpaþii
Buzãului, la poalele Dealurilor Blãjani ºi
Pâclele, pe râul Slãnic; 3 884 loc. (1 ian.

Cernavodă. Gânditorul şi perechea lui

2011): 1 877 de sex masc. ºi 2 007 fem.
Centru viticol ºi pomicol. Creºterea
ovinelor. Muzeu cu colecþii de arheologie
ºi istorie (în satul Aldeni). Satul Cernãteºti
este menþionat documentar în 1535. În
arealul satului Aldeni au fost descoperite
urmele unei aºezãri neolitice, aparþinând
culturilor Boian (milen. 4 î.Hr.) ºi
Gumelniþa (milen. 4–3 î.Hr.), cu mai
multe niveluri de locuire, în care s-au
gãsit unelte din silex (lame, vârfuri de
suliþã, rãzuitoare etc.), obiecte din ceramicã, realizate din pastã grosierã (oale,
chiupuri), ornamentate cu linii paralele
incizate ºi cu dungi paralele de barbotinã, ºi din pastã finã (boluri, vase cu
picior, vase tronconice), decorate prin
incizie, excizie ºi încrustare cu meandre.
Plastica este reprezentatã prin figurine
feminine din lut ars, cu decor geometric
incizat. Aici a fost identificatã ºi o
necropolã de înhumaþie aparþinând
culturii Sântana de Mureº (sf. sec. 3–sf.
sec. 4), în care s-a gãsit ceramicã specificã
acestei culturi. Rezervaţia „Dealu cu
Lilieci” (3 ha).
2. Com. în jud. Dolj, alcãtuitã din 5
sate, situatã în Piem. Bãlãciþei, pe râul
Mascot; 1 899 loc. (1 ian. 2011): 951 de
sex masc. ºi 948 fem. Pomiculturã (meri,
pruni, caiºi, piersici). Apiculturã. În satul
Cernãteºti se aflã un muzeu cu colecþii
de artã plasticã, cula „Cernãtescu” (sec.
18), cu trei niveluri, ºi biserica „Sfântul
Nicolae”, construitã în 1820 prin strãdania fraþilor Dumitru ºi Ioan Opran
Cernãtescu, pictatã în 1827 ºi reparatã în
1885, 1913 ºi 1929. În satul Rasnicu
Oghian existã o bisericã din lemn, cu
hramul „Sfântul Nicolae”, datând din
1846–1855 ºi refãcutã în 1927.
CERNEGURAÕ Piatra-Neamþ(2).

Cernica (2), Biserica „Sfântul Lazăr” din cimitir

CERNELE, com. în jud. Dolj, desfiinþatã
la 20 mai 1996, iar cele 4 sate componente
(Cernele, Cernelele de Sus, Izvorul Rece
ºi Rovine) au trecut în subordinea ad-tivã
a municipiului Craiova. În satul Cernele
existã biserica „Sfinþii Împãraþi Constantin
ºi Elena” (1813, reparatã în 1883, 1909 ºi
1928).
CERNENUÕ Zãrneºti(1).

CERNEªTI, com. în jud. Maramureº,
alcãtuitã din 7 sate, situatã în Depr.
Copalnic, la poalele de NE ale Mãgurii
Preluca ºi cele de S ale M-þilor Gutâi, pe
râul Bloaja; 3 684 loc. (1 ian. 2011): 1 834
de sex masc. ºi 1 850 fem. Prelucr. lemnului ºi a laptelui; confecþii textile.
Creºterea bovinelor. Apiculturã. Pomiculturã (meri, peri, pruni). Centru de port
popular tradiþional. Muzeul „Florean”
cu sculpturi în marmurã ale artiºtilor
contemporani, expuse în aer liber. Staþiune climatericã ºi de odihnã, în satul
Izvoarele (Õ). Satul Cerneºti este
menþionat documentar, prima oarã, în
1424. În satul Izvoarele se aflã douã
biserici din lemn – una din 1803 ºi alta
cu hramul „Cuvioasa Parascheva” din
1928, iar în satele Fânaþe ºi Trestia câte o
bisericã cu acelaºi hram – „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil” – datând
din 1840 ºi, respectiv, 1868.
CERNEŢI,Mănăstirea~Õ Şimian(3).

CERNICA 1. Lac antropic pe valea
Colentinei, situat la 14 km E de centrul
municipiului Bucureºti, la marginea
cartierului Pantelimon al Capitalei; 360
ha. Ad. max.: 3 m. Pescuit. Amenajat ca
loc de agrement pentru locuitorii
Capitalei (ºtrand, restaurant, camping).
2. Com. în jud. Ilfov, alcãtuitã din 5
sate, situatã în Câmpia Bãrãganului, pe
malul lacului omonim; 10 229 loc. (1 ian.
2011): 5 057 de sex masc. ºi 5 172 fem.
Staþie de c.f. (în satul Cãldãraru). Spital
de boli psihice (în satul Bãlãceanca).
Complex turistic. Pãdure cu diferite
esenþe (cer, gârniþã, carpen, tei, ulm º.a.),
în care trãiesc mistreþi, cãprioare, iepuri,
fazani etc. într-o rezervaþie cinegeticã. Pe
terit. satului Bãlãceanca au fost descoperite o aºezare ºi o necropolã din
Neoliticul timpuriu (milen. 4 î.Hr.) ºi
urmele unei aºezãri din sec. 6–7, în care
s-au gãsit fragmente de vase din ceramicã, lucrate la roatã sau cu mâna,
fragmente de amfore, unele decorate cu
striuri orizontale, uºor vãlurite, douã
lame de cuþit, un piron, o bucatã de
secerã º.a. În satul Cernica, pe malul de
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NE al lacului ºi pe ostroavele legate de
mal printr-o limbã îngustã de pãmânt,
se aflã o mănãstire de cãlugãri, ctitoritã
în 1608 de vornicul Cernica ªtirbei, în
timpul domniei lui Radu ªerban, ulterior
reconstruitã ºi restauratã (1781). Pe locul
primei biserici a mănãstirii se aflã astãzi
biserica având hramul „Sfântul Nicolae”
din Ostrov, ziditã în perioada 1809–1815
prin osârdia stareþului Timotei ºi pictatã
de meºterii Fotache ºi Nicolae Polcovnicu.
Biserica pr. a mănãstirii, cu hramul
„Sfântul Gheorghe”, a fost construitã în
anii 1831–1842 prin grija stareþului
Calinic (stareþ al mănãstirii în anii 1818–
1850, canonizat în 1955), care a mutat
întreaga obºte în chiliile din jurul acestei
biserici. Complexul monahal a fost
restaurat în anii ’60 ai sec. 20 prin grija
Patriarhului Iustinian Marina. Muzeu de
artã religioasã cu c. 300 de piese (icoane,
manuscrise, obiecte de cult, ferecãturi,
broderii) ºi cu o camerã memorialã Gala
Galaction. Bibliotecã cu c. 14 000 de
volume. Casa memorialã a Sfântului
Calinic. La mănãstirea C. au trãit o
perioadã Tudor Arghezi (monahul Iosif),
Gala Galaction, Vasile Voiculescu, Naum
Râmniceanu º.a. În cimitirul mănãstirii,
unde se aflã ºi biserica având hramul
„Sfântul Lazãr”, construitã în 1804 prin
grija arhimandritului Gheorghe, sunt
îngropate numeroase personalitãþi: Ioan
Lupaº, Gala Galaction, Pan. Halippa,
pictorul Ion Þuculescu, mitropolitul
Nifon º.a. În sec. 18–19, la C. a funcþionat
ºcoala de zugravi ºi copiºti a pictorului
Nicolae Polcovnicu. În cadrul complexului monahal de la Cernica mai sunt
încă trei paraclise cu hramurile „Intrarea
în Bisericã a Maicii Domnului” (1783),
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„Adormirea Maicii Domnului” (1790) şi
„Sfântul Apostol Ioan” (ctitorie din anul
1842 a stareţului de atunci, Calinic). În
incinta mănãstirii se aflã câteva
exemplare seculare de stejar (Quercus
robur), declarate monumente ale naturii.
În satul Tânganu existã mănãstirea cu
acelaºi nume (1462–1474, cu refaceri din
1853), iar în satul Bãlãceanca, bisericile
cu hramurile „Sfânta Treime” (1821) ºi
„Adormirea Maicii Domnului” (1870).
Între 23 ian. 1981 ºi 10 apr. 1997 com. C.
a fost în Sectorul Agricol Ilfov.
CERNIªOARA1.Õ Cerna(2).
2. Com. în jud. Vâlcea, alcãtuitã din
7 sate, situatã în zona de contact a
Subcarpaþilor Olteniei cu Piem. Olteþului;
3 856 loc. (1 ian. 2011): 2 007 de sex masc.
ºi 1 849 fem. Pomiculturã; apiculturã.
Reºed. com. este satul Armãºeºti în care
se aflã bisericile din lemn cu hramurile
„Buna Vestire” (1740) ºi „Adormirea
Maicii Domnului” (1809); în satul
Modoia existã o bisericã din lemn cu
hramul „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi
Gavriil” (1712, refãcutã în 1896), iar în
satul Groºi, o bisericã de zid, cu hramul
„Sfântul Nicolae” (1892).
CERTEJU DE SUS, com. în jud.
Hunedoara, alcãtuitã din 9 sate, situatã la
poalele M-þilor Metaliferi, pe râul Certej;
3 187 loc. (1 ian. 2011): 1 609 de sex masc.
ºi 1 578 fem. Expl. de min. auro-argentifere, de min. complexe ºi de pirite
cuprifere (în satele Hondol ºi Sãcãrâmb).
Colectarea fructelor de pădure. Agroturism. Satul Certeju de Sus este menþionat
documentar, prima oarã, în 1468.

CERTEZE, com. în jud. Satu Mare,
alcãtuitã din 3 sate, situatã în E Depr.
Oaº, pe râul Valea Albã; 5 418 loc. (1 ian.
2011): 2 736 de sex masc. ºi 2 682 fem.
Expl. forestiere ºi de andezit. Pomiculturã (meri, pruni, peri). În satul
Huta-Certeze are loc anual celebra
serbare popularã „Sâmbra oilor”. Centru
de prelucr. artisticã a lemnului. În satul
Certeze, menþionat documentar, prima
oarã, în 1490, se aflã biserica ortodoxã cu
hramul „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi
Gavriil” (1817), iar în satul Moiºeni,
menþionat documentar, prima oarã, în
1828, existã o bisericã ortodoxã cu
hramul „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi
Gavriil” (1854).
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CERÞEªTI, com. în jud. Galaþi, alcãtuitã
din 3 sate, situatã în zona de contact a
Pod. Covurlui cu Câmpia Tecuciului;
2 392 loc. (1 ian. 2011): 1 220 de sex masc.
ºi 1 172 fem. Viticulturã. Biserica din
lemn cu hramul „Adormirea Maicii
Domnului” (1776) ºi biserica de zid cu
hramul „Sfântul Gheorghe” (1864), în
satul Cerþeºti. În satul Cârlomăneşti se
află mănăstirea cu acelaşi nume (de
călugări), cu biserica având hramul
„Sfântul Nicolae”, ctitorie călugărească
atestată documentar ca schit, prima oară,
în anul 1445 şi apoi la sf. sec. 17. În 1821,
biserica şi clădirile anexe au fost distruse
de eterişti, dar în 1824–1827 călugării au
reconstruit biserica. După secularizarea
averilor mănăstireşti în 1863 a rămas ca
biserică de parohie. În 1957, biserica a
fost mistuită parţial de un incendiu
provocat de un trăsnet, rămânând în
ruină. Viaţa monahală a fost reactivată
în sept. 1997 când a început construirea
unui corp de chilii, iar după 1999 s-a zidit
biserica paraclis cu hramul „Sfinţii
Mucenici Brâncoveni” şi a început
refacerea vechii biserici aflată într-o stare
avansată de degradare.

CERU-BÃCÃINÞI, com. în jud. Alba,
alcãtuitã din 10 sate, situatã la poalele
de SE ale M-þilor Metaliferi; 287 loc.
(1 ian. 2011): 154 de sex masc. ºi 133 fem.
Centru de confecþionare a obiectelor din
lemn încrustat. Muzeu etnografic. Satul
Ceru-Bãcãinþi este amintit documentar
în 1909. Rezervaţia „Piatra Tomii” (1 ha).

CERVENIA, com. în jud. Teleorman,
formată dintr-un sat, situatã în Câmpia
Burnasului, pe stg. râului Vedea; 3 077

loc. (1 ian. 2011): 1 506 de sex masc. ºi
1 571 fem. Fermã de creºtere a bovinelor. Culturi de cereale, de plante tehnice
ºi de nutreþ, de legume etc.

CETARIU, com. în jud. Bihor, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în zona de contact a
Dealurilor Oradei cu Câmpia Barcãului,
pe valea Fâneaþa Mare; 2 194 loc. (1 ian.
2011): 1 095 de sex masc. ºi 1 099 fem. În
satul Cetariu, menþionat documentar,
prima oarã, în 1208, se aflã biserica romano-catolicã „Sfânta Maria” (1804–1809,
cu picturi din 1890 executate de Muhits),
o casã parohialã (1743) ºi o bisericã
reformatã (sec. 18), iar în satul ªiºterea
există o bisericã reformatã din sec. 18.
Pânã la 28 ian. 2003, com. C. a avut în
componenþã satele Paleu, Sãldãbagiu de
Mureº ºi Uileacu de Munte, care la acea
datã s-au desprins ºi au format com.
Paleu.
CETATE1. Com. în jud. Bistriþa-Nãsãud,
alcãtuitã din 3 sate, situatã în zona
Dealurilor Bistriþei, pe râul Buduºel; 2 694
loc. (1 ian. 2011): 1 373 de sex masc. ºi
1 321 fem. Expl. ºi prelucr. lemnului;
prelucr. laptelui ºi a cãrnii. Creºterea
bovinelor. Viticulturã. Reºed. com. este
satul Satu Nou, atestat documentar în
1332. În satul Orheiu Bistriþei s-au
descoperit urmele unui castru roman
(sec. 2–3) de dimensiuni mari (203 x 144
m), în care îºi avea sediul garnizoana
Cohors I Hispanorum milliaria, ºi o aºezare
civilã romanã (sec. 2–3). În satul Petriş,
atestat documentar în anul 1311, se află
o biserică din sec. 14-15, cu turn- clopotniţă construit în 1820-1822, aparţinând
cultului ortodox şi biserica din lemn cu

hramul „Sfântul Dumitru” (sec. 18).
Rezervaþie naturalã cu lalele pestriþe, în
satul Orheiu Bistriþei. Festival folcloric,
anual, „Laleaua pestriţă” (în a treia
duminică din luna mai). Pânã la 27 sept.
2002, com. C. a avut în componenþã
satele Budacu de Sus, Dumitriþa ºi Ragla,
care la acea dată au format com.
Dumitriþa.
2. Com. în jud. Dolj, alcãtuitã din 2
sate, situatã în V Câmpiei Desnãþuiului,
pe stg. Dunãrii; 5 463 loc. (1 ian. 2011):
2 696 de sex masc. ºi 2 767 fem. Nod
rutier. Producţie de covoare. Produse
alim. (preparate din carne ºi lapte).
Morãrit ºi panificaþie. Creºterea
bovinelor. Centru viticol. Biserica
„Sfântul Gheorghe”, construitã în 1842–
1843 prin grija lui Dumitru Haralambie
ºi reparatã în 1902, în satul Cetate.
CETATEABREAZAÕ Pãrãu.

CETATEA CHIOARULUI sau CHIOAR
Õ RemeteaChioarului.
CETATEACOHALMULUIÕ Rupea.
CETATEADÂMBOVIÞEIÕ Rucãr.

CETATEADECOLÞÕ RâudeMori.

CETATEADEBALTÃ, com. în jud. Alba,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în Pod.
Târnavelor, pe râul Târnava Micã; 3 017
loc. (1 ian. 2011): 1 456 de sex masc. ºi
1 561 fem. Haltã de c.f. Expl. de gaze
naturale ºi de argilã. Producţie de
prefabricate din beton ºi de ºampanie.
Viticulturã. Pomiculturã. Pe terit. satului
Cetatea de Baltă a existat o veche cetate
de pazã, menþionatã documentar, pentru
prima datã, în 1197 (aºezarea este
consemnatã cu numele „Satul Cetãþii
Târnavei”) ºi apoi în 1202–1203. În
perioada 1352–1371, cetatea a fost
reconstruitã ºi administratã de
aºa-numiþii castelani, iar în a doua
jumãtate a sec. 15 a fost renovatã din
iniþiativa lui Matia Corvin. Începând cu
1467 ºi pânã în preajma anului 1565,
cetatea, împreunã cu terit. din jur, s-a
aflat sub stãpânirea domnilor ªtefan cel
Mare, Petru Rareº ºi Alexandru
Lãpuºneanu. În 1565, cetatea a fost
dărâmată de fam. Csaky pentru ca pe
locul ei să construiască un castel fortificat,
ridicat în anii 1570-1580, menţionat
documentar în 1581. Castelul, construit
în stilul Renaşterii franceze, cu ziduri
groase de 1,40 m, a intrat în posesia
principelui Bethlen Gábriel, care l-a
restaurat în anii 1615-1624, iar către sf.
sec. 17 a fost preluat de principele Apáfi

Mihály, după care în 1769 l-a cumpărat
groful Haller Jenö. Acesta din urmă a
întreprins ample lucrări de restaurare şi
a construit poarta în stil baroc. În 1948,
castelul a fost naţionalizat şi folosit în
diferite scopuri, iar după 1989 retrocedat
urmaşilor fam. Haller care l-a vândut la
licitaţie, în prezent fiind complet renovat
şi aflat în proprietate privată. Din Evul
Mediu ºi pânã în 1866 localit. a fost reºed.
comitatului Târnava (în 1866 administraþia a fost mutatã la Târnãveni). În satul
Cetatea de Baltă se află castelul „BethlenHaller” şi o bisericã construitã iniþial (sec.
13) în stil romanic, cu modificãri baroce
ºi gotice (nava ºi corul) din sec. 15.
Picturile murale interioare, executate în
1525, au fost acoperite de tencuiala ºi
zugrãvirea din timpul reparaþiilor fãcute
în 1895; bisericã din sec. 14–16, în satul
Tãtârlaua.
CETATEA(ORAŞUL sau TÂRGUL)de
FLOCI Õ GiurgenişiIalomiţa (4).
CETATEA DE LA STOENEªTI Õ
Cetãþeni.

CETATEA DE PIATRÃ Õ Remetea
Chioarului.

CETATEA LUI NEGRU VODÃ, nume
atribuit mai multor cetãþi (azi în ruinã)
din Þara Româneascã ºi Transilvania,
care, potrivit tradiþiei, ar fi aparþinut
legendarului domn al Þãrii Româneºti,
Negru Vodã (sau Radu Negru), cunoscut în istoriografie cu numele Radu I (c.
1377– c. 1383). Cele mai importante cetãþi
sunt: ruinele din com. Cetãþeni, jud.
Argeº (cunoscutã ºi sub numele Cetatea
de la Stoeneºti); ruinele de pe Dealul Orãþii
din com. Rucãr, jud. Argeº (cunoscutã ºi
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sub numele de Cetatea Dâmboviþei);
Cetatea numitã, de obicei, Poienari (sau
Poenari) de pe terit. com. Arefu, jud.
Argeº (Õ); ruinele cetãþii de pe terit.
satului ªarânga, com. Pietroasele (Õ),
jud. Buzãu; ruinele Cetãþii Breaza, de pe
terit. satului Veneþia de Jos, com. Pãrãu
(Õ), jud. Braºov.
CETATEANEAMÞULUIÕ Neamþ(2).

CETATEAPĂGÂNILORÕ Bálványos.
CETATEAPOIENARIÕ Arefu.

CETATEA RÃDESII, peºterã activã
situatã în S M-þilor Vlãdeasa (M-þii
Apuseni), pe Valea Someºului Cald, în
apropiere de izv. acestuia. Lungimea
galeriilor: 260 m. Peºtera, sãpatã în
calcare tithonice, are tavanul strãpuns de
patru hornuri, evidenþiate la supr. sub
formã de avene, prin care pãtrunde
lumina zilei. Interiorul peºterei are
aspectul unei catedrale gotice, luminatã
difuz, într-o nuanþã albãstruie, prin
intermediul celor patru hornuri.
CETATEASUCEVEIÕ Suceava(3).
CETATEATURZIIÕ Moldoveneºti.
CETATEA
Voluntari.

VOLUNTÃREASCÃ

Õ

CETÃÞENI, com. în jud. Argeº, alcãtuitã
din 3 sate, situatã la poalele sudice ale
masivului Leaota, pe valea superioarã a
Dâmboviþei; 3 038 loc. (1 ian. 2011): 1 496
de sex masc. ºi 1 542 fem. Filaturã de
lânã cardatã pentru stofe ºi tricotaje. Pe
terit. com., la poalele dealului pe care se
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aflã mănăstirea Negru Vodă, au fost
descoperite vestigiile unei aºezãri
geto-dacice (davã) datând din sec. 2
î.Hr.-1 d.Hr., în care s-au gãsit urme de
locuinþe, morminte, ceramicã autohtonã,
fragmente de amfore greceºti, mãrgele
din sticlã, monede dacice care imitã pe
cele greceºti, monede romane etc. Pe
vârful unui deal abrupt ºi stâncos, de pe
stg. vãii Dâmboviþa, se aflã ruinele unei
cetãþi din sec. 14, atribuitã, dupã tradiþie,
domnului Negru Vodã (Radu I),
cunoscutã sub numele de Cetatea lui
Negru Vodã sau Cetatea de la Stoeneºti, ºi
mănăstirea Negru Vodă sau Cetãþuia (de
cãlugãri) cu o bisericã rupestrã (sãpatã
în stâncã) din sec. 14, având hramul
„Izvorul Tãmãduirii”, cu fragmente de
picturã muralã originarã, executatã în
tempera, ºi construcþii anexe din 1840.
Biserica rupestrã este declaratã
monument istoric. În satul Lãicãi se aflã
biserica având hramul „Cuvioasa
Parascheva” (1793–1796). Rezervaþie
naturalã complexã (10 ha) situatã la
extremitatea de S a M-þilor Leaota, în
cadrul cãreia se dezvoltã numeroase
endemisme carpatice (omagul/ Aconitum
moldavicum, crucea-voinicului/Hepatica
transsilvanica, coada-iepurelui/Sesleria
heuffleriana, cimbriºorul/Thymus comosus
º.a.) ºi elemente termofile pe stâncile
însorite, cu expunere sudicã (iarba
negilor/Sedum hispanicum, mojdreanul/Fraxinus ornus, drobul/Cytisus
heufelii etc.).

CETÃÞILE PONORULUI, complex
carstic situat în M-þii Bihor (M-þii
Apuseni), alcãtuit din trei avene adânci
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(care se înscriu într-o depresiune, cu un
diametru de 1 km ºi o adâncime de 300
m), o peºterã centralã, un izbuc ºi un râu
ce curge printr-un tunel subteran, lung
de 2 km, care leagã între ele 14 lacuri.
Prãpãstiile mari, asemenea unor cãldãri
uriaºe, cu pereþi înalþi, sunt legate între
ele prin porþi subterane sau tunele uriaºe.
Rezervaþie naturalã complexã (491 ha).
Declarat monument al naturii. Obiectiv
turistic.
CETÃÞUIA 1. Masiv deluros în Pod.
Vaslui, reprezentând alt. max. a acestuia
(425 m).
2.Õ Cetãþeni.
3.Mănãstirea~Õ Iaºi(1).
4.Schitul~Õ Măgura(5).

CEUAªU DE CÂMPIE, com. în jud.
Mureº, alcãtuitã din 8 sate, situatã în
Colinele Mãdãraºului, pe cursul superior
al râului Iceni; 5 995 loc. (1 ian. 2011):
3 016 de sex masc. ºi 2 979 fem. Expl. de
gaze naturale. Prelucr. lemnului; produse
de panificaþie. Împletituri din papurã (în
satul Câmpeniþa). În satul Porumbeni se
aflã biserica din lemn cu hramul „Sfântul
Ioan Botezãtorul”, construitã în sec. 16
din bârne de stejar (refãcutã în 1749 ºi
reparatã în 1841). Pãstreazã picturi
interioare din a doua jumãtate a sec. 18.
Biserici din lemn, cu acelaºi hram –
„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”, în
satele Bozed (1750) ºi Culpiu (sec. 19); în
satul Ceuaºu de Câmpie, menþionat
documentar, prima oarã, în 1505, existã
o bisericã reformatã (sec. 18–19). Pãdurea
Sãbed (59 ha), declaratã rezervaþie
forestieră. Comuna a fost afectatã de
inundaþii la 8 iun. 2006.
CEZIENI, com. în jud. Olt, alcãtuitã din
3 sate, situatã în N Câmpiei Romanaþi,

pe râul Teslui; 1 829 loc. (1 ian. 2011): 891
de sex masc. ºi 938 fem. Centru de
confecþionare a pieselor de port popular
ºi a þesãturilor de interior cu ajutorul rãzboiului de þesut manual. Conac (sf. sec.
18) ºi biserica „Sfântul Dumitru” (1849),
în satul Cezieni.
CHAAKÕ Ciacova

CHECEA, com. în jud. Timiº, formată
dintr-un sat, situatã în Câmpia Timiºului,
la 32 km NV de municipiul Timiºoara;
2 041 loc. (1 ian. 2011): 1 025 de sex masc.
ºi 1 016 fem. Staþie de c.f. Culturi de
cereale, plante tehnice, legume º.a.
Creºterea bovinelor, ovinelor, porcinelor
ºi pãsãrilor. Muzeu etnografic. Satul
Checea este atestat documentar în 1470.
Com. C. a fost înfiinþatã la 7 mai 2004
prin desprinderea satului Checea din
com. Cenei, jud. Timiº.

CHEIA 1. Pârâu, afl. drept al râului
Olãneºti; 24 km; supr. bazinului: 84 km2.
Izv. din E M-þilor Cãpãþânii, de sub vf.
Preota. În cursul superior, în zona
masivului Buila-Vânturariþa, a sãpat chei
spectaculoase, în arealul cãrora se
dezvoltã o vegetaþie cu numeroase exemplare de tisã (Taxus baccata), Corthusa
mathioli etc. Zona a fost declaratã
rezervaþie naturalã.
2. Staþiune climatericã ºi de odihnã
de interes general, cu funcþionare permanentã, situatã în raza com. Mãneciu, jud.
Prahova, pe râul Teleajen, în depr.
intramontanã cu acelaºi nume, la poalele
M-þilor Ciucaº (Carpaþii Orientali), la 871
m alt., la 61 km N de municipiul Ploieºti.
Climat de depresiune intramontanã,
tonic-stimulant, cu aer puternic ozonat.
Verile sunt rãcoroase (în iul. temp. medii
de 16°C) ºi iernile nu prea friguroase (în

Cheia (2). Vedere generală

Cheile Orzei

ian. medii de –4°C). Temp. medie anualã
este de c. 6°C, iar precipitaþiile atmosferice însumeazã 750–800 mm anual.
Staþiunea este indicatã ca loc de odihnã
ºi recreere pentru cei ce suferã de
nevrozã astenicã, surmenaj fizic ºi intelectual, hipertiroidie benignã, rahitism ºi
tulburãri de creºtere la copii, anemii
secundare etc. Punct de plecare spre
cabanele din munþii din împrejurimi. În
staþiunea climatericã ºi de odihnã Cheia
se aflã un centru de telecomunicaþii ºi un
releu de televiziune prin satelit, dat în
funcþiune la 19 dec. 1991.
3. Mănãstirea~Õ Mãneciu.

CHEILEBICAZULUIÕ Bicaz(3).

CHEILEBISTRIÞEIÕ Bistriþa(1).

CHEILECARAªULUIÕ Caraº(1).
CHEILENEREIÕ Nera.

Apuseni), situate în arealul com. Petreºtii
de Jos, jud. Cluj. Lungime: 3,5 km. Aici
se aflã o rezervaþie complexã (geologicã,
floristicã, faunisticã ºi arheologicã)
extinsã pe 175,7 ha, în care existã c. 60
de peºteri (Peºtera Morarilor, Peºtera
Binder, Peºtera Ascunsã etc.), numeroase
stânci, coloane, pereþi abrupþi ºi înalþi de
peste 100 m, c. 1 000 de specii de plante
(scoruºul/ Sorbus dacica, usturoiul de
stâncãrie/Allium obliquum) ºi numeroase
specii de fluturi aparþinând genurilor
Heterogynis, Dysaukes, Eubleme ºi Phybalopterix – acesta din urmã întâlnit doar în
M-þii Ural ºi în zona Rijeka din Croaþia.
În multe din peºterile aflate pe versanþii
Cheilor Turzii s-au descoperit urme de
locuire omeneascã datând din Paleoliticul
mijlociu, din Neolitic (cultura materială
Criº), din perioada de trecere la Epoca
bronzului (cultura materială Coþofeni) ºi
din perioadele dacicã, romanã ºi feudalã.
Întreaga zonã a fost declaratã monument
al naturii. Important obiectiv turistic.
2.Mănãstirea~Õ PetreºtiideJos.
CHEILE ZÃNOAGEI, chei pitoreºti,
sãpate de râul Ialomiþa în formaþiunile
calcaroase din S M-þilor Bucegi, la 11 km
aval de izv. Ialomiþei. Lungime: 2,5 km.
Obiectiv turistic.
CHENEYÕ Cenei.

CHERECHIU, com. în jud. Bihor,
alcãtuitã din 3 sate, situatã în Câmpia
Ierului, pe râul Ier; 2 500 loc. (1 ian. 2011):
1 214 de sex masc. ºi 1 286 fem. Haltã de
c.f. (în satul Târguºor). Produse de panificaþie. Ciupercãrie. Satul Cherechiu este
menþionat documentar, prima oarã, în
1220.
CHERYÕ Oraviţa.

CHEILEOLTEÞULUIÕ Olteþ(1).

CHEILEORZEI, chei pitoreºti, sãpate de
râul Ialomiþa în formaþiunile calcaroase
din S M-þilor Bucegi, la c. 15 km aval de
izv. Ialomiþei. Lungime: 2 000 m. Obiectiv
turistic.

CHEILETÃTARULUI, chei sãpate de râul
Ialomiþa în formaþiunile calcaroase din
S M-þilor Bucegi, la c. 7 km aval de izv.
Ialomiþei. Lungime: 2 500 m. Obiectiv
turistic.

CHEILE TURZII 1. Chei spectaculoase,
realizate de râul Hãjdate (afl. al
Arieºului) în calcarele jurasice ale culmii
Hãjdate din N-NE M-þilor Trascãu (M-þii

Cheile Turzii (1).
Stâncă din zona
cheilor

Chiajna
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CHEÞANI, com. în jud. Mureº, alcãtuitã
din 7 sate, situatã în lunca ºi pe terasele
de pe stg. râului Mureº, la poalele de S
ale Colinelor Luduºului; 2 746 loc. (1 ian.
2011): 1 387 de sex masc. ºi 1 359 fem.
Haltã de c.f. Culturi de cereale (grâu,
porumb), hamei, sfeclã de zahãr, cartofi
ºi legume (ceapã, ardei, roºii etc.). Satul
Cheþani este menþionat documentar,
prima oarã, în 1444. Monumentul eroilor
(în satul Hãdãreni). Bisericã din lemn cu
dublu hram – „Sfinþii Arhangheli Mihail
ºi Gavriil” ºi „Sfântul Ioan Botezãtorul”
(sec. 18), în satul Grindeni ºi biserica din
lemn cu hramul „Sfinþii Arhangheli
Mihail ºi Gavriil” (sec. 18), în satul
Cheþani, aceasta din urmã declaratã
monument istoric.
CHEVEREªUMARE, com. în jud. Timiº,
alcãtuitã din 3 sate, situatã în Câmpia
Timiºului, pe râul ªurgani; 2 057 loc. (1
ian. 2011): 1 053 de sex masc. ºi 1 004 fem.
Staþie de c.f. Prelucr. lemnului; producþie
de tãlpi din poliuretan pentru încãlþãminte; panificaþie; diverse produse din
nuiele. Creºterea ovinelor. Culturi de
cereale ºi plante tehnice. În satul Chevereºu Mare, atestat documentar în 1717, se
aflã biserica „Înãlţarea Domnului” (1801)
ºi biserica romano-catolicã „Sfântul
ªtefan” (sec. 19). Pãdure de stejar.

CHIAJNA, com. în jud. Ilfov, alcãtuitã
din 3 sate, situatã în Câmpia Bucureºtiului, la V de municipiul Bucureºti,
pe râul Dâmboviþa; 10 171 loc. (1 ian.
2011): 4 992 de sex masc. ºi 4 179 fem.
Staþie de c.f. Fabricã de cãrãmidã ºi
prefabricate din beton. În satul Roºu,
atestat documentar în anul 1700, se aflã
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Chibed

staþia de acumulare ºi filtrare a apei
potabile pentru municipiul Bucureºti.
Bisericile cu hramurile „Sfântul Nicolae”
(1831, renovatã în 1897) ºi „Sfântul
Gheorghe” (1841), în satele Chiajna ºi
Dudu. Satul Chiajna este menþionat
documentar în 1787, iar satul Dudu în
1725. Între 23 ian. 1981 ºi 10 apr. 1997,
com. C. a fost în Sectorul Agricol Ilfov.

CHIBED, com. în jud. Mureº, formată
dintr-un sat, situatã în Subcarpaþii Târnavei, la poalele Dealurilor ªiclodului ºi
Becheciului, pe râul Târnava Micã; 1 686
loc. (1 ian. 2011): 817 de sex masc. ºi 869
fem. Staþie de c.f., inauguratã în 1896.
Prelucr. lemnului ºi a lânii. Abator. Brutãrie. Creşterea ovinelor. Muzeu sãtesc.
Bisericã reformatã (1552), cu turn din
1640. Satul Chibed este atestat documentar în 1499. Com. C. a fost înfiinþatã
la 21 iul. 2003 prin desprinderea satului
Chibed din com. Ghindari, jud. Mureº.

CHICERA, masiv deluros în Muscelele
Argeºului, între râurile Argeº, la V, ºi
Vâlsan, la E, alcãtuit din fliº grezo-marnos, gresii, argile º.a. Alt. max.: 1 218 m
(alte surse îi atribuie 1 227 m). Acoperit
cu pãºuni, fâneþe ºi livezi. Cunoscut ºi
sub numele de Chiciura.

CHICHIª, com. în jud. Covasna, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în Depr. Sfântu
Gheorghe, pe Râu Negru; 1 605 loc.
(1 ian. 2011): 773 de sex masc. ºi 832 fem.
Haltã de c.f. Prelucr. lemnului. Creºterea
bovinelor. În satul Chichiº, atestat
documentar, prima oarã, în 1461, se aflã
biserica din lemn cu hramul „Sfinþii
Apostoli Petru ºi Pavel” (1740), o bisericã
din sec. 14–16, reconstruitã în sec. 20, o
bisericã reformatã (1799) ºi o casã
þãrãneascã construitã în 1803, din lemn
de fag, declaratã monument de arhitecturã popularã. Parc public (rezervaþie
ornitologicã).
CHICIURAÕ Chicera.

CHIEªD, com. în jud. Sãlaj, alcãtuitã din
3 sate, situatã în zona Dealurilor Majei,
pe râul Maja; 2 596 loc. (1 ian. 2011): 1 289
de sex masc. ºi 1 307 fem. Expl. de lignit.
Prelucr. lemnului; confecþii textile.
Moarã. Fermã de creºtere a ovinelor. Izv.
cu ape minerale sulfuroase. Aici se aflã
un gorun secular (ocrotit). În satul
Chieºd, menþionat documentar, prima
oarã, la 18 iul. 1461, se aflã biserica din

lemn „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi
Gavriil”, cu altar rotund (sec. 18), învelitã
în tablã zincatã, declaratã monument
istoric, iar în satul Sighetu Silvaniei existã
biserica din lemn cu hramul „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil” (1832).

CHIHERUDEJOS, com. în jud. Mureº,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în zona
Dealurilor Mureºului; 1 560 loc. (1 ian.
2011): 793 de sex masc. ºi 767 fem. În
satul Chiheru de Jos, menþionat documentar, prima oarã, în 1453 se află
mănăstirea cu acelaşi nume, cu biserica
„Adormirea Maicii Domnului” construită în perioada 10 mai 1998-18 nov.
2001 pe locul unei foste mănăstiri care
apare menţionată documentar la 14 dec.
1737 şi dispărută în jurul anului 1848. În
satul Urisiu de Jos se aflã biserica din
lemn cu hramul „Sfinþii Arhangheli
Mihail ºi Gavriil”, construitã în 1747
(refãcutã în 1848–1851 ºi zugrãvitã în
1851 de cãtre Popa Gheorghe din
ªendreni). Aici se pãstreazã douã icoane
(Sfântul Nicolae ºi Maica Domnului)
donate de pan Luca din Urisiu în 1539,
manuscrise din sec. 16–17, cãrþi rare din
sec. 18. Clopot din anul 1600. În acelaºi
sat mai existã biserica din lemn cu
hramul „Sfânta Treime” (sec. 19).

CHILIA 1. Braþ al Dunãrii, în partea de
N a Deltei, desprins din braþul Tulcea la
ceatalul Chiliei, formând graniþa cu
Ucraina. Lungime: 111 km; lãþime max.
: 1 000 m. Ad. max.: 36 m. Caracteristica
acestui braþ este despletirea succesivã în
3 formaþiuni de braþe ºi ostroave,
întrerupte de porþiuni de albie unicã
(Ostrovul Tãtaru, cursul unic de la Chilia Veche, despletirea de la ostroavele
Babina-Cernovca, cursul grupat de la
Periprava, apoi delta secundarã a Chiliei).
Pe braþul C. se scurge, în prezent, 62%
din debitul fluviului (în scãdere faþã de
perioada 1910, când drena 72%). Braþul
C. este navigabil pentru vase mici. Delta
secundarã s-a format începând de la sf.
sec. 18 ºi are c. 40 de braþe mai mici.
2. Grind de origine continentalã
situat între braþele Sulina ºi Chilia. Supr.:
5 500 ha; lungime: 15 km; lãþime: 5 km.
Alt. max.: 6,5 m. Este neinundabil ºi
cultivat agricol.

CHILIA VECHE, com. în jud. Tulcea,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în N Deltei
Dunãrii, pe grindul Chilia, pe dr. braþului
Chilia; 2 386 loc. (1 ian. 2011): 1 217 de
sex masc. ºi 1 169 fem. Producţie de

brânzeturi ºi conserve din peºte. Abator.
Morãrit. Diverse produse din papurã
împletită. Fermã de creºtere a porcilor.
Pepinierã piscicolã. Cherhana. În
Antichitatea greacã, aici a existat o cetate,
probabil Achillea, care a fost stãpânitã de
bizantini la sf. sec. 10, apoi s-a aflat sub
stãpânire turceascã cu numele Eskil-Kalé.
La mijlocul sec.14 era cunoscutã cu
numele Licostomo. A intrat sub autoritatea Þãrii Româneºti înainte de anul
1372. Cuceritã ºi stãpânitã apoi de
Alexandru cel Bun (1400– 1432), cetatea
reintrã în posesia Þãrii Româneºti în
1447. În 1465 este dobânditã de ªtefan
cel Mare, care o stãpâneºte pânã în 1479,
când cetatea a fost demantelatã. În Evul
Mediu, când Chilia Veche se afla la
numai 5 km de þãrmul Mãrii Negre (în
prezent este la c. 40 km V de þãrm, din
cauza avansãrii braþului Chilia în mare),
a avut un rol important comercial ºi
strategic. Biserica „Sfinţii Voievozi”
(1897–1925). Pe terit. com. C.V. se aflã
rezervaþia Roºca-Buhaiova-Hreciºca (15 400
ha), între grindurile Letea ºi Chilia, unde
cuibãreºte cea mai mare colonie de
pelicani din Europa, precum ºi colonii
de egrete, stârci galbeni, stârci lopãtari
º.a. Până în anii ’90 ai sec. 20, com. Chilia
Veche a avut în componenţă satul
Ostrovu Tătaru, sat care s-a autodesfiinţat în acei ani prin depopulare, în
prezent existând fizic, dar fără locuitori.
CHILIILE, com. în jud. Buzãu, alcãtuitã
din 7 sate, situatã în Subcarpaþii
Buzãului, în mica Depr. Chiliile-Cãneºti,
la poalele Dealurilor Bocu ºi Dâlma, pe
râul Sãrãþel; 627 loc. (1 ian. 2011): 297 de
sex masc. ºi 330 fem. Pomiculturã (meri,
peri, pruni, nuci). Satul Chiliile este
atestat documentar în 1720. Bisericã
având hramul „Sfinþii Voievozi” (1844),
în satul Budeºti.
CHINTENI, com. în jud. Cluj, alcãtuitã
din 9 sate, situatã în zona Dealurilor
Clujului, pe cursul superior al râului
Chinteni; 2 942 loc. (1 ian. 2011): 1 461
de sex masc. ºi 1 481 fem. Expl. de tufuri,
marne, argilã ºi nisip. În satul Chinteni,
menþionat documentar, prima oarã, în
1263, se aflã o bisericã romano-catolicã
(1796), iar în satul Feiurdeni existã
biserica greco-catolicã „Sfântul Nicolae”
(1930– 1931) ºi un conac din sec. 17;
bisericã din lemn (sf. sec. 16), în satul
Siliºtea Veche ºi biserica din lemn cu
hramul „Adormirea Maicii Domnului”

(1726, cu picturi interioare din 1748), în
satul Vechea.

CHIOAR 1. Dealurile Chioarului,
subunitate deluroasã a Pod. Someºan,
situatã între Depr. Baia Mare în N, aliniamentul vãilor Lãpuº–Ileanda în E,
abruptul petrografic al Culmii Prisnel în
S ºi Valea Someºului în E. Dealurile
prezintã înãlþimi ce variazã între 250 ºi
600 m ºi sunt alcãtuite din marne, tufuri,
conglomerate, argile marnoase ºi
nisipuri. Alt. max.: 660 m în masivul (sau
Mãgura) Prisaca (cunoscut ºi sub numele
de Þicãu sau Dealu Mare). Pãduri de
gorun ºi de fag. Pomiculturã.
2. Cetatea Chioarului Õ Remetea
Chioarului.
CHIOCHIª, com. în jud. Bistriþa-Nãsãud,
alcãtuitã din 10 sate, situatã în Câmpia
Fizeºului, pe râul Apatiu; 3 145 loc. (1
ian. 2011): 1 616 de sex masc. ºi 1 529
fem. Energie eolianã. Creºterea ovinelor.
Iaz piscicol. Satul Chiochiº este
menþionat documentar, prima oarã, în
1320. Bisericã din sec. 13–16, în satul
Bozieº; biserici din lemn în satele Apatiu
(„Sfinþii Arhangheli Mihail şi Gavriil”,
sec. 16) ºi Buza Cãtun (1601, adusã din
satul Fântânele în 1897); Castelul
„Weselleny” (sec. 18), în satul Chiochiº;
bisericã reformatã (sec. 18) ºi biserica din
lemn „Sfinþii Arhangheli Mihail şi
Gavriil” (sec. 17, pictatã în 1754), în satul
Strugureni.

CHIOJDEANCA, com. în jud. Prahova,
alcãtuitã din 3 sate, situatã în Subcarpaþii
Buzãului; 1 776 loc. (1 ian. 2011): 926 de
sex masc. ºi 850 fem. Pomiculturã (meri,
peri, pruni, nuci). Satul Chiojdeanca este
atestat documentar la 17 mart. 1607.
Bisericile din lemn cu hramurile „Sfântul
Dumitru” (1774) ºi „Cuvioasa Parascheva”-Vãgãuneºti (1780–1792, refãcutã în
1847), în satele Nucet ºi Chiojdeanca. Tot
în satul Chiojdeanca mai existã biserica
având hramul „Intrarea în Bisericã a
Maicii Domnului”, construitã pe cheltuiala boierului Stan Dragomir în anii
1897–1902 ºi consolidatã dupã cutremurele din 10 nov. 1940 ºi 4 mart. 1977,
conacul boierului Stan Dragomir (1907),
azi dispensar comunal, ºi o cruce din
piatrã, ridicatã în jurul anului 1719, care
marcheazã locul unei gropi comune unde
au fost înmormântate persoanele rãpuse
de ciumã. Agroturism.
CHIOJDENI, com. în jud. Vrancea,
alcãtuitã din 8 sate, situatã în Subcarpaþii

Vrancei, în V Depr. Dumitreºti, la poalele
Dealului Roºu, pe râul Râmnic; 2 467 loc.
(1 ian. 2011): 1 271 de sex masc. ºi 1 196
fem. Expl. şi prelucr. primară a lemnului.
Pomiculturã (meri, peri, pruni, nuci).

CHIOJDU 1. Depresiune de eroziune
situatã în zona de contact dintre
Subcarpaþi (respectiv Dealul Cornãþel) ºi
prelungirile M-þilor Siriu (respectiv
masivul Monteoru), dezvoltatã în bazinul
mijlociu al râului Bâsca Chiojdului. Vatra
depresiunii, aflatã la 400–450 m alt., este
alcãtuitã din lunci ºi terase, fiind strãjuitã
de dealurile limitrofe înãlþate pânã la
700–900 m alt. Pantele dealurilor sunt
acoperite cu livezi, pãºuni ºi fâneþe, iar
în partea superioarã se aflã pãduri de
foioase.
2. Com. în jud. Buzãu, alcãtuitã din
6 sate, situatã în Subcarpaþii Buzãului,
în Depr. Chiojdu, la poalele masivului
Monteoru ºi a Dealului Cornãþel, pe râul
Bâsca Chiojdului; 3 550 loc. (1 ian. 2011):
1 779 de sex masc. ºi 1 771 fem. Pomiculturã. Satul Chiojdu este atestat documentar, prima oarã, la 10 iul. 1418, ºi apoi
la 5 ian. 1549 ºi la 2 aug. 1562. Pe terit.
com. s-a descoperit un mormânt, cu un
bogat inventar funerar, atribuit unei
prinþese ostrogote (sec. 5). În satul Chiojdu
se aflã o bisericã din anul 1844 (restauratã
în 1909 ºi 1973), casa cu blazoane (sec. 18)
ºi casa „Codescu” (sec. 18) a cãrei copie,
reconstruitã în 1936, se aflã în Muzeul
satului ºi de artã popularã „Dimitrie
Gusti” din Bucureºti. Bisericile cu hramurile „Înãlþarea Domnului” (1877 –
lucrãrile de construire au fost reluate în
1912, întrerupte de Primul Rãzboi
Mondial ºi terminatã în 1927; reparatã în
1980 ºi pictatã în 1983), „Intrarea în
Bisericã a Maicii Domnului” (1876,
refãcutã în anii 1979–1982 dupã stricãciunile provocate de cutremurul din 4
mart. 1977), „Sfinþii Arhangheli Mihail
ºi Gavriil” (1852–1856) ºi „Adormirea
Maicii Domnului” (1870–1877), în satele
Bâsca Chiojdului, Lera, Poieniþele ºi
Cãtiaºu.

CHIRNOGENI, com. în jud. Constanþa,
alcãtuitã din 3 sate, situatã în Pod.
Cobadin; 3 383 loc. (1 ian. 2011): 1 071 de
sex masc. ºi 1 682 fem. Staþie de c.f. Expl.
de nisip alb. Produse de panificaţie şi de
patiserie. Viticulturã. Ferme de creºtere
a bovinelor ºi ovinelor.
CHIRNOGI, com. în jud. Cãlãraºi, formată
dintr-un sat, situatã în Câmpia Burnas;

Chisirig
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7 846 loc. (1 ian. 2011): 3 894 de sex masc.
ºi 3 952 fem. Morãrit ºi panificaþie. Complex avicol. Creºterea porcinelor.
Viticulturã. Staþiune de cercetãri agricole.
Între 17 febr. 1968 ºi 23 ian. 1981 com. C.
a fãcut parte din jud. Ilfov. Pe terit. com.
au fost descoperite urmele mai multor
aºezãri geto-dacice din sec. 2 î.Hr. 1 d.Hr., peste care s-au suprapus alte
aºezãri din sec. 6–7 ºi 9–10.

CHIRPÃR, com. în jud. Sibiu, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în Pod. Hârtibaciului;
1 583 loc. (1 ian. 2011): 783 de sex masc.
ºi 800 fem. În satul Chirpãr, menþionat
documentar, prima oarã, în perioada
1332–1333, se aflã o bisericã ortodoxã
(1844, cu unele transformãri din 1899) ºi
o cetate cu bisericã de incintă (sec. 13–
16) care în prezent aparţine cultului
evanghelic; în satul Sãsãuº existã o
bisericã ortodoxã cu hramul „Adormirea
Maicii Domnului” (1782), în satul Vãrd
se află o bisericã din sec. 13, fortificatã
în sec. 15–16, azi biserică evanghelicã, iar
în satul Veseud o bisericã din sec. 13,
fortificatã în sec. 15, 16, 18, azi biserică
evanghelicã ºi o bisericã ortodoxã cu
hramul „Sfântul Gheorghe” (1790).
CHISCANI, com. în jud. Brãila, alcãtuitã
din 3 sate, situatã în E Câmpiei Brãilei, pe
stg. Dunãrii; 5 799 loc. (1 ian. 2011): 2 946
de sex masc. ºi 2 853 fem. Termocentralã
(1 950 MW). Combinat de celuloză şi
hârtie (închis în 2010). Sere legumicole.
Pe terit. com. a fost descoperitã o necropolã sarmaticã datând din sec. 1 î.Hr., în
care s-au gãsit ceramicã elenisticã, sãgeþi
de tip scitic (cu 3 muchii), coliere din sticlã
ºi mãrgean, fibule etc.

CHISELET, com. în jud. Cãlãraºi, formată
dintr-un sat, situatã în lunca Dunãrii, pe
dr. vãii Mostiºtea; 3 490 loc. (1 ian. 2011):
1 717 de sex masc. ºi 1 773 fem. Culturi
de cereale, plante oleaginoase ş.a. Între
17 febr. 1968 ºi 23 ian. 1981 com. C. a fost
în jud. Ilfov. Bisericã având hramul
„Adormirea Maicii Domnului” (1863).
CHISINDIA, com. în jud. Arad, alcãtuitã
din 3 sate, situatã în S Depr. Zarand, la
poalele Dealurilor Cigherului, la confl.
râurilor Ciot ºi Hurez cu Chisindia; 1 444
loc. (1 ian. 2011): 699 de sex masc. ºi 745
fem. Satul Chisindia este menþionat
documentar, prima oarã, în 1349.
CHISIRIGÕ Taşca.
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Chişineu-Criş

CHIªINEU-CRIª, oraº în extremitatea
vesticã a României, în jud. Arad, situat
în Câmpia Criºurilor, la 102 m alt., pe
Criºu Alb, la 42 km N-NE de municipiul
Arad; 8 283 loc. (1 ian. 2011): 4 026 de
sex masc. ºi 4 257 fem. Supr.: 119 km2,
din care 7,3 km2 în intravilan; densitatea:
1 135 loc./km2. Nod feroviar ºi rutier.
Construcþii de maºini-unelte ºi de utilaje
agricole. Producþie de cabluri electrice
pentru autoturisme, cabluri pentru
telefonie, materiale izolatoare pentru
cabluri, de componente electronice,
profile de aluminiu, tãlpi pentru încãlþãminte, de conf. ºi de produse alim. (preparate din lapte, lapte praf, conserve de
legume ºi fructe, produse de panificaþie).
Ateliere de reparat maºini ºi utilaje
agricole. Legumiculturã. Istoric.Localit.
apare menþionatã documentar, prima
oarã, în anii 1202–1203, cu numele Villa
Ineu, iar apoi, în 1476, cu numele Kis Ineu
(Micul Ineu). Declarat oraº la 17 febr.
1968. Oraºul C.-C. are în subordine
ad-tivã satul Nãdab, atestat documentar
în 1334. Castel în stil baroc (1769).
CHIªLAZ, com. în jud. Bihor, alcãtuitã
din 7 sate, situatã în zona de contact a
Câmpiei Barcãului cu Dealurile Barcãului, la 140 m alt., pe râul Barcãu; 3 208
loc. (1 ian. 2011): 1 579 de sex masc. ºi
1 629 fem. Expl. de petrol. Viticulturã.
Satul Chiºlaz este menþionat documentar,
prima oarã, în 1213. Bisericã din sec. 15
ºi bisericã romano-catolicã (1754), în satul
Miºca.

CHITILA1. Lac antropic, realizat pe cursul
mijlociu al râului Colentina, la NV de
municipiul Bucureºti. Supr.: 75 ha.
2. Oraº în jud. Ilfov, situat în Câmpia
Bucureºtiului (Câmpia Românã), pe
malul lacului omonim; 13 309 loc. (1 ian.
2011): 6 466 de sex masc. ºi 6 843 fem.
Supr.: 12,5 km2, din care 4,8 km2 în
intravilan; densitatea: 2 772 loc/km2.
Staþie de c.f. (inauguratã la 13 sept. 1872).
Expl. de argilã. Constr. metalice.
Producţie de mobilã, de cãrãmidã, plãci
ºi dale din ceramicã, prefabricate din
beton, de malþ (din 1992), bere, bãuturi
rãcoritoare; îmbuteliere a apelor gazoase
ºi de capsule (1991); preparate din carne;
panificaþie. Pomiculturã (piersici, meri).
Între 23 ian. 1981 ºi 10 apr. 1997 a fost în
Sectorul Agricol Ilfov. Vestigii din sec. 4
(cuptor pentru topit bronzul). Declarat
oraº la 5 iul. 2005. Oraşul C. are în

subordine ad-tivã localit componentã
Rudeni.
3. Cartier în partea de NV a municipiului Bucureºti.

CHIUIEªTI1. Masiv deluros în Dealurile
Ciceului, limitat de râurile Sãlãtruc, la E,
ºi Someº, la S. Alt. max.: 709 m (vf.
Muncelu).
2. Com. în jud. Cluj, alcãtuitã din 7
sate, situatã la poalele de NE ale dealului
omonim, la confl. râului Strâmbu cu
Sãlãtruc; 2 589 loc. (1 ian. 2011): 1 296 de
sex masc. ºi 1 293 fem. În arealul com.
C. au fost descoperite câteva vestigii
neolitice (aºchii de silex, topoare din
piatrã º.a.). Satul Chiuieºti este menþionat
documentar, prima oarã, în 1467. În satul
Valea Cãºeielului se aflã mănãstirea
„Cãºeiel-Strâmbu” (de maici), având
biserica cu hramul „Înãlþarea Sfintei
Cruci”, ctitorie din 1765 a cãlugãrului
Filip Pahomie Georgiu din Strâmbu.
Biserica a fost distrusã de un incendiu
în 1832 ºi refãcutã apoi din temelii de
cãlugãrul Basiliu Bonifaciu din Blaj.
Desfiinþatã la 28 oct. 1959 de către
autorităţile comuniste, mănãstirea a fost
reînfiinþatã în 1991. În naosul bisericii,
lângã icoana Maicii Domnului, se aflã o
raclã în care sunt pãstrate fragmente de
moaºte de la 72 de sfinþi, precum ºi un
fragment din crucea pe care a fost
rãstignit mântuitorul nostru Iisus Hristos.
Biserica din lemn cu hramul „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil” (sec. 17),
în satul Strâmbu.

CHIUZA, com. în jud. Bistriþa-Nãsãud,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în zona de
contact a Dealurilor Ciceului cu Muscelele Nãsãudului, pe dr. Vãii Someºului
Mare; 2 229 loc. (1 ian. 2011): 1 111 de sex
masc. ºi 1 118 fem. Ferme de creºtere a
ovinelor ºi a bovinelor. Pomiculturã
(meri, pruni). Legumiculturã. Prelucr.
laptelui ºi a agregatelor de balastierã.
Confecþionarea de perii industriale din
sârmã. Satul Chiuza este menþionat
documentar, prima oarã, în 1292. Bisericã
reformatã (sec. 16), în satul Sãsarm,
declaratã monument istoric. Conac (sec.
19), în satul Chiuza, azi sediul Primãriei.
Com. C. are în componenţă satul Mireş
care s-a depopulat la sf. sec. 20 şi
începutul sec. 21 existând din punct de
vedere ad-tiv, dar fără locuitori.

CHIUZBAIA, depresiune de eroziune
situatã la poalele sudice ale M-þilor Igniº,
la 580 m alt., drenatã de râurile Chiuzbaia
(afl. al Sãsarului) ºi Herja (afl. al Firizei),

dominatã de vârfurile Igniº ºi Pietricica,
la N, ºi Blidar ºi Scutu Mare, la E. Relief
colinar, de lunci ºi de terase. În arealul
depresiunii se individualizeazã câteva
neck-uri vulcanice, cel mai înalt fiind
Mãgura (882 m). Temp. medie anualã
este de 6–8°C, iar precipitaþiile însumeazã
1 000–1 200 mm anual. Pãduri de fag;
pãºuni ºi fâneþe naturale. Aici se aflã
rezervaþia paleontologicã Chiuzbaia
(bogate depozite de florã pliocenã).
CHOHALÕ Cehal.

CHSÁKÕ Ciacova.

CHUMBULÕ Jimbolia.

CIACOVA, oraº în jud. Timiº, situat în
Câmpia Timiºului, pe râul Timiºu Mort;
5 135 loc. (1 ian. 2011): 2 490 de sex masc.
ºi 2 645 fem. Supr.: 122,6 km2, din care
9,2 km2 în intravilan; densitatea: 558
loc./km2. Staþie de c.f. (inaugurată la
6 aug. 1893). Ind. textilã ºi alim. Morãrit.
Centru pomicol. Fermã de creºtere a
porcinelor. Izv. cu ape minerale termale.
Localit. Ciacova este atestatã documentar, prima oarã, în 1220, în 1332 apare
consemnată cu numele Chaak sau Csák,
iar la 23 apr. 1832 devine târg. În
perioada 1395-1551 s-a aflat sub ocupaţie
otomană, iar între 1718 şi 1918 sub cea
habsburgică, perioadă în care au fost
colonizaţi germani, austrieci, cehi şi
slovaci. Com. C. a fost declarată oraş la
7 mai 2004 având în subordine ad-tivă
satele Cebza, Macedonia, Obad şi
Petroman. Monumente: ruinele unei
cetãþi, construitã în anii 1390–1394
(demantelatã în 1701), din care se mai
pãstreazã un turn de apãrare (donjon) de

Ciacova. Donjonul fostei cetăţi

23,70 m înãlþime, de formã pãtratã;
biserica sârbeascã „Maica Domnului”
(1768–1770, cu picturi murale din 1770–
1780 realizate de Dimitrie Popović ºi
refãcute în anii 1902–1903 de ªt. Aleksić
ºi cu iconostas pictat în 1771 de Dimitrie
Popović); biserica romano-catolicã
„Sfânta Treime” (18 apr. 1880–15 oct.
1881), în stil gotic; biserica română
„Adormirea Maicii Domnului" (18991900), în stil neobizantin, cu picturi
murale din 1907. În satul Cebza, atestat
documentar în 1337, se aflã o mănăstire
de maici (din 1996), cu bisericã din lemn,
datând din 1758–1759, renovatã în 1815.
CIALAÕ Zădăreni.

CIATAÕ Lenauheim.

CIBIN1.Õ Cindrel.
2. Râu, afl. dr. al Oltului la Turnu
Roºu; 80,3 km; supr. bazinului: 2 237 km2.
Izv. din N M-þilor Cindrel, prin douã
pârâuri (Râul Mare ºi Râul Mic) care îºi
au obârºia în lacurile glaciare Iezerul
Mare (aflat la 1 920 m alt.) ºi, respectiv,
Iezerul Mic (ca origine este socotit însã
Râul Mare), apoi îºi urmeazã cursul în
zona montanã, la contactul ºisturilor
cristaline cu depozitele neogene, având
un profil longitudinal în trepte, cu
praguri, ºi o pantã medie accentuată
(50‰), unde formeazã chei spectaculoase. Dupã ce iese din zona montanã ºi
intrã în Depr. Sibiu, panta scade la
1-2,5‰. Afl. pr.: Hârtibaciu (pe stg.) ºi
Sadu (pe dr.).
CIBINIUMÕ Sibiu(2).

CICÃNEªTI, com. în jud. Argeº, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în zona Muscelelor
Argeºului, la poalele sudice ale Dealului
Tãmaºu; 2 121 loc. (1 ian. 2011): 1 041 de
sex masc. ºi 1 080 fem. Expl. forestiere.
Produse de panificaţie. Pomiculturã
(meri, pruni). Creºterea ovinelor.

CICÂRLÃU, com. în jud. Maramureº,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în NV Depr.
Baia Mare, la poalele de SV ale M-þilor
Igniº, în zona de confl. a râului Cicârlãu
cu Someº; 4 053 loc. (1 ian. 2011): 2 032
de sex masc. ºi 2 021 fem. Staþie de c.f.
Expl. de min. complexe (sulfuri polimetalice, în satul Ilba), de andezit ºi bazalt.
Viticulturã. Pomiculturã (meri, peri,
castan comestibil). În satul Cicârlãu, menþionat documentar, prima oarã, în 1407
se afla bisericile „Sfânta Parascheva”
(1750-1770) şi „Sfinţii Apostoli Petru şi
Pavel” (sfinţită la 11 oct. 1911), în satul
Ilba există biserica „Sfinţii Arhangheli

Mihail şi Gavriil” (1600), iar în satul
Bârgău o biserică din lemn (1680) şi una
de zid (1899). Rezervaţia naturală
„Rozeta de piatră” (0,5 ha).

CICEU 1.DealurileCiceului, subunitate
deluroasã a Pod. Someºan, situatã în N
Pod. Transilvaniei, la N de râul Someº
ºi la V de valea Iliºua (afl. al Someºului
Mare). Prezintã înãlþimi de 400–600 m,
fragmentate de vãi largi, cu versanþi
afectaþi de alunecãri. La N, Dealurile
Ciceului sunt dominate cu 200–300 m de
Culmea Breaza.
2. Com. în jud. Harghita, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în Depr. Ciuc, la
poalele M-þilor Ciuc ºi Harghita, pe stg.
Vãii Oltului, la 4 km N de municipiul
Miercurea-Ciuc; 2 776 loc. (1 ian. 2011):
1 385 de sex masc. ºi 1 391 fem. Nod
feroviar. Prelucr. primarã a lemnului.
Expl. de andezit. Ruinele cetãþii Ciceului
(sec. 17); biserica romano-catolicã „Sfântul Anton de Padova” (1783, cu refaceri
din 1839). Pârtii de schi. Agroturism.
Com. C. a fost înfiinþatã la 7 apr. 2004
prin desprinderea satelor Ciceu ºi
Ciaracio din com. Siculeni, jud. Harghita.
Satul Ciceu este atestat documentar în
1566.

CICEU-GIURGEªTI, com. în jud. Bistriþa-Nãsãud, alcãtuitã din 2 sate, situatã în
zona Dealurilor Ciceului, pe râul Valea
Mare; 1 686 loc. (1 ian. 2011): 870 de sex
masc. ºi 816 fem. Expl. ºi prelucr. lemnului; preparate din lapte ºi carne. Satul
Ciceu-Giurgeºti este menþionat documentar, prima oarã, în 1405. Pe Mãgura
Ciceului, din apropierea com., se aflã
ruinele cetãþii Ciceu, construitã în 1203–
1204. În 1489 a intrat în posesia lui ªtefan
cel Mare, fiind amenajatã ca reºed.
domneascã, iar apoi a fost feudã a
domnilor moldoveni pânã în timpul lui
Alexandru Lãpuºneanu (1568); în 1544,
cetatea a fost distrusã din ordinul cardinalului Gheorghe Martinuzzi (guvernator al Transilvaniei în anii 1541–1551).
Agroturism. Pânã la 3 oct. 2002 a avut în
componenþã satele Breaza, Negrileºti ºi
Purcãrete, care la acea datã s-au desprins
de com. C.-G. ºi au format com.
Negrileºti.

CICEU-MIHÃIEªTI, com. în jud. Bistriþa-Nãsãud, alcãtuitã din 3 sate, situatã la
poalele Dealurilor Ciceului; 1 354 loc. (1
ian. 2011): 667 de sex masc. ºi 687 fem.
Haltã de c.f. (în satul Ciceu-Mihãieºti).
În arealul satului Ciceu-Corabia a fost
descoperit (1968) un depozit de bronz,
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datând din sec. 10–9 î.Hr., alcãtuit din
arme, unelte, piese de harnaºament ºi
obiecte de podoabã. În satul CiceuMihăieşti, atestat documentar în 1405, se
află o biserică reformată (1910). Com.
C.-M. a fost înfiinþatã la 3 mart. 2005 prin
desprinderea satelor Ciceu-Mihãieºti,
Ciceu-Corabia ºi Leleºti din com. Petru
Rareº, jud. Bistriþa-Nãsãud.
CICLOVA, Culmea Ciclovei, masiv
deluros în Dealurile Oraviţei, constituind
alt. max. a acestora (504 m).
CICLOVAMONTANÃÕ Oraviþa(2).

CICLOVA ROMÂNÃ, com. în jud.
Caraº-Severin, alcãtuitã din 3 sate, situatã
în zona Dealurilor Oraviþei, la poalele V
ale M-þilor Anina; 1 640 loc. (1 ian. 2011):
801 de sex masc. ºi 839 fem. Expl. de min.
complexe ºi de bismut. Prelucr. lemnului.
Pomiculturã. Satul Ciclova Românã este
menþionat documentar, prima oarã, în
1828. Bisericã ortodoxã cu hramul „Pogorârea Duhului Sfânt” (1797, pictatã în
1805 de Ion Zaicu ºi restauratã în 1966),
în satul Ilidia. Ruinele unei cetãþi din
sec. 12.

CIGHER1. Râu, afl. stg. al Criºului Alb
în amonte de oraºul Chiºineu-Criº;
58 km; supr. bazinului: 670 km2. Izv. din
M-þii Zarand. Canalizat în cursul
mijlociu, pe c. 20 km, unde cursul sãu se
încadreazã pe traseul Canalului Morilor.
Pe cursul superior, în amonte de com.
Tăuþ, s-a creat lacul de acumulare Tăuþ
(supr.: 240 ha; vol. : 14,3 mil. m3).
2. Dealurile Cigherului, zonã
deluroasã situatã în zona de contact a
M-þilor Zarand cu Câmpia Criºurilor ºi
Câmpia Cermei, cu alt. de 200–300 m,
puternic fragmentatã de râurile Almaº,
Venca Mare, Sãrãstrãu, Dudiþa, Nãdaº,
Cigher, Hodiº º.a. Alt. max.: 319 m. Zonã
pomicolã.
CILIBIA, com. în jud. Buzãu, alcãtuitã
din 5 sate, situatã în Câmpia Buzãu-Cãlmãþui, pe dr. vãii Buzãului; 1 902 loc.
(1 ian. 2011): 979 de sex masc. ºi 923 fem.
Staþie de c.f. (inauguratã la 13 sept. 1872).
Nod rutier. Balastierã. Fabricã de cãrãmidã. Siloz de cereale. Ferme de creºtere
a ovinelor, porcinelor ºi bovinelor. Satul
Cilibia este atestat documentar în 1822.
În satul Mânzu se află biserica „Sfântul
Ilie” (1863).
CILIBICHIOI Õ MirceaVodã(2).
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Cilieni

CILIENI, com. în jud. Olt, formată
dintr-un sat, situatã în Câmpia Romanaþi,
pe dr. vãii Oltului; 3 236 loc. (1 ian. 2011):
1 632 de sex masc. ºi 1 604 fem. Morãrit.
Presã de ulei. Culturi de cereale, de
floarea-soarelui, sfeclã de zahãr etc.
Legumiculturã. În satul Cilieni, atestat
documentar la 3 ian. 1537, se află biserica
din lemn cu hramul „Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena” (1774) şi biserica
„Sfântul Nicolae” (1825-1827, cu picturi
murale interioare originare), declaratã
monument istoric.

CINCIª sau TELIUC, lac de acumulare
realizat (1963–1964) pe cursul mijlociu al
râului Cerna (afl. stg. al Mureºului), în
amonte de municipiul Hunedoara,
pentru regularizarea debitelor râului
Cerna ºi pentru alimentarea cu apã a
municipiului Hunedoara. Supr.: 2,61 km2;
vol.: 43 mil. m3. În timpul lucrãrilor de
executare a lacului au fost descoperite o
villa rustica ºi o necropolã, datând din
sec. 2–3, cu morminte dacice în care s-au
gãsit douã statui de calcar cristalin,
ceramicã romanã, podoabe (fibule, inel
de aur), opaiþe etc.

CINCU, com. în jud. Braºov, alcãtuitã din
2 sate, situatã în Pod. Hârtibaciului, pe
cursul superior al râului Cincu; 1 872 loc.
(1 ian. 2011): 929 de sex masc. ºi 943 fem.
Pe terit. com. a fost descoperit un depozit
de bronz datând din prima Epocã a
fierului. În satul Cincu, întemeiat de
coloniºtii germani la mijlocul sec. 12 ºi
atestat documentar, prima oarã, în anul
1328, se aflã o bisericã fortificatã,
construitã în sec. 13, în stil romanic, cu
refaceri din anii 1522–1526 ºi dupã
incendiul din 1789. Altarul poliptic din
bisericã, închinat Sfântului Apostol

Toma, este una dintre capodoperele
pictorului Vincentius din Sibiu, realizat
în anul 1521. Zidurile de fortificaþie,
înalte de c. 2 m, se mai pãstreazã doar
pe trei laturi. În prezent, biserica aparţine
cultului evanghelic. În satul Toarcla
existã o cetate þãrãneascã cu bisericã de
incintã (sec. 13). În cadrul com. C. existã
mai multe case din sec. 17– 18, declarate
monumente istorice. În satul Cincu s-a
nãscut publicistul ºi omul politic Valeriu
Braniºte (1869–1928).
CINDREL, masiv muntos situat în partea
central-nordicã a Carpaþilor Meridionali,
între M-þii ªureanu, la V, de care este
separat prin Valea Sebeºului, ºi M-þii
Lotrului, la S, separaþi prin râul Sadu.
Extins în întregime pe terit. jud. Sibiu.
Alt. max.: 2 244 m (vf. Cindrel). Este
alcãtuit din roci metamorfice (gnaisuri,
micaºisturi, ºisturi amfibolice). Prezintã
culmi înalte, masive, cu înclinare slabã,
în cadrul cãrora se pãstreazã bine urmele
celor trei suprafeþe de eroziune, specifice
Carpaþilor româneºti (Borãscu, Râu ªes,
Gornoviþa). Relief glaciar (circuri, vãi) în
zona de obârºie a vãilor Cibin, Dobra,
Bistra, Sebeº. Este o zonã de pãstorit
intens în care se aflã numeroase stâne ale
oierilor din Mãrginimea Sibiului.
Masivul C. este cunoscut ºi sub numele
de M-þii Cibinului. Turism.
CINÞUROAIA Õ IancuJianu.

CIOACA CU BREBENEI, peºterã-aven
(descendentã), fosilã, situatã în SV
M-þilor Vâlcan, în arealul satului Cloºani
(com. Padeº, jud. Gorj), pe versantul stg.
al vãii Izvoarele (afl. al Motrului Sec), la
poalele de V-NV ale vf. Piatra Cloºani,
la 518 m alt. Lungimea galeriilor: 85 m.
Descoperitã în 1959 de C. Burghele, D.
Dancãu ºi V. Decu. În peºterã se
pãtrunde printr-un spaþiu îngust, ce

Cincu.
Biserica fortificată

Cindrel. Păstorit în masivul Cindrel

reprezintã deschiderea unui aven adânc
de 6 m. Este o peºterã caldã (11,5°C),
umedã ºi fãrã curenþi de aer. Prezintã
frumoase stalactite, stalagmite, coralite,
helictite º.a. Adãposteºte o faunã bogatã
ºi variatã (Saphrochaeta oltenica, Centromerus europaeus, Duvalius spinifer º.a.).
Ocrotitã de lege.
CIOARAÕ Sãliºtea.

CIOBANU, com. în jud. Constanþa,
alcãtuitã din 2 sate, situatã în lunca de
pe dr. Dunãrii, în apropiere de podul
rutier de peste Dunãre de la Giurgeni–
Vadu Oii; 3 446 loc. (1 ian. 2011): 1 779
de sex masc. ºi 1 667 fem. Irigaþii. Vestigii
din Epoca bronzului (ceramicã) ºi din
epocile romanã ºi bizantinã (monede).
Satul Ciobanu a fost întemeiat la începutul sec. 19 ºi menþionat documentar
în 1828 cu numele Groapa Ciobanului –
denumire pãstratã pânã în anul 1906.
CIOBĂNOAIA,Schitul~Õ Merei.

CIOCAIA, staþiune balneoclimatericã
sezonierã, de interes local, situatã în
extremitatea nord-vesticã a României, în
raza oraºului Sãcueni (jud. Bihor), în
Câmpia de Vest, la 105 m alt., la 40 km
N de Oradea. Factorii naturali de curã
sunt climatul de câmpie, excitant-solicitant (temperatura medie anualã este de
9–10°C) ºi apele minerale feruginoase,
bicarbonatate, sodice, hipotone, termale
(65°C) indicate pentru tratarea unor
deficienþe la nivelul aparatului locomotor
(devieri ale coloanei vertebrale ºi ale
membrelor inferioare), a unor stãri
prepuberale la copiii cu exces ponderal
ºi temperament hiporeactiv, a unor stãri
de obezitate º.a.

CIOCANI, com. în jud. Vaslui, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în partea de S a Pod.
Bârlad, în lunca râului Tutova, la 10 km
NV de municipiul Bârlad; 1 853 loc.
(1 ian. 2011): 936 de sex masc. ºi 917 fem.
Morãrit. Satul Ciocani este menþionat
documentar, prima oarã, în 1558. Com.

C. a fost înfiinþatã la 7 mai 2004 prin
desprinderea satelor Ciocani, Crâng,
Crângu Nou ºi Podu Petriº din com.
Perieni, jud. Vaslui.
CIOCANU 1. Masiv deluros în Muscelele
Argeºului, între râurile Bratia, la V, ºi
Râu Târgului, la E. Alt. max.: 886 m.
Acoperit cu pãºuni, fâneþe ºi livezi.
2.Mănãstirea~Õ BugheadeJos.

CIOCÃNEªTI 1. Com. în jud. Cãlãraºi,
formată dintr-un sat, situatã în lunca ºi
pe terasele de pe stg. Dunãrii; 4 356 loc.
(1 ian. 2011): 2 121 de sex masc. ºi 2 235
fem. Preparate din carne. Complex
avicol. Viticulturã. Între 17 febr. 1968 ºi
23 ian. 1981 com. C. a fãcut parte din jud.
Ilfov. Satul Ciocăneşti este atestat
documentar în 1589.
2. Com. în jud. Dâmboviþa, alcãtuitã
din 5 sate, situatã în Câmpia Titu, pe râul
Colentina; 5 042 loc. (1 ian. 2011): 2 491
de sex masc. ºi 2 551 fem. Staþie de c.f.
Prelucr. lemnului. Complex avicol. Între
17 febr. 1968 ºi 23 ian. 1981 com. C. a
fãcut parte din jud. Ilfov. În satul Ciocãneºti se aflã ansamblul conacului
„Cantacuzino” (sec. 17–19), în ruinã, biserica având hramul „Adormirea Maicii
Domnului” (1850) ºi biserica cu dublu
hram – „Sfânta Elisabeta” ºi „Tãierea
Capului Sfântului Ioan Botezãtorul”
(1843), iar în satul Urziceanca existã
conacul „Pãunescu” (sec. 19).
3. Com. în jud. Suceava, alcãtuitã din
2 sate, situatã la poalele Obcinei
Mestecãniº, pe cursul superior al Bistriþei;
1 525 loc. (1 ian. 2011): 749 de sex masc.
ºi 776 fem. Expl. de min. de mangan (în
satul Ciocãneºti) ºi de turbã (în satul
Botoº). Creºterea bovinelor. Cămin
cultural (1960). Centru de încondeiere a
ouălor. Mănãstire (de cãlugãri), înfiinþatã
în 1993, cu biserica „Înãlþarea Sfintei
Cruci”. În satul Ciocãneºti se află biserica
„Adormirea Maicii Domnului (1776) şi
numeroase case þãrãneºti care au pereþii
exteriori acoperiþi cu ornamentaþii
artistice, iar în satul Botoş există biserica
„Naşterea Maicii Domnului” (1890). Com.
C. a fost înfiinþatã la 10 iul. 2002 prin
desprinderea satelor Ciocãneºti ºi Botoº
din com. Iacobeni, jud. Suceava.

CIOCÂRLIA1. Com. în jud. Constanþa,
alcãtuitã din 2 sate, situatã în Pod.
Cobadin; 3 027 loc. (1 ian. 2011): 1 518 de
sex masc. ºi 1 509 fem. Staþie de c.f.
Creşterea bovinelor.
2. Com. în jud. Ialomiþa, alcãtuitã din
2 sate, situatã în Câmpia Bãrãganului;

769 loc. (1 ian. 2011): 382 de sex masc. ºi
387 fem. Creºterea bovinelor. Satul
Ciocârlia este atestat documentar în 1888,
iar satul Cotorca în 1552. Între 17 febr.
1968 ºi 23 ian. 1981 com. C. a fãcut parte
din jud. Ilfov.

„Sfântul Nicolae” (1816), în satul Ciofrângeni, declaratã monument istoric.

CIOCILE, com. în jud. Brãila, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în Câmpia Bãrãganului; 2 797 loc. (1 ian. 2011): 1 399 de
sex masc. ºi 1 398 fem. Expl. de þiþei ºi
gaze naturale. Culturi de cereale ºi plante
tehnice. Satul Ciocile este atestat documentar în 1795. Centru de prelucr. a
fibrelor ºi firelor textile.

CIOLANU1. Masiv deluros în Subcarpaþii
Buzãului, situat între râurile Buzãu, la
N, ºi Niºcov, la S, dezvoltat pe un
anticlinal, alcãtuit din calcare ºi gresii.
Alt. max.: 753 m (vf. Poiana Hoþilor).
Împãdurit cu fag ºi gorun. Expl. de
calcare cochilifere.
2.Mănãstirea~Õ Tisãu.

CIOCHINA, com. în jud. Ialomiþa, alcãtuitã din 4 sate, situatã în Câmpia
Bãrãganului, pe stânga râului Ialomiþa;
3 248 loc. (1 ian. 2011): 1 576 de sex masc.
ºi 1 672 fem. Haltã de c.f. Morãrit ºi panificaþie. Culturi de cereale ºi plante
tehnice. Legumiculturã. În satul Ciochina
se află o biserică construită în anii 18681872, cu picturi murale interioare din
1881 (restaurate în 2005-2006), consolidată şi reparată după cutremurul din 4
mart. 1977, în satul Orezu există o
biserică din 1896, iar în satul Piersica
biserica „Sfinþii Împãraþi Constantin ºi
Elena” (1803–1804).

CIOCLOVINA, culme muntoasã în SV
M-þilor Vâlcan, alcãtuitã din roci granitice
ºi calcare. Alt.: 957 m. Versanþii sunt
acoperiþi cu pãduri de fag, iar pe vârf se
aflã o poianã cu vegetaþie termofilã:
coada iepurelui (Sesleria rigida), pãiuºul
de stâncãrie (Festuca xanthina), bârcoacea
(Cantoneastes integerrimus), scoruºul
(Sorbus graeca, Sorbus dacica – specii
sudice) º.a. La poalele muntelui se aflã
schitul Cioclovina, care aparþine de
mănãstirea Tismana.

CIOCLOVINAUSCATÃ, peºterã în NV
M-þilor Sebeº, la 775 m alt., pe terit.
satului Cioclovina din com. Boºorod, jud.
Hunedoara. Lungimea galeriilor: 450 m.
Constituitã dintr-o galerie orizontalã
fosilã, cu porþiuni concreþionare; aici s-au
gãsit urme de locuire umanã din
Paleoliticul superior. În stratul de culturã
aurignacianã, în care apar ºi elemente
musteriene, a fost descoperitã o cutie
cranianã de tip homo sapiens fosilis (c.
60 000 -10 000 î.Hr.).

CIOFRÂNGENI, com. în jud. Argeº,
alcãtuitã din 5 sate, situatã în zona
Dealurilor Argeºului, pe râul Topolog;
2 541 loc. (1 ian. 2011): 1 211 de sex masc.
ºi 1 330 fem. Expl. ºi prelucr. lemnului.
Pomiculturã (meri, peri, pruni). Biserica

Ciolpani
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CIOHORÃNI, com. în jud. Iaºi, formată
dintr-un sat, situatã în Pod. Sucevei, pe
interfluviul Siret-Moldova; 2 148 loc.
(1 ian. 2011): 1 046 de sex masc. ºi 1 102
fem. În arealul com. C. au fost descoperite vestigiile unei aºezãri din sec. 2–3
în care s-au gãsit un fragment dintr-o
amforã romanã şi urne de incineraþie
executate din pastã finã cenuºie, cu buza
rãsfrântã în afarã, acoperite cu capac.
Satul Ciohãrani este menþionat documentar, prima oarã, în 1599 ºi apoi la 18
iul. 1603. Biserica „Sfântul Nicolae” (1808,
restauratã în anii 1860–1864). Com. C. a
fost înfiinþatã la 2 dec. 2004 prin desprinderea satului Ciohorãni din com.
Mirosloveºti, jud. Iaºi.

CIOLÃNEªTI, com. în jud. Teleorman,
alcãtuitã din 3 sate, situatã în Câmpia
Gãvanu-Burdea, pe Râu Câinelui; 3 103
loc. (1 ian. 2011): 1 516 de sex masc. ºi
1 587 fem. Nod rutier. Expl. de petrol.
Morãrit ºi panificaþie. Apiculturã. Viticulturã. Reºed. com. este satul Ciolãneºtii
din Deal. Pe terit. com. au fost descoperite
vestigiile unei aºezãri neolitice, aparþinând culturii materiale Gumelniþa (milen.
4–3 î.Hr.) ºi un depozit de vase ceramice
dacice (cãni, oale, fructiere cu picior). În
satul Baldovineºti se aflã ruinele bisericii
fostei mănãstiri Ciolãneºti (sf. sec. 17).

CIOLPANI, com. în jud. Ilfov, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în Câmpia Vlãsiei, pe
malul lacului Þigãneºti; 4 457 loc. (1 ian.
2011): 2 108 de sex masc. ºi 2 349 fem. În
pãdurea C. (un rest al Codrilor Vlãsiei)
existã o rezervaþie dendrologicã (50 ha)
ºi o Staþiune de cercetãri forestiere.
Localit. C. s-a format dupã anul 1800 din
familiile de clãcaºi ai mănãstirii. Pe terit.
satului Ciolpani, pe malul de SV al
lacului Þigãneºti, se aflã mănãstirea
Þigãneºti, de maici, întemeiatã în anul
1776, cu o bisericã din lemn, ºi atestatã
în 1780, ca schit de cãlugãri, într-un
document în care se specificã faptul cã
Matei Þigãnescu ºi veriºoara sa, Paraschiva
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Cãplescu, au cedat un teren pe care sã
se construiascã biserica mănãstirii. În
anul 1805 a devenit schit de maici.
Biserica actualã, cu hramul „Adormirea
Maicii Domnului”, a fost construitã în
anii 1799–1812, pe locul fostei biserici din
lemn, din iniþiativa ºi pe cheltuiala
banului Radu Golescu ºi prin strãdania
arhimandritului Dosoftei de la mănãstirea Cãldãruºani, a logofãtului Gheorghe
Florescu ºi a soþiei sale, Anica, º.a.
Biserica are un pridvor deschis ºi douã
turle mari. Picturile murale interioare au
fost realizate în anul 1853, în stil neobizantin, de egumenul Eftimie ºi refãcute
în 1929 de Dimitrie Belizarie ºi, a doua
oarã, în anii 1978–1986 de Gheorghe
Trãsculescu ºi Valeria Musceleanu.
Biserica a fost supusã unor restaurãri în
anii 1880, 1895, 1911 ºi dupã cutremurul
din 4 mart. 1977, respectiv în anii 1978–
1986. La intrarea în bisericã existã un
frumos ancadrament ornat cu motive
florale. În cimitirul mănãstirii se aflã
biserica „Sfânta Treime”, de dimensiuni
mici, construitã în anul 1817, cu picturi
murale originare executate de Anton
Serafin. Turnul-clopotniþã, care este ºi
turn de poartã, este de formã pãtratã ºi
prevãzut la partea superioarã cu un ceas
mare cu douã cadrane, adus din Germania ºi instalat în anul 1911. Clãdirile
anexe (chiliile, casa stãreþiei, trapeza º.a.)
au fost construite în 1920. Muzeul mănãstirii, adãpostit într-o clãdire datând
din anul 1848, a fost inaugurat în 1989 ºi
pãstreazã icoane vechi pictate pe lemn,
pe pânzã, pe sticlã ºi pe metal, veºminte
vechi preoþeºti, cãrþi vechi, obiecte de
artã religioasã º.a. În cadrul mănãstirii
funcþioneazã ateliere de þesut în care se
confecþioneazã stofe pentru veºminte

Ciolpani. Biserica mănăstirii Ţigăneşti

preoþeºti. Între 23 ian. 1981 ºi 10 apr. 1997
com. C. a fost în Sectorul Agricol Ilfov.
CIOMATUMAREÕ Puciosu.

CIOMÃGEªTI 1. Com. în jud. Argeº,
alcãtuitã din 9 sate, situatã în Piem.
Cotmeana; 1 131 loc. (1 ian. 2011): 556 de
sex masc. ºi 575 fem. Reºed. com. este
satul Rãduþeºti. Expl. ºi prelucr. lemnului.
Pomiculturã (meri, pruni). Apiculturã.
Bogat fond cinegetic.
2. Õ Pieleşti.

CIOMORTANÕ Pãuleni-Ciuc.

CIORANI, com. în jud. Prahova, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în Câmpia Sãratei, pe
râul Cricovu Sãrat; 7 032 loc. (1 ian. 2011):
3 464 de sex masc. ºi 3 568 fem. Staþie de
c.f. Creºterea porcinelor. Reºed. com. este
satul Cioranii de Jos, atestat documentar
în 1592.
CIORÃªTI, com. în jud. Vrancea,
alcãtuitã din 7 sate, situatã în Câmpia
Râmnicului, pe râul Râmnic; 3 316 loc.
(1 ian. 2011): 1 569 de sex masc. ºi 1 747
fem. Staþie de c.f. Nod rutier. Produse de
panificaþie. Fermã de creºtere a ovinelor.
Legumiculturã.
CIORNOHAL,Rezervaþianaturalã~Õ
Cãlãraºi(2).
CIORNULEASA,Rezervaþiaforestierã
~Õ Mitreni.

CIOROGÂRLA, com. în jud. Ilfov,
formată dintr-un sat, situatã în Câmpia
Românã, pe râul Ciorogârla, la 12 km V
de Bucureºti; 5 284 loc. (1 ian. 2011): 2 610
de sex masc. ºi 2 674 fem. Staþie de c.f.
Nod rutier. Prelucr. lemnului. Legumiculturã. Aici se aflã mănãstirea Samurcãºeºti (de maici), cu biserica având trei
hramuri – „Sfânta Treime”, „Adormirea
Maicii Domnului” şi „Cuvioasa Parascheva”,
ctitoritã în 1808 de vornicul Constantin
Samurcaº, reparată în 1845 (după
deteriorările provocate de cutremurul
din 11 ian. 1838) şi din nou în anii 18661869, când a fost pictată de Gheorghe
Tattarescu, şi sfinţită la 13 dec. 1870.
Avariată grav de cutremurul din 10 nov.
1940, biserica a fost demolată şi reclădită
în anii 1941-1943 prin efortul şi pe
cheltuiala generalului Theodor Ciurea şi
a Prefecturii judeţului Ilfov după proiectul arhitectului Ion Cernescu, păstrându-se forma iniţială (stilul brâncovenesc).
Ansamblul monahal a fost restaurat în
anii 1953-1958, perioadă în care biserica
a fost pictată de Gheorghe Popescu.
Pereþii exteriori sunt din cãrãmidã roºie.

Biserica are o singurã turlã, prevãzutã
cu multe gemuleþe dreptunghiulare, ºi
un pridvor deschis, susþinut de coloane
în torsadã, terminate cu arcaturi. În
cadrul mănãstirii funcþioneazã un muzeu
în care se pãstreazã icoane pictate de
Gheorghe Tattarescu, un epitaf lucrat de
Zoe Samurcaº la începutul sec. 19, o cruce
în filigran, metanii de chihlimbar,
veºminte preoþeºti, cãrþi vechi etc. În
cimitirul mănãstirii, unde se aflã o bisericã din 1876, sunt înmormântate câteva
personalitãþi: ziaristul Alexandru Beldiman,
actriþa Frosa Sarandi, Sofia Heliade (fiica
scriitorului Ion Heliade Rãdulescu). În
satul Ciorogârla se mai aflã bisericile cu
hramurile „Adormirea Maicii Domnului” (sec. 18) ºi „Sfântul Gheorghe”
(1832), conacul „Cantacuzino” (sec. 17)
ºi un han (sec. 19). Între 23 ian. 1981 ºi
2 dec. 1985, com. C. a fãcut parte din jud.
Giurgiu, iar între 2 dec. 1985 ºi 10 apr.
1997, din Sectorul Agricol Ilfov.
CIOROIÕ ŞimnicudeSus.

CIOROIAªI, com. în jud. Dolj, alcãtuitã
din 3 sate, situatã în Câmpia Desnãþuiului;
1 619 loc. (1 ian. 2011): 780 de sex masc.
ºi 839 fem. Viticulturã. Legumiculturã
(predominant usturoi). Bisericile cu
hramurile „Sfântul Andrei” (1847– 1851,
reconstruitã în 1927–1934) ºi „Sfântul
Haralambie” (1841), în satele Cioroiaºi
ºi Cioroiu Nou.
CIORTEA, vârf în M-þii Fãgãraº, la V de
vf. Negoiu, alcãtuit din ºisturi cristaline.
Alt.: 2 426 m. Pãºuni alpine. De la poalele
lui izv. râurile Porumbacu, Avrig, Boia
Micã ºi Boia Mare.

CIORTEªTI, com. în jud. Iaºi, alcãtuitã
din 5 sate, situatã în Pod. Central Moldovenesc; 4 110 loc. (1 ian. 2011): 2 121 de
sex masc. ºi 1 989 fem. Expl. de gresii ºi
calcare (în satul Coropceni). Produse
textile. Morãrit. Viticulturã. Fermã de
creºtere a bovinelor ºi porcinelor. Centru
de vinificaþie. Satul Ciorteºti este menþionat documentar în 1523. Biserica ortodoxã cu dublu hram – „Tãierea Capului
Sfântului Ioan Botezãtorul” ºi „Adormirea Maicii Domnului” (ante 1809, refãcutã în 1845), în satul Coropceni.

CIPRIANPORUMBESCU, com. în jud.
Suceava, formată dintr-un sat, situatã în
Pod. Sucevei, la 30 km SV de municipiul
Suceava; 2 168 loc. (1 ian. 2011): 1 122 de
sex masc. ºi 1 046 fem. Expl. lemnului.
Moarã. Casa memorialã (natalã) a
compozitorului Ciprian Porumbescu
(mobilier, fotografii, partituri, documente

de familie) ºi Muzeul memorial „Ciprian
Porumbescu”, f. în 1928 de profesorul
universitar Leca Morariu ºi Marioara
Porumbescu (sora compozitorului), adãpostit în conacul boierului Dimitrie
Costin, reamenajat ºi inaugurat în 1971,
în care sunt expuse instrumente muzicale, partituri, mobilier, fotografii ºi
fotocopii cu aspecte din viaþa ºi activitatea compozitorului Ciprian Porumbescu
etc. Acest muzeu are ºi o secþie de
etnografie. Satul Ciprian Porumbescu
dateazã din anul 1350, dar menþionat
documentar, prima oarã, în 1546 cu
numele Stupca – denumire pe care a
purtat-o pânã la 17 oct. 1953. Pânã la
7 mai 2004, com. Ciprian Porumbescu a
avut în componenþã satele Bãlãceana
(care la acea datã a devenit comunã de
sine stãtãtoare), Braºca ºi Iliºeºti (ultimele
douã sate au format, la 7 mai 2004, com.
Iliºeºti). Tot pânã la 7 mai 2004, satul Iliºeºti
a fost reºed. com. Ciprian Porumbescu.

CIREªU 1. Com. în jud. Brãila, alcãtuitã
din 5 sate, situatã în Câmpia Bãrãganului,
pe râul Cãlmãþui; 3 219 loc. (1 ian. 2011):
1 553 de sex masc. ºi 1 666 fem. Staþie de
c.f. Expl. de petrol ºi gaze naturale. Morãrit.
Produse alim. Fermã de creºtere a
porcinelor. Centru viticol ºi pomicol. Satul
Cireºu este menþionat documentar în 1794.
2. Com. în jud. Mehedinþi, alcãtuitã din
4 sate, situatã în Pod. Mehedinþi, pe râul
Bahna; 582 loc. (1 ian. 2011): 293 de sex
masc. ºi 289 fem. Pe terit. com. au fost
descoperite urmele unei aºezãri neolitice,
de tip Sãlcuþa (milen. 4–3 î.Hr.) ºi mai multe
cuptoare primitive de topire a minereului
de fier, datând din perioada dacicã (sec.
5–4 î.Hr.). În satul Bunoaica se aflã o veche
casã din lemn (1850). În arealul com. C. se
aflã Peºtera lui Epuran (Õ).

CISLÃU 1. Depresiune în Subcarpaþii
Buzãului, înconjuratã de Dealurile
Cornãþel, Blidiºel ºi Ciolanu, drenatã
median de râul Buzãu. Supr.: c. 50 km2.
Relief de luncã, terase ºi de dealuri
subcarpatice. Pomiculturã.
2. Com. în jud. Buzãu, alcãtuitã din
5 sate, situatã în depresiunea omonimã,
în zona de confl. a râului Bâsca Chiojdului
cu râul Buzãu; 5 043 loc. (1 ian. 2011):
2 479 de sex masc. ºi 2 564 fem. Staþie de
c.f. Producţie de var ºi de conserve de
fructe. Prelucr. lemnului. Herghelie (creºterea cailor de rasã pur sânge englezesc).
Pomiculturã (meri, peri, pruni, nuci etc.).
Staþiune experimentalã de sericiculturã.
Pãstrãvãrie. Bisericã având hramul
„Naºterea Maicii Domnului” (1749,

refãcutã în 1829–1839), în satul Cislãu;
bisericã din lemn cu hramul „Înãlþarea
Domnului” (1793), în satul Buda Crãciuneºti. Agroturism.

CISNÃDIE, oraº în jud. Sibiu, situat în S
Depr. Sibiu, la 510 m alt., la 14 km S de
municipiul Sibiu; 16 197 loc. (1 ian. 2011):
7 924 de sex masc. ºi 8 273 fem. Supr.:
277 km2, din care 37,4 km2 în intravilan;
densitatea: 433 loc./km2. Staþie finalã de
c.f. pe linia Sibiu–Cisnãdie, construitã în
1893–1894. Nod rutier. Termocentralã.
Expl. ºi prelucr. lemnului. Important
centru al ind. textile (stofe de lânã;
þesãturi din mãtase; filaturã de bumbac;
aþã de cusut; covoare pluºate ºi mochete;
covoare naþionale). Centru pomicol
(meri, peri, pruni). Muzeul etnografic
Cisnãdioara, inaugurat în 1971. Muzeul
tehnicii textile. Istoric. În arealul oraºului
C. au fost descoperite urmele unei aºezãri
din perioada de trecere de la Neolitic la
Epoca brozului, aparþinând culturii
materiale Coþofeni (2500–1800 î.Hr.),
precum ºi un tezaur alcãtuit din 502
monede greceºti din bronz. Localit. a fost
întemeiatã de coloniºtii germani la mijlocul sec. 12 ºi menþionatã documentar,
prima oarã, ca sat, în 1204, cu numele
Rivetel, iar ca aºezare cu caracter urban
(civitas) în 1323, cu denumirea Civitas
Heltau. Aºezarea a fost devastatã de invazia mongolă din 1241 ºi distrusã
aproape în întregime de invazia otomanã
din 1493. În 1494, localit. C. a primit
dreptul de a þine târg anual. În 1660, o

Cisnădie. Biserica evanghelică
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epidemie de ciumã a decimat populaþia
oraºului (411 victime). În 1896 a fost
introdus iluminatul electric. Declarat oraº
în 1948. Oraºul C. are în subordine
ad-tivã localit. componentã Cisnãdioara.
Monumente: bisericã din sec. 13, azi
bisericã evanghelicã, iniþial bazilicã romanicã, menţionată documentar în 1349,
transformatã în stil gotic la sf. sec. 15, înconjuratã de o centurã de ziduri ºi strãjuitã de turnuri de apãrare (Turnul cu
ceas dateazã din anul 1425). Biserica
pãstreazã fragmente de picturi murale
de la sf. sec. 15. Predela (partea inferioarã) altarului poliptic de la aceastã
bisericã, realizatã în 1525 de Vincentius,
care înfãþiºeazã „Apariþia lui Iisus”, se
aflã la Muzeul Brukenthal din Sibiu. La
C. existã ºi o bisericã ortodoxã construitã
în anii 1893–1899, reparatã în 1932 ºi
distrusã de cutremurul din 9/10 nov.
1940. Pe locul ei s-a construit o altã
bisericã (dupã anul 1984), în stil bizantin.
În localit. componentã Cisnãdioara,
menþionatã documentar în 1223, se aflã
o bisericã evanghelicã construitã în 1764,
în stil baroc, pe locul uneia din sec. 14–
15 ºi o bisericã cu hramul „Sfântul
Mihail” – cea mai veche bisericã romanicã din România – menþionatã documentar la 20 nov. 1223. Dispoziþia
planimetricã (bazilicã scurtã, cu trei nave
acoperite doar de ºarpantã) ºi decoraþia
portalului (sculptat în piatrã în jurul
anului 1260) indicã influenþele arhitecturii renane. Biserica este înconjuratã
de ziduri de fortificaþie, fiind una dintre
cele mai vechi cetãþi þãrãneºti din
Transilvania. În arealul localit. componente Cisnãdioara se aflã un bloc masiv
de calcar, din Cretacicul superior, în care
au fost identificate fragmente de corali,
unele foraminifere, gasteropode, amoniþi,
belemniþi. Declarat rezervaþie geologicã
(1 ha) ºi monument al naturii.
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CISNÃDIOARAÕ Cisnãdie.

CIUC 1. Munþii ~, masiv muntos în
partea centralã a Carpaþilor Orientali,
între vãile superioare ale Oltului, la V,
Trotuºului, la E ºi Uzului, la S, alcãtuit
din depozite cretacice (fliº grezo-ºistos,
marne argiloase, gresii etc.). Este puternic
fragmentat de râuri, prezintã culmi
domoale, cu versanþi afectaþi de alunecãri
pe marne ºi argile ºi poate fi traversat
prin pasurile Ghimeº-Fãget ºi Uz. Alt.
max.: 1 565 m (vf. ªoiu). Împãdurit cu
conifere.
2. Depresiune intramontanã, tectono-erozivã, în partea centralã a Carpaþilor
Orientali, între M-þii Ciuc, la E, ºi M-þii
Harghita, la V, la 700–950 m alt., drenatã
de cursul superior al Oltului ºi afl. sãi
din aceastã zonã (Racu, Segheº, Beta,
Pustnic, Cozmeni, Pârâu Mare º.a.).
Supr.: c. 300 km2. Lungime: c. 50 km;
lãþime: 6–8 km. Acoperitã cu o cuverturã
groasã (300–800 m) de sedimente levantin-cuaternare (aglomerate ºi lave vulcanice) care stau pe un fundament
cretacic. Relieful este reprezentat printr-un ºes aluvial, format din lunca
mlãºtinoasã a Oltului, prin 2–3 terase ale
Oltului ºi prin conuri de dejecþie (la
contactul cu muntele) care se unesc între
ele formând un glacis piemontan
aproape continuu. Climã rãcoroasã ºi
umedã (temp. medie anualã este de
4-5°C; media termicã a lunii iul. este de
14–16°C, iar a lunii ian. –6°C), cu
frecvente inversii termice în anotimpul
rece al anului când se înregistreazã unele
dintre cele mai scãzute temp. din þarã,
fapt ce i-a atras denumirea de „pol al
frigului”. Precipitaþiile medii anuale
însumeazã 600–700 mm. Cei doi pinteni
vulcanici, care pãtrund adânc în Depr.
C. (cel de la Racu, la N de
Miercurea-Ciuc, ºi cel de la Jigodin, la S
de acelaºi oraº), cunoscuþi ºi sub numele
de pragurile de la Racu ºi Jigodin, împart
Depr. C. în trei compartimente: Ciucul
superior (relief predominant colinar),
Ciucul mijlociu ºi Ciucul inferior (cu relief
de luncã largã, mlãºtinoasã, de terase ºi
de conuri de dejecþie). Depr. C.
comunicã, la N, cu Depr. Giurgeu, prin
pasul Sândominic, ºi, la S, cu Depr.
Sfântu Gheorghe, prin pasul Tuºnad.
Prezenþa numeroaselor izv. cu ape
minerale (peste 130 de izv. captate) a
determinat apariþia ºi dezvoltarea mai

multor staþiuni balneoclimaterice (Bãile
Tuºnad, Miercurea-Ciuc, Jigodin º.a.).

CIUCAª, masiv muntos situat în S
Carpaþilor Orientali (în Carpaþii de
Curburã), la E de cursurile superioare
ale râurilor Teleajen ºi Tãrlung. Alt. max.:
1 954 m (vf. Ciucaº). Este alcãtuit din
conglomerate, gresii ºi calcare de vârstã
albianã (Cretacicul inf.) care, în urma
eroziunii diferenþiale dau un relief
ruiniform, spectaculos, cu numeroase
abrupturi (sectorul vf. Tigãile Mari ºi
Mici), turnuri, coloane, hornuri, creste
ascuþite ºi stânci izolate de diferite forme
(Sfinxul Bratocei, Porumbelul Bratocei,
ciuperci uriaºe etc.). Alte vf.: Zãganu
(1 883 m), Tigãile Mari (1 845 m) º.a.
Obiectiv turistic de mare pitoresc ºi
atractivitate, accesibil prin pasul
Bratocea. Rezervaþie naturalã complexã,
cu relief ruiniform ºi cu o bogatã vegetaþie de pajiºti, tufãriºuri (afin/Vaccinium
myrtillus, ienupãr/Juniperus sibirica,
smirdar/Rhododendron kotschyi, jneapãn/
Pinus mugo etc.) ºi plante de stâncãrie
(rogozul verde/ Sesleria rigida sp. haynaldiana, floarea-de-colþi/Leontopodium
alpinum etc.). În masivul C. trãiesc
numeroase animale sãlbatice care
alcãtuiesc un preþios ºi variat fond
cinegetic: urºi, mistreþi, cerbi, râºi, vulpi,
jderi, veveriþe, pisici sãlbatice, iar recent
a fost colonizatã capra neagrã (declaratã
monument al naturii ºi ocrotitã de lege).
Pãsãrile sunt reprezentate prin vulturi,
acvile de munte, ulii, privighetori, cinteze
etc., iar reptilele prin vipera comunã ºi
ºopârla de munte (Lacerta vivipara).

CIUCEA, com. în jud. Cluj, alcãtuitã din
2 sate, situatã în mica depresiune
omonimã, la poalele M-þilor Plopiº,
Meseº ºi Vlãdeasa, pe cursul superior al
Criºului Repede, în apropierea defileului
pe care acesta l-a format între M-þii
Plopiº, pe dr., ºi Culmea Scoruºeþ din N
M-þilor Vlãdeasa, pe stg.; 1 622 loc. (1
ian. 2011): 817 de sex masc. ºi 805 fem.
Staþie de c.f. Expl. ºi prelucr. lemnului
(cherestea, mobilã). Þesãturi. Creºterea
bovinelor ºi ovinelor. Muzeu etnografic.
Muzeul memorial „Octavian Goga”,
inaugurat în 1966, cu 14 310 piese
organizate pe colecţii. Satul Ciucea este
menþionat documentar, prima oarã, în
1384. În satul Ciucea, pe un domeniu de
4 ha, cumpărat în 1920 de poetul
Octavian Goga de la Boncza Berta
(văduva poetului maghiar Ady Endre),
se află un castel din sec. 19, modificat în

1921-1926 de Octavian Goga, Muzeul
memorial „Octavian Goga”, Mausoleul
lui Octavian Goga construit prin efortul
soţiei sale, Veturia, în perioada 1938-1958
după planurile arhitectului G. M.
Cantacuzino, precum şi o bisericã din
lemn, declaratã monument istoric, datând
din sec. 18, adusã aici din satul Gãlpâia,
com. Bãlan, jud. Sãlaj, de cãtre Veturia
Goga, dupã moartea soþului ei, poetul
Octavian Goga, în 1938, pentru întemeierea unei obºti monahale. La 28 oct.
1959 mănãstirea a fost desfiinþatã de cãtre
autoritãþile comuniste ºi reînfiinþatã în
1994, cu biserica având hramul „Naºterea
Maicii Domnului”. La această mănăstire,
mãicuþele duc o viaþã de obºte. În
perioada 2006-2010, întreg patrimoniul
domeniului Goga a fost supus unor ample
lucrări de restaurare. Până la 18 iul. 2002,
com. C. a avut în componenţă satele
Bucea, Negreni şi Prelucele, care la acea
dată au format com. Negreni, jud. Cluj.
CIUCEVELECERNEIÕ Cerna(2).

CIUCHICI, com. în jud. Caraº-Severin,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în zona de
contact a Câmpiei Caraºului cu Dealurile
Oraviþei, pe râul Vicinic; 1 133 loc. (1 ian.
2011): 528 de sex masc. ºi 605 fem. Expl.
şi prelucr. primară a lemnului. Pomiculturã (meri, peri, pruni). Satul Ciuchici
este menþionat documentar, prima oarã,
în 1464.
CIUCIÕ Vârfurile.

CIUCSÂNGEORGIU, com. în jud. Harghita,
alcãtuitã din 9 sate, situatã în SE Depr.
Ciuc, la poalele M-þilor Ciuc, pe râul
Firºag; 4 876 loc. (1 ian. 2011): 2 536 de
sex masc. ºi 2 340 fem. Izvoare cu ape
minerale sulfuroase. Prelucr. lemnului.
Culturi de cartofi. Creºterea ovinelor ºi
bovinelor. Satul Ciucsângeorgiu este
menþionat documentar, prima oarã, în
1567. În satul Armãºeni se aflã o bisericã
romano-catolicã, fortificatã (sec. 16), în
stil gotic târziu, cu picturi murale la
interior (datând din anul 1655), ºi casa
din lemn „Emeric Adorjan” (1797), iar în
satul Ciucsângeorgiu există o bisericã
ortodoxã cu hramul „Sfântul Gheorghe”
(sec. 18), o bisericã romano-catolicã (sec.
14), cu zid de incintã ºi bastioane din
1673, o casã de lemn, construitã în 1683
ºi casa memorialã „Gál Sándor” (1822).
Numeroase porþi secuieºti.
CIUCUROVA, com. în jud. Tulcea,
alcãtuitã din 3 sate, situatã în Pod.
Babadag, pe cursul superior al râului

Slava; 2 168 loc. (1 ian. 2011): 1 098 de
sex masc. ºi 1 070 fem. Expl. de granit
(în satul Atmagea). Pomiculturã (meri,
pruni, caiºi, cireºi). Apiculturã. Pãduri
de tei. În satul Fântâna Mare se află biserica „Înălţarea Domnului”, construită în
anii 1916-1922, pictată în 1986-1989 şi
reparată în anul 2002, şi o rezervaţie
naturală de liliac sălbatic extinsă pe 0,3 ha.

CIUDANOVIÞA, com. în jud. Caraº-Severin, alcãtuitã din 2 sate, situatã la poalele
de N ale M-þilor Anina; 650 loc. (1 ian.
2011): 353 de sex masc. ºi 297 fem. Expl.
de min. de uraniu (1950–1997). Produse
alim. Pomiculturã (meri, peri, pruni).
Satul Ciudanoviþa este menþionat documentar, prima oarã, în 1538. Terit. com.
C. este traversat de linia de c.f. ReºiþaAnina, care în aceeaºi zonã strãbate 13
tunele ºi 5 viaducte.

CIUGUD, com. în jud. Alba, alcãtuitã din
6 sate, situatã în Pod. Secaºelor, pe stg.
vãii Mureºului, vizavi de confl. cu râul
Ampoi; 2 846 loc. (1 ian. 2011): 1 401 de
sex masc. ºi 1 445 fem. Expl. de bentonit
la suprafaþã, în anii 1987–2000 (în satul
ªeuºa). Pe terit. satului Drâmbar au fost
descoperite urmele unei aºezãri fortificate (probabil Zidava), cu val ºi douã
ºanþuri, datând din Epoca fierului, iar în
arealul satului Dumbrava (numit Limba
din 28 apr. 2004) au fost scoase la luminã
vestigiile unei aºezãri neolitice. Satul
Ciugud este menþionat documentar,
prima oarã, în 1335.

CIUHOI, com. în jud. Bihor, alcãtuitã din
4 sate, situatã în Câmpia Barcãului, în
zona de confl. a râului Almaº cu Barcãu;
2 203 loc. (1 ian. 2011): 1 065 de sex masc.
ºi 1 138 fem. Viticulturã; pomiculturã.
Satul Ciuhoi este menþionat documentar,
prima oarã, în perioada 1291–1294.
Ruinele unei cetãþi din sec. 14.

CIULNIÞA, com. în jud. Ialomiþa, alcãtuitã din 4 sate, situatã în Câmpia Bãrãganului, pe râul Ialomiþa; 2 532 loc. (1 ian.
2011): 1 267 de sex masc. ºi 1 265 fem.
Nod feroviar (staþia de c.f. inauguratã la
17 nov. 1886). Ateliere de reparat material rulant feroviar ºi maºini agricole.
Moarã de grâu. Producţie de agregate
pentru irigat, de piese de schimb pentru
tractoare ºi maºini agricole, de alcool,
bere ºi de nutreþuri combinate. Creºterea
bovinelor, porcinelor ºi a pãsãrilor.
Culturi de cereale ºi plante tehnice;
legumiculturã. În satul Poiana se aflã
biserica din lemn cu hramul „Sfântul
Nicolae” (construitã în 1746 ºi reparatã

în 1804) ºi case vechi (1810 ºi 1850); bisericile cu hramurile „Sfântul Gheorghe”
(1874) ºi „Cuvioasa Parascheva” (1848,
azi în ruină), în satele Ciulniþa ºi Ivãneºti.
Satul Ciulniþa este atestat documentar în
1632.

CIUMANI, com. în jud. Harghita, formată
dintr-un sat, situatã în Depr. Giurgeu, pe
cursul superior al râului Mureº, în zona
de confl. cu ªumuleu Mare; 4 418 loc.
(1 ian. 2011): 2 191 de sex masc. ºi 2 227
fem. Nod rutier. Expl. ºi prelucr. lemnului
(cherestea). Satul Ciumani este menþionat
documentar, prima oarã, în 1567. Muzeu
sãtesc. Izvoare cu ape minerale. Conacul
„Teleki József” (1799). Biserica romanocatolicã „Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel”,
construitã în anii 1875–1878, în stil
neogotic, dupã planurile arhitectului
Margittai Gábor. Agroturism.
CIUMATUMAREÕ Puciosu.
CIUMAŢIÕ Olari(2).

CIUMEGHIU, com. în jud. Bihor, alcãtuitã din 3 sate, situatã în Câmpia Criºurilor,
la graniþa cu Ungaria; 4 473 loc. (1 ian.
2011): 2 245 de sex masc. ºi 2 228 fem.
Nod de c. f. Expl. de petrol. Culturi de
cereale, plante uleioase ºi tehnice. Satul
Ciumeghiu este menþionat documentar,
prima oarã, în 1216. Castelul „Miskolczy”
(1779, cu transformãri din 1910), azi
dispensar, în satul Ciumeghiu; castel (sec.
19), în satul Ghiorac.

CIUMEªTI 1. Com. în jud. Satu Mare,
alcãtuitã din 3 sate, situatã în Câmpia
Carei, la graniþa cu Ungaria; 1 457 loc.
(1 ian. 2011): 695 de sex masc. ºi 762 fem.
În arealul satului Ciumeºti, atestat documentar în 1306, au fost descoperite (1961–
1965), în diferite puncte, urmele mai
multor aºezãri (suprapuse) datând din
Paleolitic, Neolitic, Epoca bronzului, din
perioada dacicã ºi din cea de trecere de
la sclavagism la feudalism. Aºezãrile
neolitice de aici (sfârºitul milen. 5 î.Hr.–
începutul milen. 4 î.Hr.), caracterizate
prin frecvenþa uneltelor microlitice din
silex, cu largã arie de rãspândire în NV
României, au dat numele culturii materiale
Ciumeºti. În punctul „Bostãnãrie” au fost
identificate vestigiile mai multor aºezãri
neolitice (aparþinând culturilor Ciumeºti
ºi Tisa), apoi din perioada de trecere de
la Neolitic la Epoca bronzului (cultura
Baden-Pecel), un cimitir din Epoca
bronzului (sec. 19–13 î.Hr.) ºi un cimitir
biritual celtic (sec. 3–2 î.Hr.) cu inventar
alcãtuit din ceramicã celticã, piese din
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fier ºi bronz celtice, fapt ce atestã
contactele dintre localnicii geto-daci ºi
celþi. În punctul numit „La silozuri” au
fost scoase la ivealã urmele unei aºezãri
neolitice din cultura ceramicii, cu decor
liniar, ale unei aºezãri din cultura
Ciumeºti, ale alteia din cultura materială
Tisa, precum ºi o necropolã celticã ºi un
cimitir din sec. 10–11. Aici s-au gãsit vase
ceramice ºi plasticã neolitice, apoi arme,
vase ceramice ºi podoabe din metal
celtice, inele cu sigiliu ºi alte podoabe
din sec. 10–11 etc. În punctul „La grajduri” au fost identificate urmele unei
aºezãri aparþinând culturii materiale
Coþofeni (2500–1800 î.Hr.), un cimitir din
Epoca bronzului, o aºezare ºi o necropolã
biritualã celtice (sec. 3–2 î.Hr.), cu
elemente de culturã materialã dacicã, o
aºezare dacicã din sec. 3 ºi o alta din
perioada de trecere de la sclavagism la
feudalsim. Pe terit. satului Berea au fost
descoperite (1965) urmele unei aºezãri
dacice (sec. 3–2 î.Hr.) în care s-au gãsit
vase ceramice autohtone lucrate cu mâna,
precum ºi vase ceramice celtice lucrate
la roatã (vase mari cu gât înalt, castroane
º.a.). În satul Ciumeºti se aflã o bisericã
din sec. 15 (azi bisericã reformatã), în stil
gotic, o bisericã ortodoxã cu hramul
„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”
(sec. 18), în stil baroc, ºi o bisericã
romano-catolicã „Sfântul ªtefan” (1856).
Com. Ciumeºti a fost înfiinþatã la 7 mai
2004 prin desprinderea satelor Ciumeºti,
Berea ºi Viiºoara din com. Sanislãu, jud.
Satu Mare.
2. Õ Pieleşti.
CIUNGETÕ Lotru(1).

CIUNGI, masiv deluros în Pod. Sucevei
în care se aflã cea mai mare înãlþime din
întregul podiº (692 m, vf. Ciungi).
CIUPELNIÞAÕ Liþa.

CIUPERCENI1. Com. în jud. Gorj, alcãtuitã din 7 sate, situatã în SV Depr. Târgu
Jiu-Cãrbuneºti, la poalele de NE ale
Dealului Bujorescu, pe dr. râului Tismana; 1 775 loc. (1 ian. 2011): 886 de sex
masc. ºi 889 fem. Prelucr. lemnului.
Centru de olărit. Muzeul uneltelor (în
satul Ciuperceni). Biserica din lemn cu
hramul „Cuvioasa Parascheva” (1736–
1737), în satul Ciuperceni ºi biserica de
zid cu hramul „Sfântul Vasile” (1819, cu
picturi din 1824), în satul Strâmba-Vulcan. Agroturism.

{n satul Dr@mbar se afl` biserica de lemn "Sfin\ii Ioachim ]i Ana" (sec. 18, reconstruit` [n 1870).
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2. Com. în jud. Teleorman, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în lunca ºi pe terasele
de pe stg. Dunãrii; 1 633 loc. (1 ian. 2011):
815 de sex masc. ºi 818 fem. Confecţii
textile. Legumicultură. Creºterea ovinelor. Vestigiile unui castru roman (225 x
300 m) situat pe Limesul Transalutan,
declarate monument istoric. Ruinele unei
biserici construită în 1880-1881. Rezervaþie paleontologicã.

CIUPERCENII NOI, com. în jud. Dolj,
alcãtuitã din 2 sate, situatã în SV Câmpiei
Desnãþui, pe terasele ºi lunca de pe stg.
Dunãrii; 5 572 loc. (1 ian. 2011): 2 759 de
sex masc. ºi 2 813 fem. Legumiculturã.
Bisericã având hramul „Sfântul Gheorghe”
(1852–1856). Rezervaþie ornitologicã (500
ha) cu peste 140 de specii de pãsãri care
cuibãresc aici, printre care: egreta micã
(Egretta garzetta), stârcul roºu (Ardea
purpurea), stârcul galben (Ardea ralloides),
barza neagrã (Ciconia nigra), corcodelul
mare (Podiceps cristatus), raþa pestriþã
(Anas strepera) º.a.

CIUREA, com. în jud. Iaºi, alcãtuitã din
7 sate, situatã în zona de contact a
Câmpiei Jijiei cu Pod. Central Moldovenesc, pe râul Niculina; 12 128 loc. (1
ian. 2011): 6 226 de sex masc. ºi 5 902 fem.
Staþie de c.f. (inauguratã la 1 mai 1892),
în satul Ciurea. Expl. de argilã. Producţie
de cãrãmidã ºi cahle de teracotã, de var,
cherestea, parchete, lãzi, traverse de c.f.
Creºterea porcinelor. Satul Ciurea este
menþionat documentar, prima oarã, în
1654. Pe terit. satului Hlincea au fost
descoperite (1952–1954) urmele unei
aºezãri de bordeie, cu mai multe faze de
locuire, atribuitã unui grup de slavi din
Rãsãrit (sf. sec. 7–sec. 9), în care s-au gãsit
obiecte din ceramicã, modelate cu mâna

ºi la roatã, unelte ºi ustensile din os (strãpungãtoare), din teracotã etc. Tot aici se
aflã o mănãstire de cãlugãri, ctitoritã în
1560–1587 de Domniþa Maria (fiica lui
Petru ªchiopul) ºi soþul ei, spãtarul Zotu
Þigara. Biserica, cu hramul „Sfântul
Gheorghe”, a fost renovatã din iniþiativa
domnului Vasile Lupu ºi pictatã ulterior,
în frescã (1659–1661), cu cheltuiala lui
ªtefãniþã Lupu, remarcabil fiind tabloul
votiv în care apare portretul lui Vasile
Lupu. Restauratã în 1908, consolidatã ºi
restauratã integral în 1980–1984. Pânã în
1990 a fost metoc al mănãstirii Cetãþuia
din Iaºi. Hanul ªanta (sf. sec. 19), în satul
Curãturi ºi bisericile cu acelaºi hram –
„Sfântul Nicolae”, în satele Slobozia
(1721) ºi Picioru Lupului (1845). Din anul
2004 com. C. face parte din zona
metropolitanã Iaºi.
CIURILA, com. în jud. Cluj, alcãtuitã din
8 sate, situatã pe Dealurile Feleacului, pe
cursul superior al râului Hãjdate; 1 512
loc. (1 ian. 2011): 733 de sex masc. ºi 779
fem. Pomiculturã. Satul Ciurila este
menþionat documentar, prima oarã, în
1733. Bisericile din lemn cu hramul
„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”, în
satele Pãdureni (1750, cu picturi
interioare din 1793) ºi Sãliºte (1754).
Rezervaþia de pe pârâul Dumbrava Filei
(0,5 ha) adãposteºte o specie de orhidee,
ocrotitã, papucul-doamnei (Cypripedium
calceolus) º.a.

CIURULEASA, com. în jud. Alba, alcãtuitã din 9 sate, situatã în S Depr. Abrud,
pe râul Cerniþa; 1 184 loc. (1 ian. 2011):
599 de sex masc. ºi 585 fem. Expl. ºi
prelucr. lemnului (mobilă); articole de
blană. Colectarea şi prelucr. laptelui.
Fabricã de var. Creşterea bovinelor. Culturi de plante medicinale. În satul Ciuruleasa, menþionat documentar, prima
oarã, în 1850 se află o biserică zidită în

Cizer. Biserica din
lemn

anii 1700-1777, iar în satul Buninginea
există biserica „Sfântul Nicolae” (sec. 18).

CIUŞLEA, Lacul de acumulare ~ Õ
Garoafa.

CIVITASDESEGUSVÁRÕ Sighiºoara.
CIVITASHELTAUÕ Cisnãdie.

CIVITASMEDIIMONTISÕ BaiaSprie.
CIVITASMEGYESÕ Mediaº.

CIVITASMILCOVIAEÕ Odobeºti(3).
CIVITASMOLDAVIAEÕ Baia(1).

CIVITASTORDENSISÕ Turda(3).

CIZER, com. în jud. Sãlaj, alcãtuitã din 3
sate, situatã în S Depr. ªimleu, la poalele
M-þilor Meseº; 2 331 loc. (1 ian. 2011):
1 186 de sex masc. ºi 1 145 fem. Prelucr.
lemnului. Muzeu sãtesc amenajat într-o
casã din lemn construitã în anul 1780,
declaratã monument de arhitecturã în
anul 2004 (în satul Cizer). În satul Cizer,
menþionat documentar, prima oarã, în
1219, o echipã de meºteri din Þara
Moþilor, condusã de Vasile Ursu Nicola
(cunoscut sub numele de Horea), a
construit o bisericã din lemn (1773),
monument istoric, care, din 1968, se aflã
în Parcul Etnografic Naţional din
Cluj-Napoca. Pe una din grinzile bisericii
este incizatã inscripþia „lucrat Ursu H”.
În satul Cizer se aflã biserica „Naºterea
Maicii Domnului”, zidită în 1942–1948,
tencuitã la exterior în 1990–1992 ºi pictatã
la interior în 2002–2003 de Marius Cioran
(sfinþitã la 8 sept. 2003).
CLANIÞA, râu, afl. stg. al Teleormanului
pe terit. com. Mãgura (jud. Teleorman);
73 km; supr. bazinului: 258 km2. Izv. din
Câmpia Gãvanu-Burdea, din arealul
com. Izvoru (jud. Argeº). Are un curs
foarte meandrat.

CLEJA, com. în jud. Bacãu, alcãtuitã din
3 sate, situatã la poalele de E ale Culmii
Pietricica, pe râul Cleja; 7 060 loc. (1 ian.
2011): 3 560 de sex masc. ºi 3 500
fem.Producţie de rachiu. În satul Cleja,
atestat documentar în 1696, se află o
biserică ortodoxă (1847) şi bisericile
romano-catolice „Sfântul Francisc de
Assisi”, de mari dimensiuni (27 m
lungime, 10 m lăţime şi 13 m înălţime la
interior), construită în 1906 pe locul uneia
care data din 1811, şi „Sfântul Marcu”
(2006-sfinţită la 9 nov. 2008).
CLEJANI, com. în jud. Giurgiu, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în Câmpia
Gãvanu-Burdea, pe râul Neajlov; 3 368
loc. (1 ian. 2011): 1 672 de sex masc. ºi

1 696 fem. Nod rutier. Expl. de petrol.
Morărit şi panificaţie. Cămin cultural.
Între 17 febr. 1968 ºi 23 ian. 1981 com. C.
a fãcut parte din jud. Ilfov. În satul
Neajlovu, numit în trecut Babele, pe stg.
râului Neajlov, a existat mănãstirea „Babele”, cu biserica „Adormirea Maicii
Domnului”, întemeiatã în sec. 14 ºi
refãcutã din temelii, în anii 1492–1493,
de cãtre domnul Vlad Cãlugãrul ºi fiii
sãi Radu ºi Mircea ºi menþionatã documentar într-un hrisov din 16 aug. 1518,
semnat de domnul Neagoe Basarab, apoi
reamintitã într-un alt document din 1623.
Aflatã în pragul ruinãrii, biserica ºi
mănãstirea au fost închinate ca metoc al
Mitropoliei Ungrovlahiei la 18 nov. 1678.
Biserica actualã, de mir, cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului”, a fost
reclãditã în anul 1799 prin strãdania
egumenului Nicodim Greceanu, restauratã ºi zugrãvitã în 1868. În satul Clejani
existã bisericile cu hramurile „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil”, ctitorie din
1864 a lui Miºa Anastasievici, pictatã de
Gheorghe Tattarescu, ºi „Adormirea
Maicii Domnului” (1850); douã hanuri
din sec. 19.

CLINCENI, com. în jud. Ilfov, alcãtuitã
din 3 sate, situatã în Câmpia Românã,
pe interfluviul dintre Argeº ºi Sabar;
5 205 loc. (1 ian. 2011): 2 477 de sex masc.
ºi 2 728 fem. Centru de antrenament
aviatic (aeroportul sportiv „Aurel Vlaicu”).
Producţie de ambalaje din hârtie şi carton,
de mobilă, de cărămidă şi ţiglă, de
brânzeturi şi produse de panificaţie.
Creşterea bovinelor. Culturi de cereale
ºi plante tehnice. Parc cu Teatru de vară.
Pădure de stejar (25 ha). În satul Clinceni
se află bisericile cu acelaşi hram –„Sfântul Nicolae” – una zidită în 1680-1694,
restaurată după cutremurul din 1977,
repictată în 1982 şi restaurată pictura în
2002, şi alta ctitorită în 1820–1835 de
Gheorghe Bălteanu şi pictată în 1978,
precum şi biserica „Sfânta Treime” (1832,
afectată de un incendiu în ian. 2010). În
satul Olteni există biserica „Sfinţii
Arhangheli Mihai şi Gavriil”, 1999
(sfinţită la 8 nov. 2006, pictată de Elena
Vasilescu). Între 23 ian. 1981 ºi 2 dec. 1985
com. C. a fãcut parte din jud. Giurgiu,
iar între 2 dec. 1985 ºi 10 apr. 1997, din
Sectorul Agricol Ilfov. În anul 1986, satul
Ordoreanu din componenþa com. C. a
fost strãmutat pe alt loc din cauza
construirii unui lac de acumulare.

CLOCOCIOV, Mănãstirea ~ Õ Slatina
(2).

CLOªANI, Peºtera ~, formaþiune
carsticã situatã în SV României, la poalele
de NE ale M-þilor Mehedinþi, pe dr. vãii
Motru Sec, la 433 m alt. Lungimea galeriilor: 1 100 m. Sãpatã în calcare tithonice,
peºtera este formatã din douã galerii
(Galeria cu Apã, 400 m, ºi Galeria „Matei
Ghica”, 700 m), cu numeroase concreþiuni calcaroase, lacuri ºi o bogatã faunã
cavernicolã (Centromerus europaeus, Trachysphaera orghidani, Polydesmus oltenicus,
Onychiurus cloºanicus etc.; resturi fosile
de Ursus spelaeus). Este o peºterã caldã
(11,3°C), foarte umedã ºi lipsitã de
curenþi de aer. Declaratã monument al
naturii (renumitã pentru cantitatea foarte
mare ºi variatã de formaþiuni cristaline).
Uºor accesibilã.

CLUJ1.DealurileClujului, zonã deluroasã situatã în partea central-nordvesticã a jud. Cluj, între vãile râurilor
Cãpuº (la V), Someºu Mic (S ºi SE) ºi
Luna (N-NE), fiind parte componentã a
Pod. Someºan. Dealurile sunt alcãtuite,
predominant, din conglomerate, gresii,
marne, nisipuri, argile marnoase, sare ºi
tufuri în care râurile ºi-au tãiat vãi asimetrice, cu caracter subsecvent. Relieful se
caracterizeazã prin prezenþa unui nivel
superior, cu aspect de platformã, menþinut la 550–650 m alt., având caracter
structural ºi de eroziune, cât ºi prin
existenþa unui nivel general, de 500 m
alt., frecvent pe interfluviile secundare –
rezultat al eroziunii normale. Bine dezvoltate sunt ºi nivelurile de terase din
lungul vãilor Someºu Mic, Borºa ºi Luna,
precum ºi unele sectoare de defilee epigenetice, sculptate în tufuri (defileele
Vultureni–Ciumãfaia pe râul Borºa,
Pâgliºa–Dãbâca pe râul Luna º.a.). O notã
caracteristicã a acestei zone deluroase o
consituie procesele de modelare, reprezentate prin alunecãri de teren, prãbuºiri,
cueste etc. Porniturile masive de teren,
numite în aceastã reg. „glimei”, se produc, aproape exclusiv, în zonele de apariþie
superficialã a orizonturilor de tufuri.
2. Judeţ situat în NV Transilvaniei,
în bazinul Someşului Mic, între 46°24'47''
şi 47°28'44'' latitudine N şi între 23°39'22''
şi 24°13'46'' longitudine E, limitat de jud.
Maramureş (la N), Bistriţa-Năsăud (NE
şi E), Mureş (E şi SE), Alba (S), Bihor (V
şi SV) şi Sălaj (NV). Supr.: 6 674 km2
(2,80% din supr. ţării). Populaţia (1 ian.
2011): 694 136 loc. (3,24% din populaţia
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ţării), din care 333 420 de sex masc. (48,0%)
şi 360 716 fem. (52,0%). Populaţia urbană:
459 880 loc. (66,2%); rurală: 234 256 loc.
(33,8%). Densitatea: 104 loc./km2. Structura populaţiei pe naţionalităţi (la recensământul din 20-31 oct. 2011): 75,4% români,
15% maghiari, 3,3% rromi şi restul germani,
evrei, italieni, greci, turci ş.a. Reşed.: municipiul Cluj-Napoca. Oraşe: Câmpia Turzii
(municipiu), Dej (municipiu), Gherla
(municipiu), Huedin, Turda (municipiu).
Comune: 75. Sate: 417. Localit. componente ale
municipiilor şi oraşelor: 6.
Relief accidentat, constituit în cea mai
mare parte (76%) din unităţi deluroase
aparţinând Pod. Someşan şi, în mai mică
măsură (24%), din porţiuni muntoase ce
reprezintă partea de NE a M-ţilor Apuseni. Câmpiile propriu-zise lipsesc pe
terit. jud. C., ele fiind suplinite, ca treaptă
de relief, de terasele şi luncile bine
dezvoltate în sectoarele inf. ale Someşului Mic şi Arieşului. Zona deluroasă,
extinsă în partea central-nordică şi de S
a jud. C., include mai multe subunităţi
ale Pod. Someşan (Dealurile Clujului,
Feleacului, Dejului, Gârbăului, Ciceului
ş.a.), între care se individualizează numeroase depresiuni intradeluroase (Apahida,
Bonţida, Gilău, Dej, Turda, Câmpia
Turzii ş.a.) sau la marginea cărora apar
unele depresiuni de contact (Huedin, Iara
ş.a.), la limita cu muntele. Sectorul
montan, situat în SV jud. C., aparţine
grupei M-ţilor Apuseni din Carpaţii
Occidentali, fiind reprezentat prin
sectoare ale M-ţilor Vlădeasa (cu vf.
Vlădeasa 1 836 m, alt. max. din judeţ),
Gilău şi Muntele Mare, cât şi prin
porţiuni restrânse din M-ţii Trascău,
Plopiş, Meseş şi Bihor. În extremitatea
de E a jud. C., la E de aliniamentul
râurilor Valea Florilor–Maraloiu–Someşu
Mic, se află o parte din Câmpia colinară
a Transilvaniei (cu subunităţile: Câmpia
Fizeşului, Câmpia Sărmaşului, Câmpia
Turzii ş.a.), unitate aparte de relief, cu
caracter monoton, suprapusă parţial peste
unele structuri de domuri gazeifere.
Numele de câmpie, atribuit acestei regiuni,
nu este legat de formele de relief specifice
câmpiei în adevăratul sens al cuvântului,
ci de funcţia ei predominant cerealieră;
altfel, această zonă se încadrează în
categoria unităţilor colinare, cu pante
domoale şi alt. medii de 500 m.
Clima este temperat-continentală cu
unele influenţe ale maselor de aer vestice,

310

Cluj

nord-vestice şi sud-vestice. Temp. medie
anuală variază între 7° şi 9°C în zonele
deluroase şi de podiş şi între 2° şi 6°C în
reg. montane şi la periferia cadrului
muntos. Verile sunt răcoroase (media
lunii iul. se încadrează între 10° şi 19°C)
şi iernile friguroase (media termică a lunii
ian. prezintă valori cuprinse între –4° şi
–8°C). Temp. max. absolută înregistrată
până în prezent pe terit. jud. C. a fost de
39°C (16 aug. 1931, Câmpia Turzii), iar
minima absolută a coborât până la -35,2°C
(18 ian. 1963, Dej). Cantităţile medii anuale ale precipitaţiilor variază între 600 şi
700 mm în reg. deluroase şi 1 400 şi 1 600
mm pe crestele înalte ale munţilor.
Vânturile dominante bat cu o frecvenţă
mai mare dinspre V şi NV, cu viteze medii cuprinse între 2,9 şi 4,3 m/s.
Reţeauahidrografică este reprezentată printr-o arteră principală – Someşu
Mic (format prin unirea, la Gilău, a
Someşului Cald cu Someşu Rece), cu
direcţie SV-NE, al cărui bazin de recepţie
este dezvoltat integral pe terit. jud. C.,
colectând numeroşi afl. (Căpuş, Nadăş,
Borşa, Luna, Lujerdiu, Valea Mărului ş.a.,
pe stg., şi Feneş, Maraloiu, Fizeş, Bandău
ş.a., pe dr.). În partea de NE a jud. C.,
Someşu Mic se uneşte cu Someşu Mare,
în amonte de municipiul Dej, formând
un curs unic (cu numele Someş), care
iese de pe terit. jud. în aval de com. Vad.
Extremitatea de SE a jud. C. este drenată
de o parte a cursului inf. al Arieşului (cu
afl. săi Iara, Hăjdate – care a sculptat în
cursul inf. celebrele Chei ale Turzii –,
Valea Racilor, Valea Florilor, Valea Largă
ş.a.), iar extremitatea de V este străbătută de cursul superior al Crişului
Repede (cu afl. săi Călata, Henţ, Drăgan
ş.a.). Lacurile naturale sunt puţine (Tăul
Ştiucii – 68,7 ha şi 12,7 m ad. max. –
format prin dizolvarea unui masiv de
sare şi prăbuşirea sterilului acoperitor;
lacul de sub Feleac, format în spatele
unor valuri de alunecări), mai numeroase
fiind lacurile antropice cu scop hidroenergetic şi de alimentare cu apă a localit.
(Fântânele, Tarniţa, Gilău) sau piscicol
(iazurile Cătina, Ţaga, Tureni ş.a.) şi
lacurile antropo-saline, formate prin
inundarea cu apă a unor vechi ocne
părăsite ale căror tavane s-au prăbuşit
(complexele lacustre de la Turda, Ocna
Dejului, Cojocna, Sic).
Vegetaţia este eterogenă şi etajată ca
urmare a predominării reliefului deluros

şi muntos, în arealul jud. C. întâlnindu-se
o gamă variată de formaţiuni vegetale.
Etajul subalpin, prezent în M-ţii Vlădeasa
şi Muntele Mare, se caracterizează prin
prezenţa pajiştilor cu ierburi, în care
predomină Agrostis rupestris, Nardus
stricta, Agrostis tenuis, Festuca supina,
asociate cu tufişuri de ienupăr (Juniperus
sibirica). Etajul pădurilor de molid, extins
pe pantele munţilor între 1 000 şi 1 600
m alt., este alcătuit, predominant, din
molid (Picea abies) în amestec cu brad
(Abies alba), iar etajul pădurilor de foioase
se dezvoltă pe toate formele de relief
cuprinse între 400 şi 1 000 m alt., fiind
constituit din păduri de gorun (Quercus
petraea) în amestec cu fag (Fagus silvatica),
carpen (Carpinus betulus) sau ulm (Ulmus
montana). Pe versanţii cu expunere
nordică ai văilor Luna, Lujerdiu, Valea
Mărului din E Dealurilor Dejului se
dezvoltă pâlcuri compacte de păduri de
gorun (Quercus petraea), carpen (Carpinus
betulus), frasin (Fraxinus excelsior), ulm
(Ulmus campestris). În Câmpia colinară a
Transilvaniei apar insule de stepă, în
alternanţă cu petice de păduri de
cvercinee, şi, local, vegetaţie de sărătură.
Fauna, adaptată etajării vegetaţiei,
dar mai puţin fidelă limitelor acesteia
din cauza marii sale mobilităţi, este
bogată şi variată în specii. În păduri sunt
prezente numeroase animale de interes
cinegetic, printre care căprioara, cerbul,
ursul, vulpea, râsul, mistreţul, veveriţa
ş.a., iar pe Valea Someşului a pătruns,
pe cale naturală, bizamul (Ondatra zibethica). În zona lacurilor antropice trăiesc
o serie de păsări de apă (raţele, lişiţele,
berzele ş.a.), în reg. Pod. Someşan şi a
Câmpiei colinare a Transilvaniei a fost
colonizat fazanul, iar în arealul Cheilor
Turzii există acvila de stâncă. Râurile de
munte sunt populate cu păstrăvi, lipani
şi scobari, iar cele din zonele mai joase
oferă condiţii favorabile dezvoltării
mrenei, cleanului ş.a.
Resurse naturale: păduri (170 036
ha, la începutul anului 2008), zăcăminte
de min. de fier (Căpuşu Mic – unicul
zăcământ de origine sedimentară din
ţară, Băişoara, Cacova Ierii, Vlaha,
Săvădisla), de cărbune brun (Ticu), turbă
(Călăţele), gaze naturale (Puini, Geaca),
feldspat (Muntele Rece, Valea Iara), gips
(Cheia, Leghia), sare (Cojocna, Sic, Ocna
Dejului); cuarţ (Muntele Mare), calcare
dolomitice (Sănduleşti, Tureni, Iara,
Buru), andezit (Gilău), dacit (Poieni,
Morlaca, Bologa), gresii (Recea-Cristur),

tufuri vulcanice (Cuzdrioara, Apahida,
Aluniş), nisipuri cuarţoase (Gârbău,
Aghireşu, Făgetu Ierii, Mănăstireni),
nisipuri caolinoase (Popeşti, Mera), argilă
(Câmpia Turzii, Turda, Gherla), marne
(Sănduleşti). O categorie aparte o
reprezintă izvoarele cu ape minerale
sulfatate (Băiţa), bicarbonatate (Leghia),
clorurate, sodice (Cojocna, Turda, Ocna
Dejului), clorurate, bicarbonatate,
sulfatate, sodice (Someşeni) etc.
Istoric. Săpăturile arheologice
efectuate pe terit. jud. C. au scos la iveală
numeroase vestigii care atestă o activitate
umană pe aceste meleaguri din cele mai
vechi timpuri. Epoca Neolitică este bine
reprezentată prin descoperirile de la
Aiton, Apahida ş.a., unde s-au identificat
aşezări de tip Turdaş, în care s-au găsit
unelte din piatră, fragmente ceramice etc.
Epoca brozului (1700–700 î.Hr.) este
marcată prin descoperirea depozitului
de bronzuri de la Fizeşu Gherlii, prin
fragmentele de ceramică găsite la Aiton,
aparţinând culturii Wietenberg, şi prin
obiectele din bronz şi ceramică de la
Gherla, Apahida ş.a. Vestigii ale
populaţiei autohtone au fost descoperite
la Gilău, Gherla, Aiton ş.a. Începând cu
epoca romană, terit. pe care se extinde
în prezent jud. C. a cunoscut o mare
înflorire prin dezvoltarea centrelor
urbane Napoca (Cluj) şi Potaissa (Turda),
ridicate ulterior la rang de municipii,
alături de alte numeroase aşezări şi castre
romane, ca cele de la Căşeiu, Gherla,
Aiton, Gilău, Gârbău, Aghireşu ş.a. După
retragerea legiunilor şi a administraţiei
romane din Dacia (în perioada 271–275)
cele două importante centre urbane
(Napoca şi Potaissa) au cunoscut
o stagnare economică, politică şi ad-tivă,
însă populaţia autohtonă daco-romană
a continuat să vieţuiască neîntrerupt pe
aceste meleaguri, urme de locuire
găsindu-se la Cluj-Napoca, Soporu de
Câmpie (sec. 2–3), Ţaga (sec. 4–8),
Apahida (sec. 15), Iclod (sec. 7) ş.a. Spre
sf. milen. 1 populaţia din această zonă
s-a organizat într-o puternică formaţiune
social-politică (un voievodat condus de
Gelu) care s-a opus invaziei maghiare.
Cetăţile de la Dăbâca (sec. 9–13), identificată ipotetic ca reşed. a voievodului
Gelu, şi de la Moldoveneşti (sec. 10–13)
sunt încă o dovadă clară a continuităţii
şi persistenţei populaţiei româneşti pe
aceste plaiuri. Începând cu sec. 11, localit.
Cluj începe să se refacă, crescându-i din
nou rolul ad-tiv, ea devenind un puternic

centru de convergenţă şi de influenţă
pentru întreaga Transilvanie. Documentele sec. 12 atestă existenţa comitatului
Cluj ca o proprietate nobiliară cu reşed.
la Cluj (menţionat şi el documentar,
prima oară, în 1173 cu numele Clus şi
ridicat în 1316 la rangul de oraş medieval
– civitas). În sec. 15, comitatul Cluj
cuprindea 5 cetăţi, 10 oraşe şi 285 de sate,
în sec. 18 acesta era alcătuit din 190 de
sate, grupate în două cercuri (superior
şi inf.) cu câte 6 plase fiecare, iar la
mijlocul sec. 19 comitatul Cluj avea în
limitele sale un oraş, 8 târguri şi 240 de
sate cu o populaţie totală de 186 885 loc.
Prin reforma ad-tiv teritorială din 1925
a fost creat jud. Cluj (din vechiul comitat
Cluj), fără plăşile Teaca şi Ormeniş, care
includea un municipiu şi 226 de sate
grupate în 12 plăşi. În 1950, în urma
împărţirii ad-tiv teritoriale, efectuată
după model sovietic, a luat naştere
regiunea Cluj, formată din 8 raioane, care
a suferit unele modificări în 1952, 1956
şi 1961 când ajunsese să cuprindă 14
oraşe, 200 de comune şi 1 427 de sate.
Sub această formă a evoluat până în 1968,
când în urma reformei ad-tiv teritoriale
din 17 febr. 1968 a fost reînfiinţat jud.
Cluj, ce cuprinde în prezent 6 oraşe
(dintre care 5 sunt municipii), 75 de
comune, 417 sate şi 6 localit. componente
ale oraşelor şi municipiilor. Terit. actual
al jud. C. a fost teatrul desfăşurării unor
importante evenimente social-politice dea lungul istoriei sale. El a cunoscut drama
năvălirii mongole în 1241 şi a fost
martorul Răscoalei ţărăneşti din 1437, a
cărei flacără s-a aprins pe Dealul Bobâlna.
În 1599–1600, localnicii au sprijinit
acţiunea lui Mihai Viteazul de a uni
într-un singur stat cele trei ţări române
(Ţara Românească, Moldova şi Transilvania), la Cluj stabilindu-şi sediul pentru
o perioadă de timp; la 9 aug. 1601, în
apropiere de Câmpia Turzii, marele
voievod Mihai Viteazul a fost ucis
mişeleşte de către mercenarii generalului
Giorgio Basta. După constituirea principatului autonom al Transilvaniei (1541)
sub suzeranitate turcească, oraşul Cluj a
devenit cel mai important centru
economic, politic şi cultural al acestuia,
fiind, în anii 1790–1848 şi 1861–1867,
capitala principatului, sediul Dietei şi al
principelui Transilvaniei. Reprezentanţi
ai populaţiei jud. C. au participat atât la
Marea Adunare Naţională de pe Câmpia
Libertăţii de la Blaj (3/15–5/17 mai 1848),
votând pentru punerea în aplicare a

programului revoluţionar, cât şi la Marea
Adunare Naţională de la Alba Iulia de
la 1 dec. 1918 care a proclamat unirea
necondiţionată şi pentru totdeauna a
Transilvaniei cu România. La 31 aug.
1940 şi în zilele următoare, la Cluj şi în
alte localit. de pe terit. jud. C. s-au
desfăşurat puternice demonstraţii de
protest ale populaţiei româneşti împotriva Dictatului de la Viena din 30 aug.
1940. În oct. 1944, terit. jud. C. a fost
eliberat de către trupele române de sub
dominaţia ungaro-horthystă. În timpul
evenimentelor din dec. 1989, locuitorii
jud. şi în special cei din municipiul ClujNapoca s-au pronunţat pentru înlăturarea de la putere a regimului comunist,
unii dintre participanţi căzând victime
(26 de morţi şi nenumăraţi răniţi).
Economia actuală a jud. C. se caracterizează printr-o industrie puternică şi
diversificată, o agricultură intensivă, prin
transporturi de interes naţional, printr-o
activitate turistică intensă etc. Caracterul
industrial pronunţat al jud. C. este
evidenţiat de raportul (net superior)
dintre producţia globală industrială şi
producţia globală agricolă.
Industria, pr. componentă economică
a activităţii jud. C., are un înalt grad de
complexitate, specializare şi diversificare
şi o mare capacitate de producţie. În
ansamblul economiei jud. C., locurile
dominante sunt deţinute de ind. constr.
de maşini şi prelucr. metalelor (utilaj
greu, utilaje pentru telecomunicaţii,
pentru metalurgie, pentru ind. textilă şi
ind. alim., maşini-unelte, cazane, piese
auto, calculatoare electronice etc., la ClujNapoca, construcţii metalice, la Gherla)
şi de ind. metalurgiei feroase (fontă, oţel,
laminate de diferite profile, sârmă
zincată, conductori electrici, cabluri de
tracţiune etc., la Câmpia Turzii, ClujNapoca). În cadrul celorlalte întreprinderi industriale clujene se mai
produc: energie electrică şi termică
(hidrocentralele de la Mărişel, 220 MW
şi Tarniţa, 45 MW, termocentralele de la
Dej, Gherla şi Câmpia Turzii), materiale
abrazive, bujii, aparatură pentru uz
casnic, instrumente medicale (ClujNapoca), mase plastice, medicamente,
cosmetice, sodă caustică, antidăunători,
oxigen (Cluj-Napoca, Turda, Câmpia
Turzii), telefoane celulare, marca „Nokia”
(fabrica a funcţionat în perioada febr.
2008-dec. 2011, în com. Jucu), mobilă,
placaje, furnire, cherestea (Cluj-Napoca,
Gherla, Dej, Valea Ierii, Călăţele, Beliş,
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Măguri-Răcătău, Izvoru Crişului),
ciment, var, cărămidă, produse
refractare, prefabricate din beton, sticlă
(Turda, Cluj-Napoca, Dej, Aghireşu,
Câmpia Turzii), celuloză şi hârtie (Dej),
sticlărie pentru menaj şi ceramică fină
(Turda, Aghireşu, Cluj-Napoca, Câmpia
Turzii, Gherla), conf. şi tricotaje (ClujNapoca, Câmpia Turzii, Gherla, Dej,
Huedin), încălţăminte (Cluj-Napoca),
produse alim. (Cluj-Napoca, Turda, Dej,
Gherla, Câmpia Turzii, Ocna Dejului
ş.a.). Ind. poligrafică.
Agricultura, cu caracter complex,
ocupă un loc important în economia jud.
C., condiţiile naturale pedo-climatice
oferind posibilitatea practicării unei
agriculturi intensive. La sf. anului 2007,
jud. C. dispunea de o supr. agricolă care
însuma 427 943 ha, din care 182 541 ha
erau terenuri arabile, 154 844 ha păşuni,
86 167 ha fâneţe, 4 073 ha livezi şi pepiniere pomicole, 318 ha vii şi pepiniere
viticole ş.a. În acelaşi an, în structura
culturilor de câmp, pe primul loc se
situau culturile de porumb (42 063 ha),
urmate de plante de nutreţ (17 809 ha),
de grâu şi secară (15 543 ha), cartofi (9 984
ha), legume (8 885 ha), plante uleioase
etc. Pomicultura, cu o producţie totală
de fructe de 8 278 tone (în anul 2007), în
special prune, mere şi pere, ocupă supr.
întinse în zona Dealurilor Clujului,
Dejului şi SV Câmpiei Transilvaniei,
formând bazine pomicole compacte în
arealele localităţilor Dej, Bobâlna, Moldoveneşti, Turda, Feleac, Cluj-Napoca,
Cătina, Ceanu Mare, Unguraş ş.a.
Sectorul zootehnic, dependent în mare
măsură de baza furajeră a jud. C.,
cuprindea, la începutul anului 2008,
82 910 capete bovine (în special rasele
Pinzgau şi Bălţata românească), 181 516
capete porcine (mai ales rasele Bazna şi
Marele Alb), 305 040 capete ovine, 11 077
capete caprine, 22 134 capete cabaline;
avicultură (1 927 113 capete păsări);
apicultură (18 865 familii de albine). În
cadrul zootehniei, sectorul privat deţine
peste 99% din numărul total al
animalelor.
Căile de comunicaţie cuprind o reţea
importantă de drumuri şi căi ferate, la
care se adaugă transporturile aeriene,
realizate prin intermediul aeroportului
„Someşeni” din Cluj-Napoca. La sf.
anului 2007, lungimea liniilor de c.f. de
pe terit. jud. C. totaliza 240 km (din care
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129 km electrificate), cu o densitate de
36 km/1 000 km2 teritoriu, iar cea a
drumurilor publice însuma 2 625 km (din
care 612 km şosele modernizate),
revenind 39,3 km de drum la 100 km2 de
teritoriu. Un rol primordial în transporturile rutiere îl au sectoarele drumurilor
europene care traversează jud. C.,
respectiv E60 (Borş–Oradea–ClujNapoca–Turda–Târgu Mureş– Sighişoara–
Braşov–Bucureşti–Urzi ceni–Slobozia–
Hârşova–Constanţa, 885,1 km) şi E 576
(Cluj-Napoca–Dej–Bistriţa–Vatra Dornei–
Suceava, 315,2 km), adevărate magistrale
care asigură o mare parte din circulaţia
mărfurilor şi călătorilor. O importanţă
deosebită în cadrul transporturilor rutiere
o va avea autostrada „Transilvania”,
aflată în construcţie din sept. 2004, al cărui
prim tronson între Gilău şi Câmpia Turzii
(42 km) a fost inaugurat la 1 dec. 2009.
Această autostradă se va continua cu
autostrada A2 Bucureşti - Feteşti Constanţa, numită şi Autostrada Soarelui,
în lungime de 203 km, construită în
perioada 1987-nov. 2012. Totodată, terit.

jud. C. este străbătut de sectoarele a două
magistrale de c.f. – una dinspre Episcopia
Bihorului–Oradea– Cluj-Napoca–Apahida
şi alta dinspre Satu Mare–Baia Mare–Dej
(cu ramificaţie spre Vatra Dornei–
Suceava şi spre Deda–Ciceu–MiercureaCiuc– Braşov)– Apahida şi de aici către Alba
Iulia–Sibiu– Făgăraş–Braşov–Bucureşti.
Învăţământ,culturăşiartă. În anul
şcolar 2007–2008, pe terit. jud. C. îşi
desfăşurau activitatea 59 de grădiniţe de
copii, cu 20 170 copii înscrişi şi 1 308
personal didactic, 124 şcoli generale (ciclurile primar şi gimnazial, clasele 1–4 şi
respectiv 5–8), cu 47 813 elevi şi 4 316
cadre didactice, 67 de licee, cu 24 537
elevi şi 2 272 profesori, 7 instituţii de
învăţământ superior de stat, cu 52 de
facultăţi, 67 982 studenţi şi 3 561 profesori
şi şase instituţii private de învăţământ
superior, cu şapte facultăţi, 4 116 studenţi
şi 341 cadre didactice. Învăţământul se
desfăşoară atât în limba română, cât şi
în limba maghiară. În aceeaşi perioadă
existau 26 de institute de cercetare
ştiinţifică (Institutele de Istorie, de
Lingvistică, de Speologie, Oncologie, de
Cercetări Socio-Umane etc.), o filială a

Academiei Române, patru teatre dramatice (Cluj-Napoca şi Turda), două opere
(română şi maghiară, la Cluj-Napoca),
filarmonica „Gheorghe Dima” (la ClujNapoca), 420 de biblioteci, cu 10 568 000
volume, şase cinematografe, 18 case de
cultură, 223 cămine culturale, 12 muzee,
cinci staţii locale de radio-emisie, un
studio local de televiziune (din 1990),
numeroase redacţii ale unor edituri, ziare
şi reviste, filiale ale Uniunilor Compozitorilor, Scriitorilor şi Artiştilor
Plastici din România etc. Activitatea
sportivă are loc în cadrul celor 199 de
secţii sportive în care sunt înscrişi 5 789
sportivi legitimaţi, instruiţi de 283
antrenori, şi aflaţi sub conducerea a 264
arbitri (în anul 2007).
Ocrotirea sănătăţii. La sf. anului
2007, reţeaua sanitară a jud. C. cuprindea
24 de spitale, cu 7 195 paturi, revenind
un pat de spital la 96 locuitori, şase
dispensare, şase policlinici, un preventoriu, 279 de farmacii şi puncte
farmaceutice şi o policlinică particulară
(Interservisan). Asistenţa medico-sanitară
este asigurată de către 3 158 medici (1
medic la 219 locuitori), 645 de medici

stomatologi (1 medic stomatolog la 1 073
locuitori) şi 5 611 de cadre sanitare cu
pregătire medie.
Turism. Varietatea peisajului natural
şi „umanizat”, cu reale valenţe turistice
(Cheile Turzii, cascadele Moara Dracului
şi Răchiţele, masivele muntoase
Vlădeasa, Gilău, Muntele Mare ş.a.,
lacurile de acumulare Fântânele, Tarniţa,
Gilău, Ţaga ş.a.) la care se adaugă
numeroasele obiective istorice, de artă şi
arhitectură, cât şi zonele cu specific
etnografic şi folcloric transilvănean, au
favorizat dezvoltarea şi intensificarea
activităţilor turistice. Cele mai multe şi
mai reprezentative obiective de interes
turistic sunt concentrate în municipiile
Cluj-Napoca (Õ) şi Turda (Õ), celelalte
fiind dispersate pe întreg terit. jud. C.,
printre care: rezervaţia complexă Cheile
Turzii (175,7 ha), declarate monument al

naturii, cu o multitudine de fenomene
carstice (peşteri, stânci şi pereţi abrupţi)
şi numeroase rarităţi floristice, ca
usturoiul sălbatic, mărarul păsăresc,
scoruşul, scaunul cucului ş.a.; rezervaţiile
botanice „Fânaţele Clujului” (80 ha) şi
Suatu (19,2 ha), biocomplexele acvatice
de la Geaca şi Fizeşu Gherlii (Lacul
Ştiucilor); rezervaţia de liliac sălbatic de
la Izvoru Crişului; ruinele cetăţilor de la
Dăbâca (sec. 9–13), Bologa (sec. 14) şi ale
castrelor romane de la Căşeiu, Viişoara,
Turda, Moldoveneşti, Mănăstirea ş.a.;
monumentul de pe Dealul Bobâlna,
ridicat în amintirea marii Răscoale
ţărăneşti din 1437; bisericile din lemn din
Aşchileu Mic, Ciucea, bisericile reformate
din Dej, Cluj-Napoca, Huedin, Turda ş.a.,
castelele şi conacele din Bonţida, Gherla,
Mănăstirea, Cuzdrioara ş.a.; locul istoric
aflat în apropiere de municipiul Turda,
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unde a fost asasinat mişeleşte Mihai
Viteazul în aug. 1601, unde există ridicată
o troiţă. O atracţie deosebită o prezintă
staţiunile balneoclimaterice Someşeni,
Băiţa, Cojocna, Ocna Dejului, Turda
indicate în tratarea bolilor reumatice şi
dermatologice, a afecţiunilor sistemului
nervos periferic, rahitismului etc. În
sprijinul dezvoltării turismului s-au
construit numeroase cabane, hoteluri,
moteluri, campinguri, drumuri şi căi de
acces, capacitatea actuală de cazare a jud.
C. (7 070 locuri) fiind asigurate de 50 de
hoteluri, un motel, un han, şapte cabane,
trei campinguri, 33 de vile, 16 pensiuni
turistice urbane şi 94 de pensiuni turistice
rurale şi nenumărate case particulare.
Indicativ auto: CJ.

Localităţilejud.Cluj
(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)
I. Municipii
1.CÂMPIATURZII(1219)
2.CLUJ-NAPOCA (1173)
3.DEJ (1061)

4.GHERLA (1291)
5.TURDA (1075)
II. Oraşe
1.HUEDIN (1332)

III. Comune

1.AGHIREŞU

Localit. componente ale
municipiilor
1. Pintic (1292)
2. Şomcutu Mic (1356)
1. Băiţa (1214)
2. Hăşdate (1339)
3. Silivaş (1321)

Localit. componente ale
oraşelor

1. Bicălatu (1249)
Satele componente
(primul sat este reşed. com.)

1. Aghireşu (1263)
2. Aghireşu-Fabrici (1913)
3. Arghişu (1470)
4. Băgara (1299)
5. Dâncu (1466)
6. Dorolţu (1427)
7. Inucu (1270)
8. Leghia (1343)
9. Macău (1299)
10. Ticu (1521)
11. Ticu-Colonie (1956)

2.AITON
3.ALUNIŞ

4.APAHIDA
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1. Aiton (1320)
2. Rediu (1292)

1. Aluniş (1247)
2. Corneni (1219)
3. Ghirolt (1333)
4. Pruneni (1275)
5. Vale (1405)

1. Apahida (1263)
2. Bodrog (1954)
3. Câmpeneşti (1913)
4. Corpadea (1215)
5. Dezmir (1315)
6. Pata (1326)
7. Sânnicoară (1363)
8. Sub Coastă
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5.AŞCHILEU

6.BACIU

7.BĂIŞOARA

8.BELIŞ

9.BOBÂLNA

10.BONŢIDA

11.BORŞA

12.BUZA
13.CĂIANU

1. AşchileuMare (1331)
2. Aşchileu Mic (1587–1589)
3. Cristorel (1479)
4. Dorna (1954)
5. Fodora (1214)

1. Baciu (1263)
2. Coruşu (1332)
3. Mera (1299)
4. Popeşti (1332–1335)
5. Rădaia (1954)
6. Săliştea Nouă (1913)
7. Suceagu (1297)

1. Băişoara (1426)
2. Frăsinet (1956)
3. Moara de Pădure (1954)
4. Muntele Băişorii (1760–1762)
5. Muntele Bocului (1956)
6. Muntele Cacovei (1954)
7. Muntele Filii (1954)
8. Muntele Săcelului (1954)
9. Săcel (1456)
1. Beliş (1737)
2. Bălceşti (1909)
3. Dealu Botii (1954)
4. Giurcuţa de Sus (1954)
5. Poiana Horea (1954)
6. Smida (1956)

1. Bobâlna (1332)
2. Antăş (1437)
3. Băbdiu (1507)
4. Blidăreşti (1507)
5. Cremenea (1448)
6. Maia (1315)
7. Oşorhel (1378)
8. Pruni (1338)
9. Răzbuneni (1507)
10. Suarăş (1507)
11. Vâlcelele (1507)
1. Bonţida (1263)
2. Coasta (1318)
3. Răscruci (1325)
4. Tăuşeni (1318)

1. Borşa (1315)
2. Borşa-Cătun (1913)
3. Borşa-Crestaia (1913)
4. Ciumăfaia (1307)
5. Giula (1307)
1. Buza (1220)
2. Rotunda (1956)

1. Căianu (1326)
2. Bărăi (1279)
3. Căianu Mic (1913)

14.CĂLĂRAŞI
15.CĂLĂŢELE

16.CĂMĂRAŞU
17.CĂPUŞUMARE

18.CĂŞEIU

19.CĂTINA

20.CÂŢCĂU
21.CEANUMARE

4. Căianu-Vamă (1913)
5. Vaida-Cămăraş (1213)
6. Văleni (1956)
1. Călăraşi (1291)
2. Bogata (1913)
3. Călăraşi-Gară (1956)
1. Călăţele (1408)
2. Călata (1213)
3. Dealu Negru (1954)
4. Finciu (1459)
5. Văleni (1213)
1. Cămăraşu (1325)
2. Năoiu (1320)
3. Sâmboleni (1329)

1. CăpuşuMare (1282)
2. Agârbiciu (1448)
3. Bălceşti (1909)
4. Căpuşu Mic (1219)
5. Dângău Mare (1805)
6. Dângău Mic (1909)
7. Dumbrava (1288)
8. Păniceni (1219)
9. Straja (1219)

1. Căşeiu (1261)
2. Comorâţa (1956)
3. Coplean (1348)
4. Custura (1956)
5. Gârbău Dejului (1315)
6. Guga (1590)
7. Leurda (1909)
8. Rugăşeşti (1325)
9. Sălătruc (1956)
10. Urişor (1405)
1. Cătina (1327)
2. Copru (1329)
3. Feldioara (1327)
4. Hagău (1913)
5. Hodaie (1956)
6. Valea Caldă (1956)
1. Câţcău (1348)
2. Muncel (1553)
3. Sălişca (1405)

1. CeanuMare (1293)
2. Andici (1954)
3. Boian (1413)
4. Bolduţ (1954)
5. Ciurgău (1956)
6. Dosu Napului (1956)
7. Fânaţe (1956)
8. Hodăi-Boian (1956)
9. Iacobeni (1341)
10. Morţeşti (1956)
11. Stârcu (1956)
12. Strucut (1956)
13. Valea lui Cati (1956)

22.CHINTENI

23.CHIUIEŞTI

24.CIUCEA
25.CIURILA

26.COJOCNA

27.CORNEŞTI

28.CUZDRIOARA
29.DĂBÂCA
30.FELEACU

1. Chinteni (1263)
2. Deuşu (1283)
3. Feiurdeni (1326)
4. Măcicaşu (1283)
5. Pădureni (1326)
6. Satu Lung (1451)
7. Săliştea Veche (1956)
8. Sânmărtin (1440)
9. Vechea (1315)

1. Chiuieşti (1467)
2. Dosu Bricii (1956)
3. Huta (1954)
4. Măgoaja (1588)
5. Strâmbu (1588)
6. Valea Căşeielului (1956)
7. Valea lui Opriş (1956)
1. Ciucea (1384)
2. Vânători (1850)

1. Ciurila (1733)
2. Filea de Jos (1450)
3. Filea de Sus (1456)
4. Pădureni (1435)
5. Pruniş (1297)
6. Sălicea (1297)
7. Sălişte (1418)
8. Şutu (1456)

1. Cojocna (1199)
2. Boj-Cătun (1913)
3. Boju (1214)
4. Cara (1339)
5. Huci (1956)
6. Iuriu de Câmpie (1320)
7. Morişti
8. Straja (1956)
1. Corneşti (1306)
2. Bârlea (1317)
3. Igriţia (1290)
4. Lujerdiu (1279)
5. Morău (1295)
6. Stoiana (1306)
7. Tiocu de Jos (1392)
8. Tiocu de Sus (1280)
9. Tioltiur (1317)

1. Cuzdrioara (c. 1205–1235)
2. Mănăşturel (1315)
3. Valea Gârboului (1954)
1. Dăbâca (1219)
2. Luna de Jos (1315)
3. Pâglişa (1306)

1. Feleacu (1366)
2. Casele Miceşti (1956)
3. Gheorghieni (1333)
4. Sărădiş (1954)
5. Vâlcele (1297)

31.FIZEŞUGHERLII

32.FLOREŞTI
33.FRATA

34.GÂRBĂU

35.GEACA

36.GILĂU
37.IARA

38.ICLOD

39.IZVORUCRIŞULUI

40.JICHIŞUDEJOS

Cluj

1. FizeşuGherlii (1230)
2. Bonţ (1318)
3. Nicula (1326)
4. Săcălaia (1379)
1. Floreşti (1272)
2. Luna de Sus (1298)
3. Tăuţi (1448)

1. Frata (1293)
2. Berchieşu (1332)
3. Oaş (1956)
4. Olariu (1954)
5. Pădurea Iacobeni (1956)
6. Poiana Frăţii (1956)
7. Răzoare (1954)
8. Soporu de Câmpie (1213)
1. Gârbău (1336)
2. Corneşti (1263)
3. Nădăşelu (1299)
4. Turea (1299)
5. Viştea (1229)
1. Geaca (1228)
2. Chiriş (1954)
3. Lacu (1329)
4. Legii (1296)
5. Puini (1265)
6. Sucutard (1320)

1. Gilău (1246)
2. Someşu Rece (1448)

1. Iara (1288)
2. Agriş (1358)
3. Borzeşti (1351)
4. Buru (1470)
5. Cacova Ierii (1426)
6. Făgetu Ierii (1449)
7. Lungeşti (1954)
8. Maşca (1909)
9. Măgura Ierii (1733)
10. Ocolişel (1449)
11. Surduc (1426)
12. Valea Agrişului (1913)
13. Valea Vadului (1909)
1. Iclod (1332)
2. Fundătura (1269)
3. Iclozel (1667)
4. Livada (1320)
5. Orman (1292)

1. IzvoruCrişului (1276)
2. Nadăşu (1263)
3. Nearşova (1391)
4. Şaula (1219)
1. JichişudeJos (1292)
2. Codor (1292)
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41.JUCU

42.LUNA
43.MĂGURI-RĂCĂTĂU
44.MĂNĂSTIRENI

45.MĂRGĂU

46.MĂRIŞEL

47.MICA

48.MIHAIVITEAZU
49.MINTIUGHERLII

50.MOCIU

3. Jichişu de Sus (1379)
4. Şigău (1379)
5. Tărpiu (1440)

1. JucudeSus (1325)
2. Gădălin (1320)
3. Juc-Herghelie (1956)
4. Jucu de Mijloc (1314)
5. Vişea (1326)
1. Luna (1270)
2. Gligoreşti (1332)
3. Luncani (1268)

1. Măguri-Răcătău (1956)
2. Măguri (1805)
3. Muntele Rece (1909)

1. Mănăstireni (1275)
2. Ardeova (1375)
3. Bedeciu (1345)
4. Bica (1359)
5. Dretea (1214)
6. Mănăşturu Românesc (1376)
1. Mărgău (1200)
2. Bociu (1408)
3. Buteni (1291–1294)
4. Ciuleni (1408)
5. Răchiţele (1805)
6. Scrind-Frăsinet (1954)
1. Mărişel (1805)

1. Mica (c. 1330)
2. Dâmbu Mare (1954)
3. Mănăstirea (1308)
4. Nireş (1330)
5. Sânmărghita (c. 1330)
6. Valea Cireşoii (1913)
7. Valea Luncii (1322)
1. MihaiViteazu (1170)
2. Cheia (1333)
3. Corneşti (1332)

1. MintiuGherlii (1304)
2. Buneşti (1343)
3. Nima (1225)
4. Pădurenii (1424)
5. Petreşti (1383)
6. Salatiu (1308)

1. Mociu (1219)
2. Boteni (1349)
3. Chesău (1312)
4. Crişeni (1378)
5. Falca
6. Ghirişu Român (1377)
7. Roşieni (1956)
8. Turmaşi
9. Zorenii de Vale (1956)

51.MOLDOVENEŞTI

52.NEGRENI
53.PANTICEU

54.PĂLATCA

55.PETREŞTIIDEJOS

56.PLOSCOŞ

57.POIENI

58.RECEA-CRISTUR

59.RIŞCA

60.SĂCUIEU

1. Moldoveneşti (1075)
2. Bădeni (1291)
3. Pietroasa (1291)
4. Plăieşti (1291)
5. Podeni (1291)
6. Stejeriş (1291)
1. Negreni (1406)
2. Bucea (1828)
3. Prelucele (1956)

1. Panticeu (1314)
2. Cătălina (1320)
3. Cubleşu Someşan (1306)
4. Dârja (1340)
5. Sărata (1320)

1. Pălatca (1296)
2. Băgaciu (1461)
3. Mureşenii de Câmpie (1230)
4. Petea (1294)
5. Sava (1318)
1. PetreştiideJos (1278)
2. Crăeşti (1310)
3. Deleni (1310)
4. Livada (1310)
5. Petreştii de Mijloc (1407)
6. Petreştii de Sus (1407)
7. Plaiuri (1381)
1. Ploscoş (1913)
2. Crairât (1913)
3. Lobodaş (1956)
4. Valea Florilor (1913)

1. Poieni (1500)
2. Bologa (1319)
3. Cerbeşti (1956)
4. Hodişu (1496)
5. Lunca Vişagului (1909)
6. Morlaca (1493)
7. Tranişu (1850)
8. Valea Drăganului (1455)
1. Recea-Cristur (1320)
2. Căprioara (1461)
3. Ciubanca (1314)
4. Ciubăncuţa (1554)
5. Elciu (1230)
6. Escu (1378)
7. Jurca (1378)
8. Osoi (1314)
9. Pustuţa (1499)
1. Rişca (1909)
2. Dealu Mare (1954)
3. Lăpuşteşti (1805)
4. Mărceşti (1956)
1. Săcuieu (1461)

61.SĂNDULEŞTI
62.SĂVĂDISLA

63.SÂNCRAIU

64.SÂNMĂRTIN

65.SÂNPAUL

66.SIC

67.SUATU
68. TRITENIIDEJOS

2. Rogojel (1805)
3. Vişagu (1850)
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1. Sănduleşti (1288)
2. Copăceni (1288)
1. Săvădisla (1285)
2. Finişel (1456)
3. Hăşdate (1456)
4. Lita (1324)
5. Liteni (1322)
6. Stolna (1448)
7. Vălişoara (1456)
8. Vlaha (1332)
1. Sâncraiu (1334)
2. Alunişu (1437)
3. Brăişoru (1519)
4. Domoşu (1408)
5. Horlacea (1393)

1. Sânmărtin (1292)
2. Ceaba (1315)
3. Cutca (1357)
4. Diviciorii Mari (1173–1196)
5. Diviciorii Mici (1173–1196)
6. Măhal (1230)
7. Sâmboieni (1456)
8. Târguşor (1336)
1. Sânpaul (1295)
2. Berindu (1372)
3. Mihăieşti (1283)
4. Sumurducu (1262–1270)
5. Şardu (1353)
6. Topa Mică (1324)
1. Sic (1291)

1. Suatu (1213)
2. Aruncuta (1346)
3. Dâmburile (1956)

69.TURENI

70.ŢAGA

71.UNGURAŞ

72.VAD

73.VALEAIERII
74.VIIŞOARA
75.VULTURENI

1. TriteniideJos (1332)
2. Clapa
3. Colonia (1954)

CLUJ-NAPOCA, municipiu în partea
central-nord-vesticã a României, reºed.
jud. Cluj, situat în centrul Transilvaniei,
în NV Pod. Transilvaniei, la 345–360 m
alt., pe cursul mijlociu al Someºului Mic,
înconjurat de Dealurile Clujului ºi
Feleacului (Feleac 754 m, Peana 832 m,
Dealul Lombului 673 m º.a.); 307 136 loc.
(1 ian. 2011), locul 2 pe ţară ca număr de
locuitori (după municipiul Bucureşti):
143 238 de sex masc. ºi 163 898 fem.
Supr.: 165,2 km2, din care 42 km2 în
intravilan; densitatea: 7 313 loc./km2.

Aeroport (Someºeni), situat la 6 km de
oraº, modernizat în anul 2009. Staþie de
c.f., inauguratã în 1870. Nod rutier. Unul
dintre pr. centre industriale, bancar-financiare, cultural-ºtiinþifice, de învãþãmânt, turistice ºi artistice ale þãrii.
Turnãtorie de fontã. Constr. de utilaj
greu, de utilaje pentru telecomunicaþii,
metalurgie, ind. textilã (rãzboaie
mecanice pentru þesut) ºi frigotehnice,
de calculatoare electronice, maºini-unelte, armãturi metalice, cazane ºi arzãtoare

4. Pădurenii (1406)
5. Tritenii de Sus (1406)
6. Tritenii-Hotar (1956)
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1. Tureni (1276)
2. Ceanu Mic (1366)
3. Comşeşti (1355)
4. Mărtineşti (1332)
5. Miceşti (1297)

1. Ţaga (1243)
2. Năsal (1215)
3. Sântejude (1173–1196)
4. Sântejude-Vale (1954)
5. Sântioana (1305)

1. Unguraş (1269)
2. Batin (1405)
3. Daroţ (1956)
4. Sicfa (1956)
5. Valea Unguraşului (c. 1590)
1. Vad (1467)
2. Bogata de Jos (1325)
3. Bogata de Sus (1315)
4. Calna (1325)
5. Cetan (c. 1593)
6. Curtuiuşu Dejului (1325)
7. Valea Groşilor (1519)
1. ValeaIerii (1417)
2. Cerc (1909)
3. Plopi (1909)
1. Viişoara (1318)
2. Urca (1289)

1. Vultureni (1314)
2. Băbuţiu (1344)
3. Bădeşti (1332)
4. Chidea (1332)
5. Făureni (1396–1408)
6. Şoimeni (1332)
mici, piese auto, bujii, aparaturã pentru
uz casnic, instrumente medicale º.a.
Producţie de televizoare, de medicamente, produse cosmetice, electrozi ºi
produse abrazive, mobilã, carton ondulat
ºi ambalaje din carton, tricotaje ºi conf.,
þesãturi din lânã, pielărie, blãnãrie ºi
încãlþãminte, de plãci, tuburi şi folii din
material plastic, de prefabricate din
beton, sticlã pentru menaj, porþelan ºi
faianþã, ceramicã finã, obiecte sanitare
din ceramicã, de preparate din carne ºi
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lapte, bãuturi, produse de panificaþie etc.
În C.-N. funcþioneazã o Filialã a Academiei Române (din 12 aug. 1948), şapte
instituþii de învãþãmânt superior de stat,
cu 52 de facultãþi, 67 982 studenþi ºi 3 561
cadre didactice în anul universitar 2007–
2008 (Universitatea „Babeº-Bolyai”,
inauguratã la 10 nov. 1872, Universitatea
Politehnicã, f. la 1 febr. 1920, Universitatea de Medicinã ºi Farmacie „Iuliu
Haþieganu”, f. 1875, Universitatea de
ªtiinþe Agricole şi Medicină Veterinară,
f. 1869, Universitatea de Artã ºi Design,
f. la 15 nov. 1925 cu numele Şcoala de
Arte Frumoase, numită în 1950 Institutul
de Arte Plastice „Ion Andreescu”, apoi
Academia de Arte Vizuale „Ion
Andreescu” (în 1990), iar din 2001
denumirea actuală, Academia de Muzicã
„Gheorghe Dima”, f. 1919) şi şase
instituţii private de învăţământ superior
(Institutul Teologic Protestant, f. 15 sept.
1895 şi acreditat ca institut privat la 31
aug. 2009; Universitatea „Avram Iancu”,
f. 1992 şi acreditată ca universitate
privată la 24 oct. 2008; Universitatea
„Bogdan Vodă”, f. 1992 şi acreditată ca
universitate privată la 19 mai 2005;
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, f. 1990 şi acreditată ca universitate
privată la 30 apr. 2002; Universitatea
„Sapientia”, f. 2001 – cea mai mare
universitate privată cu limba de predare
maghiară din România; Universitatea
„Spiru Haret”, acreditată ca universitate
privată la 5 iul. 2002), cu şapte facultăţi,
4 116 studenţi şi 341 cadre didactice,
numeroase institute de cercetare
(Institutul de Istorie „George Bariþiu”,
Institutul de Lingvisticã ºi istorie literarã
„Sextil Puºcariu”, Institutul de Speologie
„Emil Racoviþã”, Institutul Oncologic,
Institutul de Cercetãri Socio-Umane,
Institutul de Cercetãri Chimico-Farma-
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ceutice, Arhiva de folclor, Institutul de
Arheologie ºi Istoria Artei, Centrul de
studii transilvane, Institutul Geologic
º.a.), douã teatre dramatice, de stat (unul
în lb. românã, inaugurat la 1 dec. 1919,
numit în prezent „Lucian Blaga”, ºi altul
în lb. maghiarã, f. ca trupă de teatru
permanent la 11 nov. 1792, cu sediul
actual datând din 1912), douã teatre de
operã, de stat (în lb. românã, f. la 18 sept.
1919, ºi în lb. maghiarã, f. la 17 dec. 1948),
o filarmonicã de stat – „Transilvania”
(înfiinþatã la 1 sept. 1955), douã teatre de
pãpuºi, c. 250 de biblioteci (Biblioteca
judeþeanã „Octavian Goga”, f. 1950, cu
peste 750 000 de vol.; Biblioteca Universitãþii de Medicinã ºi Farmacie,
„Valeriu Bologa”, f. 1949, cu peste
300 000 de vol.; Biblioteca Centralã
Universitarã „Lucian Blaga”, f. 1872, cu
sediul actual din 1934, cu 3 553 596 de
vol., din care c. 500 000 periodice;
Biblioteca Universitãþii Politehnice, f.
1884, reorganizatã în 1948, cu c. 750 000
vol.; Biblioteca Academiei Române º.a.),
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mai multe muzee ºi case memoriale:
Muzeul Naþional de Istorie a Transilvaniei, înfiinţat în 1859 (cu piese ale
civilizaþiei dacice din M-þii Orãºtie, între
care se remarcã vasul cu inscripþia
„Decebalus per Scorilo”/Decebal fiul lui
Scorilo, lapidariu roman, gravuri ºi hãrþi
medievale, stampe, arme, documente de
la Revoluþia din 1848–1849 etc.); Muzeul
Etnografic al Transilvaniei, înfiinþat
(1922) de Romulus Vuia, completat ºi
reorganizat în 1929 şi 1958 (unelte
þãrãneºti, mobilier þãrãnesc, piese de port
popular, ceramicã, obiecte legate de
diverse obiceiuri populare etc.); Muzeul
Naþional de Artã, adãpostit (din 1951) în
Palatul Bánffy, cu colecþii de artã plasticã româneascã (lucrãri semnate de
Nicolae Tonitza, Gheorghe Petraºcu,
Lucian Grigorescu, Ion Þuculescu, opere
sculptate de Dimitrie Paciurea, Corneliu
Medrea, Ion Irimescu, Ion Jalea º.a.,
icoane din sec. 18) ºi de artã decorativã
(mobilier de epocã, argintãrie etc.);
Muzeul de istorie a farmaciei, înfiinţat
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în 1949 (cântare vechi, obiecte din faianþã,
instrumente de laborator, însumând
laolaltã c. 3 000 de exponate); Secþia
etnograficã din Parcul Hoia, numit azi
Parcul Etnografic Naţional „Romulus
Vuia", cuprinde 82 de construcþii grupate
pe tipuri de gospodãrii ºi monumente
de arhitecturã popularã (biserica de lemn
din Cizer Õ, adusă aici în 1968), instalaþii
tehnice þãrãneºti etc.; Muzeul memorial
„Emil Isac”, creat în 1955 (colecþii de
documente, manuscrise, fotografii,
obiecte personale care au aparþinut
poetului), Muzeul mineralogic, Muzeul
zoologic al Universităţii „Babeş-Bolyai”
º.a. La C.-N. îºi mai desfãºoarã activitatea
Centrele culturale american, francez,
britanic, german, italian, japonez, precum
ºi un post de radio-emisie, intrat în
funcþiune la 15 mart. 1954 (întrerupt în
1985 de autoritãþile comuniste; postul s-a
redeschis dupã dec. 1989), un post local
de televiziune (din 1990), Editura „Dacia” ºi alte edituri particulare, numeroase
redacþii ale unor reviste ºi ziare etc. La
C.-N. îºi au sediul Mitropolia Clujului,
Albei, Criºanei ºi Maramureºului, Episcopia greco-catolicã Cluj–Gherla, Episcopia
Reformatã a Transilvaniei, Episcopia
Unitarianã ºi Episcopia Evanghelicã.
Grãdinã Botanicã (înfiinþatã în 1872 ºi
reorganizatã în 1920–1923 de Alexandru
Borza), extinsã pe o supr. de 14 ha, care
cuprinde c. 11 000 de specii de plante de
pe toate continentele, cu o serã (2 000 m2)
în care se dezvoltã numeroase specii de
plante exotice. Stadion modern, categoria
Elite (30 000 de locuri), construit în anii
2009–2011. În cartierul Someºeni al
municipiului C.-N. existã izv. cu ape
minerale clorurate, bicarbonatate,
sulfatate, sodice cu efect curativ în
tratarea afecþiunilor reumatismale (spondiloze, tendinoze, poliartroze), a celor
posttraumatice (stãri dupã entorse ºi
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luxaþii, dupã operaþii pe muºchi,
tendoane, articulaþii), ginecologice
(insuficienþã ovarianã, cervicite cronice)
etc. Istoric. Pe terit. oraºului au fost
descoperite vestigii arheologice din
Neolitic, din Epoca brozului (topoare din
bronz cu disc la un capãt ºi decor
geometric gravat pe lamã), din perioada
stãpânirii romane (o necropolã tumularã,
c. 100 de inscripþii, cãrãmizi ºtampilate,
monumente sculptate, între care un stâlp
de poartã – postis – cu decor floral în relief
etc.), din perioada post-romanã (necropolã de înhumaþie din sec. 5–6, unde s-a
gãsit o fibulã din argint aurit de 14,4 cm
lungime, un tezaur funerar al unei
prinþese germanice creºtine – ostrogotã
sau gepidã – din sec. 5, compus din
podoabe din aur cu granate, un
pandantiv în formã de medalion circular,
decorat cu o cruce înscrisã, catarame,
coliere de mãrgele, un inel, fragmente de
brãþarã etc.), precum ºi din epoca feudalã
timpurie (necropolã de incineraþie din
sec. 7–8 ºi o necropolã de înhumaþie din
sec. 11). Pe locul actualului oraº, în
perioada geto-dacicã, a existat aºezarea
autohtonã Napoca, aºezare care a
cunoscut o însemnatã dezvoltare în
timpul stãpânirii romane. Situatã pe
drumul roman ce ducea de la Apulum
(azi Alba Iulia) la Porolissum (azi satul
Moigrad-Porolissum din com. Mirºid,
jud. Sãlaj), localit. Napoca a devenit câtva
timp reºed. procuratorului prov. romane
Dacia Porolissensis, perioadã în care a
cunoscut o ascensiune ºi o prosperitate
deosebite. În anul 124, cu ocazia vizitei
fãcute de împãratul roman Hadrian în
Dacia, aşezarea Napoca a fost declarată
municipium, iar în vremea lui Marcus
Aurelius a fost ridicatã (dupã anul 180)
la rangul de colonia (colonia Aurelia). Se
pare cã oraºul a fost înconjurat cu
puternice ziduri de piatrã (650 x 500 m),
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aici avându-ºi reºed. mai multe legiuni
romane (cohors I Alpinorum; cohors III
Campestris; vexilaþii din legiunile I Adiutrix
ºi a V-a Macedonica etc.). Dupã retragerea
legiunilor ºi a administraþiei romane (în
perioada 271–275) din Dacia, oraºul ºi
zona înconjurãtoare au continuat sã fie
locuite neîntrerupt, aºa cum atestã
vestigiile arheologice din cartierul
Mãnãºtur (aici exista în sec. 9 o aºezare
întãritã ºi o cetate). Prima menþiune
documentarã a localit. Cluj dateazã din
1173, cu numele de Clus (în 1177 este
menþionat comitatul Clus), iar apoi apare
în documente cu numele de „Castrum
Clus” (1175) sau „Castrenses de Clus”
(1213) – denumirea Clus derivã, se pare,
de la cuvântul latin clivus (deal, colinã).
În 1241, castrul Clus a fost distrus de invazia mongolă. Refãcut ulterior, a
devenit centrul militar ºi ad-tiv al
comitatului omonim, atunci fiind aduºi
coloniºti germani din Rhenania ºi
Saxonia. În 1316, Carol I Robert de Anjou,
regele Ungariei, l-a ridicat la rangul de
civitas, cu dreptul de a avea pecete
proprie ºi alte privilegii. În 1405 a căpãtat
dreptul de a ridica fortificaþii, fapt ce i-a
permis ca în 1407 sã se întãreascã cu o
centurã de ziduri ºi bastioane (cu
contribuþia meºteºugarilor). În perioada
nov. 1437–ian. 1438, populaþia sãracã a
oraºului, condusã de Jacob Bulkescher,
fiul magistratului sas din Cluj, a
participat la Rãscoala de la Bobâlna, iar
în 1514 o parte a locuitorilor din Cluj au
participat la Rãzboiul þãrãnesc condus
de Gheorghe Doja. Dupã constituirea
principatului autonom al Transilvaniei

Cluj-Napoca. Catedrala ortodoxă „Adormirea
Maicii Domnului”
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(1541) sub suzeranitate turceascã, Clujul
a devenit cel mai important centru
economic, politic ºi cultural al acestuia,
fiind, în anii 1790–1848 ºi 1861– 1867,
capitala Principatului, sediul Dietei ºi al
principelui Transilvaniei (între 1599 ºi
1600 aici ºi-a avut reºedinþa Mihai
Viteazul). Totodatã, în sec. 16, Clujul s-a
afirmat ca un important centru cultural
în care funcþiona o tipografie (din 1550),
o Academie franciscanã (din 1580), cu
trei facultãþi (teologie, filosofie, ºtiinþe
juridice), transformatã în 1776 în Colegiu
cu 4 facultãþi (filosofie, ºtiinþe naturale,
drept, chirurgie). La acest Colegiu, unde
unul dintre profesori a fost Ioan Piuariu
Molnar, au studiat Gheorghe ªincai,
Petru Maior, Gheorghe Lazãr, George
Bariþiu, Avram Iancu º.a. În 1798, oraºul
a fost distrus în mare parte de un
incendiu pustiitor. Reprezentanþi ai
populaþiei din Cluj au participat la Marea
Adunare Naþionalã de pe Câmpia
Libertãþii de la Blaj (3/15–5/17 mai 1848)
votând pentru punerea în aplicare a
programului revoluþionar. La 17/29 mai
1848, Dieta din Cluj, constituitã din reprezentanþi unguri, saºi ºi secui, fãrã a þine
seama de cererea Adunãrii de la Blaj, a
votat „uniunea” Principatului Transilvania cu Ungaria. În urma acordului
austro-ungar din 5/17 febr. 1867, privind
crearea statului dualist Austro-Ungaria,
Transilvaniei i s-a anulat autonomia,
rãmânând încorporatã Ungariei. În
perioada 25 apr./7 mai–13/25 mai 1894,
la Cluj a avut loc procesul politic, cu un
ecou internaþional deosebit, intentat de
cãtre guvernul maghiar „memorandiºtilor”, în care 14 membri ai Comitetului Central al Partidului Naþional
Român (între care Ioan Raþiu, Gheorghe
Pop de Bãseºti, Iuliu Coroianu, Teodor
Mihali, Vasile Lucaciu º.a.) au fost
condamnaþi la închisoare, fapt ce a determinat puternice manifestaþii populare de
stradã. Dupã anul 1900, oraºul s-a afirmat
ca un important centru al luptei
revoluþionare a românilor transilvãneni
pentru unirea Transilvaniei cu România.
O mare parte din populaþia oraºului Cluj
a participat la Marea Adunare Naþionalã
de la Alba Iulia, la 1 dec. 1918, care a
proclamat unirea necondiþionatã ºi
pentru totdeauna a Transilvaniei cu
România. La 31 aug. 1940 ºi în zilele
urmãtoare, la Cluj s-au desfãºurat
puternice demonstraþii de protest

împotriva Dictatului de la Viena din 30
aug. 1940. Oraºul C. a fost eliberat de
armatele române la 11 oct. 1944. Locuitorii municipiului C.-N. au protestat
cu vehemenþã ºi au luptat cu fermitate
ºi curaj în timpul evenimentelor din dec.
1989 pentru înlãturarea de la putere a
regimului comunist, condus de Nicolae
Ceauºescu, pentru abolirea comunismului ºi tiraniei, mulþi dintre participanþi
cãzând victime (26 de morþi ºi nenumãraþi rãniþi) sub gloanþele forþelor de
securitate, fidele regimului comunist. La
17 febr. 1968, oraºul Cluj a fost declarat
municipiu, iar la 16 oct. 1974 i s-a atribuit
numele de Cluj-Napoca. Monumente:
biserica "Sf@nta Maria"- Calvaria, azi monument istoric ]i de
bisericareconstruit`
mănãstirii
arhitectur`,
[n 1896bene
- 1898dictine,
pe locul uneiconstruitã
biserici
benedictine,
zidit` [n stilrefãcutã
romanic [n 1060-1063,
distrus` de
multe
în 1222–1263,
în stil gotic
înmai
sec.
ori (din care mai exista nava corului). Renovat` [n 1995-1997. Centru
15, apoi în 1645–1647 ºi reconstruitã în
notarial [n anii 1288-1556. Orga din 1792;
sec. 19; catedrala romano-catolicã „Sfântul Mihail”, cu o lungime de 70 m, a fost
construitã în douã etape (1348–1390 ºi
1410–1487), în stil gotic, cu un turn de
80 m înãlþime, ridicat în anii 1836–1862,
în stil neogotic. Catedrala pãstreazã, în
interior, remarcabile picturi murale de
facturã goticã (sec. 15), un portal (1528)
sculptat în stilul Renaºterii germane ºi
un amvon cu sculpturi baroce executat
în 1740 de cãtre Johannes Nachtigall ºi
Anton Schuchbauer. Biserica a fost
restauratã în anii 1957–1963. În interior
există o orgă construită în 1752 de
sibianul Johannes Hahn. Biserica, în
prezent declarată monument istoric, a
fost iniţial romano-catolică, preluată în
1545 de cultul reformat-calvin, după care
a intrat în posesia cultului unitarian (în
perioada 1566-1616) şi apoi a revenit
cultului romano-catolic; bisericã reformatã-calvinã, ctitoritã în 1486 de Matia
Corvin ºi terminatã în 1510, este o
construcþie de tip salã, de mari dimensiuni (34 m lungime ºi 15 m lãþime),
refãcutã în 1643–1644 (pãstreazã un amvon datând din 1646). Biserica posedã o
orgã instalatã în 1766; în faþa bisericii
reformate se aflã statuia ecvestrã a Sfântului Gheorghe omorând balaurul, care
este o copie în bronz a operei originale
din 1373 a sculptorilor Martin ºi
Gheorghe din Cluj (sculptura originalã,
realizatã în 1373, se aflã în palatul
Hradčiany din Praga); catedrala evanghelicã sinodo-presbiterianã, de mari
dimensiuni (33,8 m lungime, 18 m lãþime,
15 m înãlþime la interior), cu un turn înalt
de 43 m, construitã în stilul barocului
târziu, în anii 1816–1829, dupã planurile
arhitectului Georg Winkler, cu un altar

din lemn, realizat de meºterul Gottfried
Schneider ºi pictat de Johann Gentiluomo, ºi un amvon din lemn, construit în
1825–1826 de tâmplarul Lukas Hoch; are
o orgã instalatã în 1913; biserica
romano-catolicã „Sfânta Elisabeta” (1700)
din cartierul Someºeni; biserica iezuiþilor,
fostã a piariºtilor, cu hramul „Sfânta
Treime”, construitã în anii 1718–1724, în
stil baroc. Biserica este strãjuitã la faþadã
de douã turnuri cu o înãlþime de 45 m
fiecare, în care sunt montate douã
ceasuri; Bastionul Croitorilor, atestat
documentar în 1475, reconstruit în anii
1627–1629 ºi restaurat în 1924 ºi 1959. În
faþa bastionului se aflã statuia lui Baba
Novac, operã din 1975 a sculptorului
Virgil Fulicea, iar lipit de bastion existã
un fragment din zidul de apãrare (sec.
15–17); Cetãþuia (sec. 18) – fortificaþie de
tip Vauban; Palatul „Bánffy” construit în
anii 1773–1785, în stil baroc, dupã
planurile arhitectului J. E. Blaumann, cu
decor sculptat, executat de Anton
Schuchbauer, gãzduieºte în prezent
Muzeul Naþional de Artã. Palatul a fost
restaurat în anii 1990–1996; Palatul
„Teleki” construit în perioada 1790–1795,
în stil neoclasic, dupã planurile
arhitectului József Leder; Palatul
„Tholdalagi” (1801–1807); Palatul
Sfatului (1843–1846); biserica reformatã
construitã în 1821–1859 dupã planurile
arhitectului Georg Winkler; biserica
romano-catolicã „Sfinþii Apostoli Petru
ºi Pavel” (sec. 14, reconstruitã în anii
1844–1846 ºi renovatã în 1977); catedrala
ortodoxã, episcopală, cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului”, construitã în anii 1921–1933, în stil
romano-bizantin modern, dupã planurile
arhitecþilor Constantin Pomponiu ºi
George Cristinel, cu fresce interioare
executate de Anastasie Demian ºi
Bogdan Catul; casa lui Matia Corvin (sec.
15, cu refaceri din sec. 18), cu elemente
de trecere de la stilul gotic la Renaºtere,
azi gãzduieºte Universitatea de Artă şi
Design „Ion Andreescu”; casa principelui
Transilvaniei, ªtefan Bocskay (sec. 16, cu
refaceri din sec. 19); clãdirea Muzeului
etnografic al Transilvaniei – „Reduta” –
construitã în 1810–1812 dupã planurile
arhitectului József Leder; clãdirea fostei
monetãrii (1608); clãdirea Seminarului
„Báthori Apor” (1721–1727); clãdirea
Teatrului Naþional construitã în 1905–
1907 dupã planurile arhitectului austriac
Ferdinand Fellner, în colaborare cu
Hermann Helmer; Cazarma „Sfântul

Gheorghe” (1834–1837); clãdirea Primãriei vechi (1843–1846); clãdirea
Universitãþii „Babeº-Bolyai” (1893–1903);
Palatul „Szeky” (1893) construit dupã
planurile arhitectului Pecz Samu; Turnul
pompierilor (sec. 15); Turnul zidarilor
(sec. 15), cu fragment din zidul de
apãrare; Bastioanele postãvarilor, cizmarilor º.a. (sec. 15); clãdirea fostului liceu
„Marianum” (1872), azi Facultatea de
Biologie; clãdirea Tribunalului (1902);
clãdirea Teatrului Maghiar de Stat,
construită în anii 1906–1912 după
planurile arhitecţilor Géza Márkus şi
Frigyes Spiegel, renovatã în anii 1960–
1961; clãdirea Bibliotecii Centrale Universitare (1906–1908); Vama veche (1748);
biserica Mãnãºtur-Calvaria, fortificatã
(sec. 13, refãcutã în sec. 19); biserica
reformatã construitã (1912–1913) dupã
planurile arhitectului K. Kós; biserica
„Sfânta Treime”–din Deal (1795–1796) a
avut statut de catedralã a Episcopiei
Vadului ºi Feleacului în perioada 1919–
1932; biserica Bob, cu hramul „Învierea
Domnului”, este prima bisericã grecocatolicã din Cluj construitã în anii 1801–
1803 pe cheltuiala nobilului român –
episcopul greco-catolic Ioan Bob; biserica
„Naşterea Maicii Domnului” (1750), în
cartierul Someşeni; biserica „Schimbarea
la Faţă” (1775–1779, fostă biserica
minoriţilor); biserica cu cocoº, aparþinând
cultului reformat-calvin, construitã în stil
Secession în anii 1913–1914 dupã
planurile arhitectului Károly Kós; parcul
municipal (organizat în 1838); numeroase
case memoriale: János Bolyai, Carol Popp
de Száthmary, Avram Iancu, Gheorghe
Dima, Alexandru Lapedatu, Franz Liszt
(str. Memorandumului nr. 4 – aici a locuit
marele compozitor între 26 nov. ºi 6 dec.
1846) º.a.; casa în care s-a judecat (la 7–
25 mai 1894) procesul Memorandiºtilor;
statuia lui Mihai Viteazul, realizatã în
1976 de sculptorul Marius Butunoiu, cu
un basorelief care înfãþiºeazã scene din
luptele marelui voievod; monumentul
„Sfânta Maria Protectoare”, realizat în
1744 de cãtre sculptorul Anton Schuchbauer; obeliscul „Carolina” (10 m înălţime), dezvelit la 4 oct. 1831, cu
basoreliefuri realizate de sculptorul Iosif
Kleiber; fântâna artezianã din parcul
municipal, operã din 1897 a sculptorului
Mátray Lájos; statuia poetului Mihai
Eminescu, dezvelitã în 1930, operã a
sculptorului Oscar Han; statuia ecvestrã
a lui Matia Corvin, realizatã în 1902 de
cãtre sculptorul János Fadrusz, este

amplasatã în faþa catedralei „Sfântul
Mihail”; grupul statuar „ªcoala
Ardeleanã” – operã a sculptorului
Romulus Ladea, reprezentând pe Samuil
Micu, Gheorghe ªincai ºi Petru Maior;
statuia lui Avram Iancu, dezvelitã la 30
nov. 1993, este amplasatã în spaþiul
dintre catedrala ortodoxã ºi Teatrul Naþional. Tot în acest perimetru, la 9 mai
1996 a fost dezvelit Monumentul eroilor
români, operã a sculptorului Radu
Aftenie. La 4 km N de municipiul ClujNapoca, de o parte ºi alta a vãii Fânaþelor, se aflã rezervaþia floristicã „Fânaþele
Clujului” (80 ha) alcãtuitã din variate
specii de plante stepice, caracteristice
câmpiei ardelene, printre care Salvia nutans, Salvia transsilvanica, Centaurea
trinervia, Crambe tatarica, Bulbocodium
vernum º.a.

COARNELECAPREI, com. în jud. Iaºi,
alcãtuitã din 3 sate, situatã în Câmpia
Jijiei; 3 013 loc. (1 ian. 2011): 1 507 de sex
masc. ºi 1 506 fem. Culturi de cereale ºi
plante tehnice. Iazuri pentru pisciculturã.
Pe terit. com. au fost descoperite vestigii
din Epoca brozului (fragmente ceramice,
topoare confecþionate din rocã eruptivã
etc.). Satul Coarnele Caprei s-a format
pe locul unei foste „odãi” (gospodãrie
þãrãneascã izolatã), numitã Odaia Urzicani,
prin împroprietãrirea însurãþeilor în 1879.
COASTA IAªILOR, regiune geograficã
formatã dintr-un ºir de abrupturi
structurale, extinsă pe o lungime de c.
100 km, care separã Pod. Central
Moldovenesc de Câmpia Moldovei. Alt.:
c. 200 m. Este o zonã de gresii ºi calcare.
Structura monoclinalã a straturilor a
favorizat dezvoltarea unor largi fronturi
cuestice ºi a unor platforme structurale
cu lãþimi de 4–5 km. A fost studiatã
pentru prima oarã în 1941 de geograful
Mihai David.

COAª, com. în jud. Maramureº, alcãtuitã
din 2 sate, situatã într-o zonã colinarã
din partea de E a Depr. Maramureº, pe
râul Lãpuº; 1 409 loc. (1 ian. 2011): 707
de sex masc. ºi 702 fem. Expl. ºi prelucr.
primarã a lemnului; confecþii textile.
Biserica din lemn cu hramul „Sfinþii
Apostoli Petru ºi Pavel” (sec. 18), în satul
Întrerâuri. În satul Coaº, atestat
documentar în anul 1566, se aflã biserica
de zid cu hramul „Sfinþii Arhangheli
Mihail ºi Gavriil” (1730). Rezervaþia
Cheile Lãpuºului. Com. C. a fost
înfiinþatã la 7 apr. 2004 prin desprinderea
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satelor Coaº ºi Întrerâuri din com.
Sãcãlăºeni, jud. Maramureº.

COBADIN 1. Podiºul ~, subunitate a
Pod. Dobrogei de Sud situatã în partea
central-sudicã a acestuia, în sudul jud.
Constanþa. Pod. C. are aspect tabular,
format din platouri interfluviale întinse,
uºor ondulate. Prezenþa calcarelor sarmaþiene ºi cretacice au permis dezvoltarea unui relief carstic specific (vãi seci,
doline, chei, peºteri, polii) în arealele
localit. Negru Vodã, Mereni, Amzacea,
Dobromir, Lespezi º.a. Jumãtatea sa
vesticã este mai înaltã (100–180 m alt.) ºi
secþionatã median, pe direcþia V-E, de
valea Urluia, care îl subdivide în Pod.
Cobadin propriu-zis (în N) ºi Pod. Negru
Vodã (în S). Partea esticã a Pod.C. este
mai joasã (40–90 m alt.), formând Pod.
Topraisar, care se terminã printr-un þãrm
înalt, cu faleze, întrerupt pe alocuri de
limane fluvio-marine.
2. Com. în jud. Constanþa, alcãtuitã
din 5 sate, situatã în zona centralã a
podiºului omonim; 9 040 loc. (1 ian.
2011): 4 575 de sex masc. ºi 4 465 fem.
Staþie de c.f. Nod rutier. Mat de constr.,
cherestea. Produse alim. Reparaþii de
maºini agricole. Ferme de creºtere a
bovinelor ºi porcinelor. Culturi de
cereale. Rezervaţie paleontologică (punct
fosilifer), extinsă pe 6 ha.
COBIA, com. în jud. Dâmboviþa, alcãtuitã
din 10 sate, situatã în zona de contact a
Câmpiei Târgoviºtei cu Piem. Cândeºti,
pe râul Cobia; 3 112 loc. (1 ian. 2011):
1 537 de sex masc. ºi 1 575 fem. Expl. de
petrol ºi gaze naturale. Expl. ºi prelucr.
lemnului. Pomiculturã (meri, peri, pruni).
Reºed. com. este satul Gherghiþeºti. În
satul Mãnãstirea se aflã biserica „Sfântul
Nicolae” a fostei mănãstiri Cobia,
construitã în 1571–1572 din iniþiativa
stolnicului Badea Boloşin, având faþadele
placate în întregime cu cãrãmidã
smãlþuitã policromã (tonuri de galben,
verde ºi albastru). Pereþii exteriori prezintã firide pe toatã înãlþimea lor,
terminate cu arcuri de cerc. Biserica are
4 turle (turla mare plasatã pe naos)
prevãzute cu ferestre mici, dreptunghiulare, terminate, ca ºi firidele, cu
arcuri de cerc. Catapeteasma este din zid
gros de 60 cm. Pereþii interiori nu au
picturi. Biserica a fost supusã unor
reparaþii în anii 1680, 1723–1724, dupã
cutremurele din 14 oct. 1802, 11 ian. 1838
ºi apoi 1883, 1938 ºi 1994–1995. Turn-clo-
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potniþã de 15 m înãlþime, de formã
pãtratã, cu rol ºi de poartã, datând din
sec. 17. Mănãstirea Cobia a fost activã
pânã în 1863 când au fost secularizate
averile mănãstireºti, cãlugãrii greci fiind
nevoiþi s-o pãrãseascã, rãmânând doar
biserica de mir, Turnul-clopotniþã ºi
fragmente din zidul de incintã. Bisericile
„Cuvioasa Parascheva” (1843), „Sfinþii
Voievozi” (1838), „Sfinþii Arhangheli
Mihail ºi Gavriil” (1850), în satele Cãlugãreni, Cãpºuna ºi Cobiuþa. În satul
Frasin Deal existã bisericile „Copãcei”
(1805) ºi „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi
Gavriil”-ªerbeºti (1828), în satul Frasin
Vale se află biserica din lemn cu hramul
„Cuvioasa Parascheva” (1746, reparatã
în 1891, 1927 ºi 1969), iar în satul Mislea,
biserica din lemn cu hramul „Sfântul
Nicolae” (1873).
COCARGEAUAÕ Borcea(2).

COCARGEAUA NOUĂ Õ Ştefan cel
Mare(3).

COCHIRLEANCA, com. în jud. Buzãu,
alcãtuitã din 5 sate, situatã în Câmpia
Râmnicului; 5 668 loc. (1 ian. 2011): 2 885
de sex masc. ºi 2 783 fem. Expl. de gaze
naturale (în satul Roºioru). Fabricã de
conf. din bumbac (Societate româno-chinezã, din 1994), în satul Boboc. Viticulturã. În satul Cochirleanca, atestat
documentar, prima oarã, în 1820 cu
numele Gãgeanul, se aflã bisericile cu
hramurile „Sfinþii Împãraþi Constantin ºi
Elena”, construitã în 1856 prin strãdania
boierului Creþulescu (reparatã în 1911–
1912), ºi „Înãlþarea Domnului” (1932).

COCIUBA MARE, com. în jud. Bihor,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în N Câmpiei
Cermei, pe râul Rãtãºel; 2 942 loc. (1 ian.
2011): 1 498 de sex masc. ºi 1 444 fem.
Morãrit. Lac de baraj antropic (20 ha) folosit
pentru irigaþii, în satul Cãrãsãu. În satul
Cociuba Mare, menþionat documentar,
prima oarã, în 1374, se află biserica
„Adormirea Maicii Domnului” (1898-1902).
Pãdure de stejar ºi cer (1 272 ha).

COCORA, com. în jud. Ialomiþa, formată
dintr-un sat, situatã în Câmpia
Bãrãganului; 1 876 loc. (1 ian. 2011): 926
de sex masc. ºi 950 fem. Nod rutier.
Culturi de cereale, de floarea-soarelui,
sfeclã de zahãr etc. Creºterea bovinelor
ºi ovinelor. Abator. Prelucr. laptelui.
Biserica „Sfântul Nicolae” (1883,
restaurată în 1943 şi repictată de Gabriel
Dogărăscu în 1994). Până la 25 mart.
2005, com. C. a avut în componenţă satul

Colelia, care la acea dată a devenit
comună de sine stătătoare.
COCORANOUÃÕ Munteni-Buzãu.

COCORÃªTII COLÞ, com. în jud.
Prahova, formată din 8 sate, situatã în
Câmpia Ploieºtiului, pe dr. râului
Prahova; 3 218 loc. (1 ian. 2011): 1 628 de
sex masc. ºi 1 590 fem. Com. C.C. a fost
înfiinþatã la 7 mai 2004 prin desprinderea
satelor Cheşnoiu, Cocorãºtii Colþ,
Cocorãºtii Grind, Colþu de Jos, Ghioldum,
Perºunari, Piatra ºi Satu de Sus din com.
Mãneºti, jud. Prahova. În satul Cocorăştii
Colţ, menţionat documentar, prima oară,
la 22 mai 1610, au fost descoperite vestigii
din Epoca bronzului (ceramică) şi tot aici
se află o biserică din anul 1820.

COCORÃªTII MISLII, com. în jud.
Prahova, alcãtuitã din 3 sate, situatã în
Subcarpaþii Prahovei; 3 432 loc. (1 ian.
2011): 1 679 de sex masc. ºi 1 753 fem.
Prelucr. lemnului; produse de feronerie.
Aviculturã. Muzeu sãtesc (în localit.
Goruna). În satul Cocorãştii Mislii, atestat
documentar la 23 apr. 1441, se află o
biserică din 1838, iar în satul Goruna
există o biserică din 1851.
COCOª,Mănãstirea~Õ Niculiþel(2).
COCOŞUÕ Ovidiu.

COCOTAÕ Orţişoara.

COCU, com. în jud. Argeº, alcãtuitã din
8 sate, situatã în Piem. Cotmeana, pe
cursul superior al râului Cotmeana; 2 264
loc. (1 ian. 2011): 1 170 de sex masc. ºi
1 094 fem. Expl. forestiere ºi de petrol.
Pomiculturã (pruni, meri, peri). Reºed.
com. este satul Rãchiþele de Jos. Bisericã
cu hramul „Sfânta Vineri” (1827).

CODÃEªTI, com. în jud. Vaslui, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în Pod. Central
Moldovenesc, pe râul Rediu, în zona de
confl. cu râul Vaslui; 4 695 loc. (1 ian. 2011):
2 357 de sex masc. ºi 2 338 fem. Nod rutier.
Prelucr. lemnului (mobilã). Morãrit. Legumiculturã. Culturi de plante uleioase.
Centru de þesãturi populare. În satul
Pribeºti se aflã casa „Rosetti-Balº” (sec. 17–
18), una dintre cele mai valoroase realizãri
ale arhitecturii civile moldoveneºti ale
vremii, precum ºi biserica ortodoxã cu
dublu hram – „Sfântul Nicolae” ºi
„Naºterea Maicii Domnului” (sec. 18).

CODLEA1.Õ MãguraCodlei.
2. Municipiu în jud. Braºov, situat în
Depr. Braºov, la poalele de E ale Mãgurii
Codlei, la 560 m alt., pe râul Vulcãniþa,
la 14 km NV de municipiul Braºov;

24 674 loc. (1 ian. 2011): 12 223 de sex
masc. ºi 12 451 fem. Supr.: 132,8 km2, din
care 10,1 km2 în intravilan; densitatea:
2 443 loc./km2. Staþie de c.f. Nod rutier.
Expl. de calcar. Producţie de motoare
hidraulice, de maşini-unelte, de lacuri,
vopsele şi cerneluri tipografice, de tuburi,
plăci şi folii din material plastic, de
articole din metal şi de produse alimentare (prelucr. cărnii de pasăre, brânzeturi,
panificaţie-patiserie). Fabrică de nutreþuri
combinate. Fermã de creºtere a porcinelor; fermã avicolã. Abator de pãsãri.
Sere de flori (55 ha), înfiinþate în 1886–
1890. Istoric. În arealul oraºului au fost
descoperite vestigii din Epoca bronzului,
aparþinând culturii materiale Schneckenberg (2000–1500 î.Hr.). Cavalerii teutoni,
colonizaþi în Þara Bârsei (dupã 7 mai
1211), au construit o cetate (1211–1225)
pe versantul nordic al Mãgurii Codlei,
numitã „Cetatea Neagrã”, cu scopul de
a apãra graniþa de SE a Transilvaniei.
Cetatea a fost prãdatã ºi incendiatã
adeseori (1234, 1252, 1335, 1421, 1431) de
tãtari ºi de turci. Prima menþiune documentarã a localit. dateazã din 1265. În
1540 a fost înfiinþatã o ºcoalã sãseascã,
iar în 1800, prima ºcoalã în limba românã.
Localit. C. a fost distrusã în mare parte
de incendiile din 1628, 3 nov. 1685, 16
iun. 1701, 24 aug. 1713, 28 aug. 1733, 3
oct. 1749, 16 apr. 1818, 14 oct. 1852 º.a.
La sfârºitul sec. 18, la C. au fost colonizaþi
þigani care practicau fierãritul. Dupã anul
1990 a avut loc un exod în masã al saºilor
din C. Astfel, din cei 2 169 de saºi cât
numãrau la 1 ian. 1990, 1 081 de persoane
au pãrãsit oraºul, emigrarea continuând
ºi anii urmãtori. Declarat oraº la 8 sept.
1950 ºi municipiu la 23 oct. 2000.
Monumente: cetatea, construitã în 1211–
1225 de cavalerii teutoni, refãcutã în anul
1432, cu o bisericã din sec. 13 (azi biserică
evanghelică), cu dublã incintã fortificatã
(realizatã în 1432), edificiu, iniþial în stil
romanic, refãcut în stil gotic dupã anul

Codlea (2). Biserica evanghelică fortificată

1500 ºi refãcut din nou dupã incendiile
din 1685 ºi 1701. Corul bisericii (lung de
16,5 m ºi lat de 7 m) este separat de salã
(care are 30,5 m lungime ºi 13 m lãþime)
de un arc triumfal în stil romanic, cu o
lãþime de 80 cm. Biserica are tavanul
casetat (252 de casete) ºi pictat în 1702,
un amvon din 1841 ºi strane din 1724 ºi
1840. În bisericã existã o orgã cu 2
claviaturi, 2 000 de tuburi ºi 28 de
registre, instalatã la 6 mai 1709 ºi reparatã
în anii 1980–1986 de Hermann Binder.
Turnul clopotniþã, înalt de 65 m, are 4
clopote, iar la 18 dec. 1977 a fost instalat
un mecanism electric care bate clopotele
automat; clãdirea Primãriei vechi (1724–
1726); clãdirea Judecãtoriei (1908); hanul
„Zum Südpol”/Polul Sud, care data din
1864, a fost demolat în 1987; case vechi
din 1647, 1769 ºi 1857 (casa Moise Iacob);
fosta casina românã (1800).
CODRIIVLÃSIEIÕ Vlãsia(2).

CODRULUI,M-þii~Õ Codru-Moma(1).

CODRU-MOMA 1. Masiv muntos în V
M-þilor Apuseni, delimitat de Depr. Beiuº
la N-NE, M-þii Bihor la E-SE, Depr. Brad
la SE, Criºu Alb la S ºi SV ºi Dealurile
Codru-Moma la NV. Alt. max.: 1 112 m
(vf. Pleºu). Este alcãtuit din calcare jurasice ºi triasice dure (în E), care au
favorizat dezvoltarea unor fenomene
carstice (chei, doline, polii, platouri,
mãguri), din ºisturi cristaline ºi riolite în
V ºi roci vulcanice în S. Prezintã o creastã
ascuþitã, prelungã, cu direcþie NV-SE, cu
o ramificaþie spre N-NV, din care se
detaºeazã vf. Pleºu ºi Bãlãteasa (927 m)
ºi alta spre S-SE, cu aspect de platou,
denumitã Moma (vf. Momuþa, 930 m).
Expl. de marmurã ºi calcare compacte
ornamentale (Vaºcãu, Moneasa). Bine
împãdurit. Cunoscut ºi sub denumirea
de M-þii Codrului.
2.Dealurile ~, subunitate deluroasã
aparþinând Dealurilor Vestice, extinsã
de-a lungul ramei vestice a masivului
Codru-Moma, fãcând trecerea cãtre
Câmpia Cermei. Dealurile C.-M. sunt
puternic fragmentate de râuri, având
culmi secundare de 200–400 m alt., între
care se dezvoltã mici bazinete ºi culoare
depresionare.

COGEALAC, com. în jud. Constanþa,
alcãtuitã din 5 sate, situatã în E Pod.
Casimcea, pe râul Nuntaºi; 5 485 loc. (1
ian. 2011): 2 814 de sex masc. ºi 2 671
fem. Staþie de c.f. Nod rutier. Produse
alim. Creºterea bovinelor ºi ovinelor.
Culturi de cereale ºi plante tehnice.

Centru de þesãturi ºi piese de port
popular dobrogean. În zona com. C.
vântul bate cu putere c. 2 700 de ore pe
an, fapt care a determinat ca firma cehă
CEZ să proiecteze instalarea pe terit.
acestei comune, în anii 2011–2012, 101
generatoare electrice eoliene (Mori de
vânt) de câte 2,5 MW fiecare, cu o putere
totală de 252,5 MW (Õ şi Fântânele3).
În arealul satului Gura Dobrogei, în
peºtera Adam, a fost descoperit (1958)
un sanctuar mithraic, iar pe terit. satului
Tariverde a fost identificatã o aºezare
geticã datând din prima epocă a fierului
(Hallstatt – 1200–450/300 î.Hr.) ºi locuitã
pânã în epoca romanã. Localitatea a fost
întemeiatã în perioada 1890–1900 cu
numele turcesc Hogeainlik (Poºta Mare),
ca loc de popas pentru schimbarea cailor
de poºtalioane care strãbãteau Dobrogea.
Până la 25 mart. 2005, com. C. a avut în
componenţă satul Fântânele, care la acea
dată a devenit comună de sine stătătoare.
COGEALIAÕ Lumina(2).
COHALMÕ Rupea.

COIANIÕ Gostinari.

COIBA MARE, peºterã în V României,
situatã pe Valea Gârdiºoara, în S M-þilor
Bihor, la 1 000 m alt., la 12 km N de com.
Gârda de Sus, jud. Alba. Lungimea
galeriilor: 4 447 m. Prima explorare a
avut loc în 1953, iar în 1955 ºi 1972 s-au
fãcut alte cercetãri. Peºterã activã, sub
forma unei pâlnii, sãpatã în calcare
tithonice, strãbãtutã de un râu permanent. Prezintã o galerie pr. (mult lãrgitã
la intrare, care dupã c. 100 m se îngusteazã) cu mai multe lacuri ºi sifoane, o
cascadã ºi o singurã salã (Sala de confluenþã). Galeria este lipsitã de forme
concreþionare, prezentând forme variate
de coroziune ºi eroziune. Greu accesibilã.

COJASCA, com. în jud. Dâmboviþa,
alcãtuitã din 3 sate, situatã în Câmpia
Titu, pe râul Ialomiþa; 7 871 loc. (1 ian.
2011): 3 886 de sex masc. ºi 3 985 fem.
Expl. de petrol, de nisip, pietriş şi argilă.
Culturi de cereale ºi plante tehnice.
Creşterea bovinelor. Biserica „Sfântul
Nicolae” (1820), în satul Cojasca.
COJOCNA, com. în jud. Cluj, alcãtuitã
din 8 sate, situatã într-o zonã deluroasã
din SV Câmpiei Fizeºului (Câmpia
Transilvaniei), la 335 m alt., pe râul
Maraloiu, la 20 km E-SE de Cluj-Napoca;
4 367 loc. (1 ian. 2011): 2 192 de sex masc.
ºi 2 175 fem. Staþie de c.f. Zãcãminte de
sare gemã, exploatate în anii 1780–1852
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ºi câtva timp dupã 1873. Ulterior minele
de sare s-au prãbuºit, transformându-se
în lacuri cu apă sãrată, unul de 91,2 m
adâncime ºi altul de 53,2 m adâncime.
Pomiculturã. Staþiune balneoclimatericã
sezonierã, de interes local, cu veri rãcoroase (media termicã a lunii iul. 19°C)
ºi ierni friguroase (media lunii ian. -4,5°C)
ºi cu ape minerale clorurate, sodice, de
mare concentraþie (133,8 g/l), extrase din
lacurile saline din staþiune (Lacul Toroc,
Lacul Mare). Apele sãrate au efect curativ
în tratamentul afecþiunilor reumatismale
(spondiloze, artroze, poliartroze, tendinoze), a celor ginecologice (insuficienþã
ovarianã, sindrom ovarian de menopauzã, cervicite cronice) ºi endocrine (stãri
prepuberale la copiii supraponderali ºi
cu temperament hiperreactiv). Pe terit.
com. a fost descoperit un tezaur dacic,
cu piese din argint (lanþ, brãþarã spiralatã
terminatã cu capete de ºarpe ºi trei fibule
cu noduli pe arc), datând din sec. 1 î.Hr.
În timpul stãpânirii romane ºi în Evul
Mediu a fost pr. centru de expl. a sãrii.
În satul Cojocna, atestat documentar în
anul 1199, se aflã o bisericã din lemn cu
hramul „Intrarea în Bisericã a Maicii
Domnului” (1796) ºi o bisericã
reformatã-calvinã (1822–1825).

COLCEAG, com. în jud. Prahova, alcãtuitã din 4 sate, situatã în Câmpia Sãratei,
pe râul Bãlana; 5 135 loc. (1 ian. 2011):
2 506 de sex masc. ºi 2 629 fem. Staþie de
c.f. (în satul Inoteºti) inauguratã la 13
sept. 1872. Siloz de cereale. Prelucr. lemnului ºi a marmurei. Morãrit ºi panificaþie. Bisericã având dublu hram –
„Schimbarea la Faþã” ºi „Sfântul Dumitru”
(începutul sec. 18), în satul ParepaRuºani. Satul Colceag este atestat documentar în 1469, Parepa-Ruºani în 1469,
cu numele Ruºi, Vâlcelele în 1560, cu
toponimul Degeraþi, iar Inoteşti în 1571.

COLELIA, com. în jud. Ialomiþa, formată
dintr-un sat, situatã în Câmpia Bãrãganului;
1 433 loc. (1 ian. 2011): 684 de sex masc.
ºi 749 fem. Moară de cereale. Culturi de
cereale, de floarea-soarelui, plante tehnice º.a. Com. C. a fost înfiinþatã la 25 mart.
2005 prin desprinderea satului Colelia din
com. Cocora, jud. Ialomiþa. Biserica
„Adormirea Maicii Domnului” (1919).
COLENTINA 1. Râu, afl. stg. al
Dâmboviþei; 98 km; supr. bazinului: 636
km2. Izv. din Dealurile Târgoviºtei ºi
trece prin Buftea ºi prin partea de N a
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municipiului Bucureºti. Între 1930 ºi
1935, când s-a amenajat cursul Colentinei
în aval de Buftea, s-a sãpat, în amonte
de Buftea, un canal (canalul Bilciureºti–
Colacu, jud. Dâmboviþa) între Ialomiþa
ºi Colentina. Pe cursul inf. al râului
Colentina au fost create numeroase lacuri
antropice, folosite pentru agrement:
Ciocãneºti (90 ha), Buftea (200 ha),
Buciumeni (65 ha), Mogoºoaia (96 ha),
Chitila (75 ha), Strãuleºti, Bãneasa (36 ha),
Herãstrãu (77 ha), Floreasca (56 ha), Tei
(65 ha), Plumbuita (55 ha), Fundeni (123
ha), Pantelimon I (33 ha) ºi II (313 ha),
Cernica (360 ha).
2. Cartier în partea de NE a
municipiului Bucureºti.

COLIBAªI1. Denumirea pânã la 20 mai
1996 a oraºului Mioveni.
2. Com. în jud. Giurgiu, alcãtuitã din
2 sate, situatã în Câmpia Burnas, pe râul
Argeº; 3 461 loc. (1 ian. 2011): 1 725 de
sex masc. ºi 1 736 fem. Expl. de petrol ºi
gaze. Culturi de cereale, plante tehnice
ºi uleioase º.a. Legumiculturã în solarii
(400 ha) ºi în câmp (200 ha). Între 17 febr.
1968 ºi 23 ian. 1981 com. C. a fost în jud.
Ilfov. Bisericile cu acelaºi hram –
„Cuvioasa Parascheva”, în satele Colibaºi
(1880–1889) ºi Câmpurelu (sec. 19).

COLONEªTI 1. Com. în jud. Bacãu,
alcãtuitã din 6 sate, situatã în Colinele
Tutovei, pe cursul superior al râului
Zeletin; 2 214 loc. (1 ian. 2011): 1 173 de
sex masc. ºi 1 041 fem. Viticulturã. Bisericile din lemn cu hramurile „Sfântul
Nicolae” (1630) ºi „Sfântul Dumitru”
(1809, refãcutã în 1832-1835 şi reparată
în anii 1897 şi 1957), în satul Coloneºti.
2. Com. în jud. Olt, alcãtuitã din 9
sate, situatã în Piem. Cotmeana; 2 110
loc. (1 ian. 2011): 1 010 de sex masc. ºi
1 100 fem. Ateliere de prelucrare a
aluminiului. Culturi de cereale, plante
tehnice ºi legume. Pomiculturã (pruni,
meri, peri, cireºi, viºini). Viticulturã.
Aviculturã; apiculturã. Morãrit ºi panificaþie. Pe terit com C. au fost descoperite
vestigii ale unor aşezãri dacice din sec.
3. Satul Coloneºti este menþionat documentar, prima oarã, la 22 iul. 1570.
Bisericile cu hramurile „Cuvioasa Parascheva” (1831–1832), „Sfântul Nicolae”
(1842) ºi „Cuvioasa Parascheva” (1860,
restaurată în anul 2009), în satele
Bãtãreni, Vlaici ºi Gueºti.
COLONIABRÃTIANUÕ Petrila.

COLONIADACICAÕ Sarmizegetusa.
COLONIAILIEPINTILIEÕ Plopeni.
COLONIALONEAÕ Petrila.

COLONIAUCEAÕ Victoria(1).

COLONIAULPIATRAIANAAUGUSTA
DACICA
SARMIZEGETUSA
Õ
Sarmizegetusa.
COLTÃU, com. în jud. Maramureº,
alcãtuitã din 2 sate, situatã în partea de
E a Depr. Baia Mare; 2 397 loc. (1 ian.
2011): 1 190 de sex masc. ºi 1 207 fem. În
satul Coltãu, atestat documentar în anul
1405, se aflã colecþia muzealã „Petöfi
Sándor” (inaugurată în 1960), castelul
„Teleki” (1740–1760), construit în stil
baroc şi renovat în 1821, şi o biserică
reformată (1819-1828). În castelul „Teleki”
a locuit câtva timp poetul Petöfi Sándor,
perioadă în care a scris 33 de poezii.
Com. C. a fost reînfiinþatã la 7 apr. 2004
prin desprinderea satelor Coltãu ºi
Cãtãlina din com. Sãcãlãºeni, jud. Maramureº (înainte de 17 febr. 1968, Coltãu a
avut statut de comunã).
COLŢ,Mănăstirea~Õ Ribiţa.

COLÞI, com. în jud. Buzãu, alcãtuitã din
4 sate, situatã în Depr. Sibiciu (Subcarpaþii Buzãului), la poalele Dealului
Blidiºel, pe râul Sibiciu; 1 129 loc. (1 ian.
2011): 553 de sex masc. ºi 576 fem. Expl.
de chihlimbar. Pomiculturã (meri, pruni,
nuci). Muzeul chihlimbarului (în satul
Colþi), inaugurat în 1973, în care sunt
expuse roci cu chihlimbar, chihlimbar
prelucrat sau brut (între care existã o
bucatã de 1 785 grame), unelte folosite
pentru exploatarea chihlimbarului º.a.
Satul Colþi este menþionat documentar,
prima oarã, în 1277. Pânã la 17 febr. 1968
com. ºi satul Colþi s-au numit Între Sibicii.
În satul Aluniº se aflã biserica fostului
schit Aluniº, având hramul „Tãierea
Capului Sfântului Ioan Botezãtorul”,
sãpatã în stâncă de doi ciobani în anii
1274–1277 ºi atestatã documentar în 1351
ºi înzestratã în 1578 de domnul Mihnea
Turcitul şi soţia sa, Neaga. Schitul a
încetat sã mai existe în anul 1871; chilii
sãpate în stâncã. Rezervaţia naturală
„Chihlimbarul de Buzău” (8,5 ha).
COMANA 1. Lac de luncã situat în
Câmpia Burnas, pe terit. jud. Giurgiu, pe
cursul inf. al râului Neajlov, în apropiere
de confl. cu Argeºul. Supr. variazã între
700 ha, la nivelurile obiºnuite ale
Neajlovului, ºi 1 000 ha, în perioada
apelor mari. Din cauza cantitãþilor mari

de aluviuni aduse ºi depuse de Neajlov,
lacul are adâncime micã ºi este aproape
în întregime acoperit cu vegetaþie (doar
25 ha sunt libere de vegetaþie), fapt ce-i
conferã înfãþiºarea unei mlaºtini. Prezintã
interes cinegetic (raþe sãlbatice) ºi
piscicol.
2. Com. în jud. Braºov, alcãtuitã din
4 sate, situatã în Depr. Fãgãraº, în zona
de confl. a râului Comana cu Oltul; 2 763
loc. (1 ian. 2011): 1 404 de sex masc. ºi
1 359 fem. Nod rutier. Expl. forestiere ºi
de bazalt (în satul Comana de Sus).
Culturi de cereale ºi cartofi. Reºed. com.
este satul Comana de Jos. Moarã de apã ºi
joagãr (Comana de Sus). În satul Comana
de Jos, atestat documentar în 1469, se aflã
un punct muzeal cu piese de arheologie
ºi documente referitoare la istoria localã
ºi cu colecþie de etnografie (þesãturi,
ceramicã, port popular, piese de cult etc.)
ºi o bisericã greco-catolicã (1512), cu
picturi originare. Bisericile ortodoxe cu
hramurile „Sfântul Nicolae” ºi „Cuvioasa
Parascheva” (sec. 18), în satul Comana
de Jos ºi „Adormirea Maicii Domnului”
(sec. 18), în satul Comana de Sus.
Rezervaþie geologicã (coloanele de bazalt
„Piatra cioplitã”), extinsă pe 1 ha.
3. Com. în jud. Constanþa, alcãtuitã
din 3 sate, situatã în Pod. Negru Vodã;
1 853 loc. (1 ian. 2011): 967 de sex masc.
ºi 886 fem. Fermã de creºtere a bovinelor.
Culturi de cereale. În sec. 19, satul
Comana era o micã localitate de turci pe
care aceºtia o numeau Mustafa Aci (în
traducere: Mustafa de lângã pom), iar
românii veniþi aici dupã anul 1877 i-au
spus Mustafaci. Satul Tãtaru a fost
întemeiat de tãtarii veniþi din Crimeea la
începutul sec. 19 pe care aceºtia l-au
numit Azaplar (Apa Adâncã), iar satul
Pelinu este, de asemenea, o aºezare veche
de turci, numitã iniþial Carachioi (în
traducere: Satul Negru). La sfârºitul sec.
19, în satul Comana s-a stabilit un grup
mare de români veniþi din satele Albeºti
ºi Urluiasca, jud. Olt, împroprietãriþi cu
pãmânt în aceastã zonã, iar în satul

Comana (4). Complexul mănăstiresc

Pelinu au venit mocani români din zona
Sibiului care au primit pãmânt aici.
4. Com. în jud. Giurgiu, alcãtuitã din
5 sate, situatã în Câmpia Burnas, pe
malul lacului omonim, la 35 km S de
Bucureºti: 7 343 loc. (1 ian. 2011): 3 573
de sex masc. ºi 3 770 fem. Staþie de c.f.
(inauguratã la 1 nov. 1869). Culturi de
cereale, de plante tehnice ºi uleioase etc.
Legumiculturã. Secþie de industrializare
a laptelui. Între 17 febr. 1968 ºi 23 ian.
1981 com. C. a fãcut parte din jud. Ilfov.
În locul numit „Valea Foii” s-a descoperit
o aºezare neoliticã (cultura materială
Gumelniþa). Pe terit. com. se aflã trupul
Oloaga-Grãdinari (248 ha) al pãdurii
Comana, care conservã numeroase specii
vegetale ºi animale de origine sudicã.
Este o pãdure de tip „ºleau”, în care se
dezvoltã arbori ca gârniþa (Quercus
frainetto), mojdreanul (Fraxinus ornus),
stejarul brumãriu (Quercus pedunculiflora),
stejarul pufos (Quercus pubescens), cerul
(Quercus cerris), teiul (Tilia tomentosa),
ulmul (Ulmus procera), jugastrul (Acer
campestre) etc. ºi plante rare ca laleaua
pestriþã (Fritillaria tenella), leurda (Allium
ursinum), bujorul românesc (Paeonia
peregrina) – declarat monument al naturii,
rodul pãmântului (Arum orientale), gura
lupului (Scutellaria altissima) – element
pontic mediteranean º.a. În cadrul subarboretului se remarcã ghimpele (Ruscus
aculeatus), aclimatizat în pãdurea
Oloaga-Grãdinari, declarat monument al
naturii. Rezervaþia Comana, declaratã (în
1954) rezervaþie forestierã ºi cinegeticã,
se extinde pe 630,5 ha în perimetrele a
trei comune: trupul de pãdure
Oloaga-Grãdinari se aflã pe terit. com. Comana, trupul Fântânele (152,5 ha) este în
arealul com. Cãlugãreni, iar trupul Padina
Tãtarului (230 ha) se aflã în raza com.
Mihai Bravu. În satul Comana se aflã un
vechi complex mănãstiresc (mănãstirea
Comana) – ctitorie atribuitã domnului
Vlad Þepeº din anii 1456–1462, fapt
confirmat de descoperirile arheologice
care au scos în evidenþã fundaþiile primelor construcþii din lemn. Biserica
„Sfântul Nicolae” a fost reclãditã din
iniþiativa domnului Radu ªerban, în
1588–1609, refãcutã de ªerban Cantacuzino,
în 1699–1703 ºi reconstruitã din temelie
în 1854. Aici se aflã mormintele domnilor
Radu ªerban, Nicolae Pãtraºcu (fiul lui
Mihai Viteazul) ºi a membrilor familiei
Cantacuzinilor. Întreg ansamblul monahal a fost restaurat în anii 1908, 1970–
1977 ºi 1996–2000, iar biserica pictatã în

1968–1970, în frescã, de cãtre pictorul Ion
Taflan; bisericile cu acelaºi hram –
„Adormirea Maicii Domnului”, în satele
Budeni (1882) ºi Grãdiºtea (1657).

COMANDÃU, com. în jud. Covasna,
formată dintr-un sat, situatã la poalele
de SV ale M-þilor Vrancea, pe cursul
superior al râului Bâsca Mare; 976 loc.
(1 ian. 2011): 487 de sex masc. ºi 489 fem.
Expl. ºi prelucr. lemnului (fabrica de
cherestea a fucţionat din 1889 până la 17
oct. 1999, când a fost desfiinţată).
Turbãrie situatã pe plan înclinat,
declaratã rezervaþie. Pârtie de schi.
Tabãrã de varã pentru copii ºi tineret.
Biserica ortodoxă cu hramul „Naşterea
Sfântului Ioan Botezătorul” (1999-2000).

COMARNA, com. în jud. Iaºi, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în zona de contact a
Pod. Central Moldovenesc cu terasele ºi
luncile Jijiei ºi Prutului; 4 758 loc. (1 ian.
2011): 2 369 de sex masc. ºi 2 389 fem.
Viticulturã. Pomiculturã (cireşi). Reºed.
com. este satul Osoi. În satul Comarna,
menþionat documentar, prima oarã, în
1431, se aflã biserica din lemn cu hramul
„Sfinþii Voievozi” (1804).
COMARNIC1. Peºterã în SV României,
situatã pe versantul stâng al râului
omonim (afl. al Caraºului), în NE M-þilor
Anina, la 440 m alt. Lungimea galeriilor:
4 040 m. Cunoscutã din 1912, dar studiatã
amãnunþit în 1933–1939, 1961, 1965–1969.
Peºterã descendentã, strãpunsã de ogaºul
Ponicova, cu douã intrãri (în N ºi în SV),

Comarnic (2). Vedere generală
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foarte ramificatã, alcãtuitã dintr-un etaj
superior (fosil) ºi altul inferior (subfosil),
cu o vastã succesiune de galerii mari ºi
foarte mari care asigurã legãtura între
numeroasele sãli de dimensiuni grandioase. Prezintã bogate formaþiuni
concreþionare, variate tipuri de stalactite
ºi stalagmite, divers colorate, domuri
uriaºe, perle de peºterã, „orgi”, baldachine, vãluri ºi draperii, lame transparente, cristale de calcitã, lapiezuri etc.
Temp. aerului din interior este de 9,5°C,
iar umiditatea de 85–100%. Faunã bogatã
(pãianjeni, muºte de guano etc.). Rezervaþie speologicã (din 1946).
2. Oraº în jud. Prahova, situat în zona
de contact a Subcarpaþilor Prahovei cu
prelungirile sudice ale M-þilor Baiu,
extins în lunca ºi pe terasele de pe stg.
râului Prahova, la 500–580 m alt., la 52
km NV de municipiul Ploieºti; 12 966 loc.
(1 ian. 2011): 6 357 de sex masc. ºi 6 609
fem. Supr. 90 km2, din care 5 km2 în
intravilan; densitatea: 2 593 loc./km2.
Staþie de c.f. (inauguratã la 1 dec. 1879).
Expl. de balast, de gresie, calcar ºi marne
(pentru ciment). Producţie de ciment (din
1884), ipsos ºi var, de produse refractare
pentru siderurgie, de mobilã ºi cherestea,
ambalaje din lemn, de băuturi răcoritoare, de articole de îmbrăcăminte, de
covoare. Pomiculturã (meri, peri, pruni).
Centru de cusãturi populare. Muzeu
cinegetic. Istoric. Prima menþiune
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documentarã a localit. dateazã din 27 mai
1510, iar apoi este amintitã în 1694 ºi
într-un hrisov domnesc emis de Mihai
Suþu la 21 oct. 1791. Staþie de poºtã (1854).
Lângã C. s-au dat lupte grele (oct. 1916)
între trupele române ºi cele germano-austro-ungare care încercau sã strãpungã (fãrã succes) frontul pe Valea
Prahovei. Declarat oraº la 17 febr. 1968.
În prezent, oraºul C. are în subordine
ad-tivã 4 localit. componente: Ghioºeºti,
Podu Lung, Poiana, Posada. Monumente:
biserica „Sfântul Nicolae” (1901), cu picturi murale originare, între care figureazã
ºi regele Carol I cu regina Elisabeta;
Conac de facturã romanticã (1878); în localit. componentã Posada se aflã schitul
„Lespezi” (1601), cu biserica „Sfânta
Treime” (1661–1675), pictatã de renumitul zugrav Pârvu Mutu în 1694.

COMÃNEªTI 1. Depresiunea ~ Õ
Dãrmãneºti(1).
2. Oraº în jud. Bacãu situat în Depr.
Dãrmãneºti, la 350–400 m alt., pe râul
Trotuº, la 58 km SV de municipiul Bacãu;
23 354 loc. (1 ian. 2011): 11 556 de sex
masc. ºi 11 798 fem. Supr.: 63,9 km2, din
care 11 km2 în intravilan; densitatea:
2 123 loc./km2. Staþie de c.f., inauguratã
în 1892. Nod rutier. Expl. de cãrbune
brun (în localit. componentã Vermeºti),
efectuate în perioada 1836–2005. Centralã
electricã ºi de termoficare (intratã în
funcþiune în 1954), cu o putere de 25 MW,
după 1990 lucrând doar ca furnizoare de
energie termică. Producţie de uşi şi
ferestre metalice, de ulei comestibil, de
mobilã curbatã, placaj, plãci fibrolemnoase, cherestea. Morãrit. Parcul „Ghica”
(7,4 ha). Istoric.Localit., menþionatã ca
aºezare ruralã, prima oarã, la 28 ian. 1409,
a fost declarată comună în 1864, iar oraº
în 1952. În prezent, oraºul C. are în
subordine ad-tivã 2 localit. componente:
Podei ºi Vermeºti. Monumente: bisericile
cu hramurile „Sfântul Nicolae” (în cartierul Leurda), construitã din lemn în 1751
ºi mãritã în 1901, „Sfântul Spiridon”,
ctitorie din anii 1810–1815 a fam. Ghica,
„Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel”, ctitorie
din 1802–1807 a lui Nãstase Donici, ºi
„Naºterea Maicii Domnului” (1908–
1928), în cartierul Lãloaia; biserica romano-catolică „Sfântul Anton de Padova”
(1925); palatul „Ghica-Comãneºti” construit în perioada 1880–1890 dupã
planurile arhitectului francez Albert
Galleron, în stil baroc. Din 1990, palatul

gãzduieºte o expoziþie etnograficã ºi de
artã modernã ºi contemporanã; Gara C.F.R.
(1890), construită de Anghel Saligny.
3. Com. în jud. Suceava, alcãtuitã din
2 sate, situatã în Pod. Sucevei; 2 222 loc.
(1 ian. 2011): 1 149 de sex masc. ºi 1 073
fem. Morărit şi panificaţie. Expl. şi prelucr.
primară a lemnului. Culturi de cartofi.
În satul Comăneşti, atestat documentar,
prima oară, la 5 iun. 1601, se află biserica
„Adormirea Maicii Domnului” (1772). În
satul Humoreni se aflã biserica din lemn
cu hramul „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi
Gavriil” (sec. 18), mutatã aici în anul 1837
din satul Pârteºtii de Jos. Com. C. a fost
înfiinþatã la 18 iul. 2002 prin desprinderea
satelor Comãneºti ºi Humoreni din com.
Botoºana, jud. Suceava.
COMÂNDĂREŞTIÕ Răuseni.

COMIªANI, com. în jud. Dâmboviþa,
alcãtuitã din 2 sate, situatã în Câmpia
Târgoviºtei, în zona de confl. a râului
Slãnic cu Ialomiþa; 5 303 loc. (1 ian. 2011):
2 597 de sex masc. ºi 2 706 fem. Morărit
şi panificaţie. Producţie de nutreţuri
concentrate, de băuturi alcoolice, de uşi
şi ferestre metalice. Iazuri ºi heleºteie.
Bisericile cu hramurile „Sfinþii Împãraþi
Constantin ºi Elena” (1842–1849) ºi
„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”
(1821–1831), în satele Comiºani ºi Lazuri.

COMLOD 1. Colinele Comlodului,
subunitate a Câmpiei colinare a Sãrmaºului, situatã la N de Valea Mureºului,
între râurile Lechinþa (la E) ºi Pârâu de
Câmpie (la V), alcãtuitã din argile marnoase, tufuri, nisipuri ºi pietriºuri.
Relieful, cu alt. de 400–500 m, este format
dintr-o succesiune de interfluvii prelungi,
domoale, fragmentate de vãi largi cu
versanþi asimetrici, afectaþi de ravene ºi
alunecãri, ºi cu lunci extinse, uneori
înmlãºtinite. Zãcãminte de gaze naturale
cantonate în structurile de domuri.
2.Õ Lechinþa(2).

COMLOªU MARE, com. în jud. Timiº,
alcãtuitã din 3 sate, situatã în Câmpia
Mureºului (Câmpia de Vest), la graniþa
cu Serbia; 5 172 loc. (1 ian. 2011): 2 531
de sex masc. ºi 2 641 fem. Staþie de c.f.
Nod rutier. Culturi de cereale, de floarea-soarelui ºi sfeclã de zahãr etc. În
arealul comunei au fost descoperite
vestigii neolitice. În anul 1734, aici s-au
stabilit mai multe familii de olteni, iar în
1781 au fost colonizate numeroase familii
de germani. În satul Comloºu Mare,
menþionat documentar, prima oarã, în
1446, se aflã biserica ortodoxã cu hramul

„Adormirea Maicii Domnului” (1794–
1796, refãcutã ºi pictatã în 1891 ºi
repictatã în 1925), biserica romano-catolicã (1867–1868), în stil gotic, cu acoperiºul refãcut în anul 2002, biserica
greco-catolicã (1889–1891, reparatã în
1926), conacul „San Marco” (1843) ºi un
han (sec. 18). În satul Lunga, atestat documentar în 1743, existã biserica „Înãlþarea
Domnului”, construitã în perioada 24
sept. 1933–10 febr. 1936, iar în satul
Comloºu Mic, o bisericã din anul 1806.

CONCEªTI, com. în jud. Botoºani, alcãtuitã din 2 sate, situatã în N Câmpiei Jijiei
Superioare; 1 923 loc. (1 ian. 2011): 960
de sex masc. ºi 963 fem. Cămin cultural;
bibliotecă publică (8 000 vol.). Culturi de
cereale, plante tehnice, cartofi etc. Pe terit.
com. a fost descoperit un mormânt princiar hunic, cu inventar alcãtuit din obiecte din aur ºi argint (sec. 5 d.Hr.). În satul
Conceşti, atestat documentar în 1637, se
află biserica din lemn cu hramul „Naºterea
Domnului” (sec. 18, refãcutã în 1885).

CONOP, com. în jud. Arad, alcãtuitã din
5 sate, situatã la poalele de S ale M-þilor
Zarand, pe râul Mureº; 2 431 loc. (1 ian.
2011): 1 212 de sex masc. ºi 1 219 fem.
Staþie de c.f. Balastierã. Expl. de gresii
(în satul Milova). Prelucr. lemnului.
Pomiculturã. Satul Conop este menþionat
documentar, prima oarã, în 1506. În satul
Chelmac, atestat documentar în 1133, se
aflã ruinele unei cetãþi din sec. 15–16, în
satul Milova existã ruinele exploatãrii
miniere „Zidurile de la Tãu” (1800), în
satul Conop este conacul „ªtefan
Cicio-Pop” (sf. sec. 18), azi ºcoalã generalã, iar în satul Odvoº se aflã castelul
„Konopi”, în stil neoclasic (sec. 18),
transformat dupã 1800.
CONSTANTIAÕ Constanþa(1).

CONSTANTIN DAICOVICIU, com. în
jud. Caraº-Severin, alcãtuitã din 6 sate,
situatã la poalele de SV ale M-þilor Poiana
Ruscãi, pe râul Timiº; 3 036 loc. (1 ian.
2011): 1 508 de sex masc. ºi 1 528 fem.
Staþie de c.f. Expl. de calcar. Fabricã de
var care a funcþionat în timpul sec. 20,
în prezent dezafectatã, ºi de produse
ceramice. Pomiculturã (meri, peri, pruni).
Reºed. com. este satul Cãvãran. Pânã la
26 aug. 1973, com. C. D. s-a numit Cãvãran.
Satul Cãvãran este menþionat documentar, prima oarã, în 1376. Ruinele unui
castru roman (sec. 2). Conacul „Juhasz”
(1896), azi orfelinat, în satul Zãgujeni. În
satul Cãvãran s-a nãscut istoricul ºi
arheologul Constatin Daicoviciu (1898–
1973).

CONSTANÞA 1. Municipiu în extremitatea de SE a României, reºed. jud. cu
acelaºi nume, situat pe þãrmul de V al
Mãrii Negre, la 0–60 m alt.; 300 385 loc.
(1 ian. 2011): 140 676 de sex masc. ºi
159 709 fem. Supr.: 167 km2, din care 57,4
km2 în intravilan; densitatea: 5 233
loc./km2. Aeroport internaþional, situat
la 27 km NV de oraº, în com. Mihail
Kogãlniceanu. Nod feroviar (staþia de c.f.
inauguratã la 4 oct. 1860) ºi rutier. Cel
mai mare port maritim al României ºi al
Mãrii Negre, cu un trafic de c. 80 de mil.
tone mãrfuri anual. În 1878, portul C.
dispunea de 200 m diguri ºi 4 ha incintã
portuarã. La 16 oct. 1896 a început construcþia portului modern C. sub conducerea ing. Anghel Saligny, iar la 27
sept. 1909 a avut loc inaugurarea acestuia, în prezenþa regelui Carol I. În
aceastã perioadã au fost realizate un dig
de larg, de 1 377 m lungime, digul de
Sud (1 497 m), cu farul roºu, danele de
încãrcare, mii de metri de cheiuri, silozuri, calea feratã º.a. Supr. platformei
portuare era de 137 ha , din care 60 ha
acvatoriu. În prezent, datoritã lucrãrilor
de extindere în zona Constanþa Sud–
Agigea, supr. platformei portuare este
de 3 222 ha (din care 1 518 ha acvatoriu),
iar lungimea digurilor de adãpostire
însumeazã 18 km. Portul de astãzi mai
dispune de 224 dane operative, 65 km
fronturi de acostare, 280 km drumuri,
324 km linii de c.f. etc., la C. putând
opera nave de maxim 250 000 tdw şi un
pescaj de 17 m. În partea de Sud a
portului Constanţa se află zona liberă,
extinsă pe o supr. de 134,60 ha, inaugurată în 1993 şi completată în 1997 cu

Constanţa (1). Cazinoul

zona liberă Basarabi cu o supr. de 11,40
ha. La NV de cazinou se află Portul turistic „Tomis”, inaugurat în 1958 şi modernizat în anii 2004-2006. Centrala electricã
ºi de termoficare „Palas” (intratã în
funcþiune în 1970). ªantierul naval (1899),
astãzi dezvoltat ºi modernizat, produce
ºlepuri, cargouri ºi nave maritime de
mare tonaj (mineraliere de 55 000 tdw ºi
petroliere de 150 000 tdw); reparaþii
navale. Producţie de pompe ºi compresoare, de celulozã ºi hârtie, mobilã (1967),
mat. de constr. (1973, plãci de beton
celular autoclavizat/BCA, prefabricate
din beton), produse electronice ºi aparate
de uz casnic cu folosinþã îndelungatã, de
þesãturi din lânã (1965), din in ºi cânepã,
ambalaje metalice, marmurã compozitã
(în colab. cu Italia, din 22 sept. 1995) ºi
alim. (ulei comestibil, conserve de
legume, preparate din carne ºi lapte,
bere, produse de panificaþie, îmbuteliat
Coca-Cola etc.). Întreprindere poligraficã.
Antrepozite frigorifice. Întreprindere
piscicolã. Complex avicol. Sere legumicole. În municipiul C. funcţionează
patru instituţii de învăţământ superior
de stat (Universităţile „Ovidius”, „Spiru
Haret”, Universitatea Maritimă şi
Academia navală „Mircea cel Bătrân”)
cu 30 de facultăţi, 38 915 studenţi şi 1 021
cadre didactice şi două instituţii de
învăţământ superior private (Universităţile „Andrei Şaguna” şi „Dimitrie
Cantemir”) cu 9 facultăţi, 17 303 studenţi
şi 144 profesori, în anul universitar 2007–
2008, cinci teatre (dramatic, de pãpuºi,
de operetã, de balet clasic ºi contemporan
ºi de estradã), filarmonica „Marea
Neagrã” şi 11 muzee: Muzeul de Istorie
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Naþionalã ºi Arheologie (colecþii de
arheologie preistoricã, greacã, romanã,
bizantinã, medievalã; unelte din silex,
ceramicã, arme, statui – între care se
remarcã statuetele zeiþei Fortuna, protectoarea vechiului Tomis, a ªarpelui fantastic sau „Glicon” º.a. –, vase de sticlã,
bijuterii, monede din aur, argint, bronz
etc.); Muzeul de Artã (picturã, sculpturã
ºi graficã româneascã, semnate de
Theodor Aman, Nicolae Grigorescu,
Theodor Pallady, Corneliu Baba, Ion
Þuculescu, Dimitrie Paciurea, Ion Jalea,
Corneliu Medrea, Vida Gheza, Marcel
Chirnoagã º.a.); Edificiul Roman cu
mozaic expune pavimentul cu mozaic al
Agorei de secol 4 din oraºul antic Tomis,
ancore, amfore, lingouri, mãrfuri de pe
corãbii, statuete, mozaic policrom etc.;
Muzeul de Artã Popularã (colecþii de artã
popularã dobrogeanã: port popular,
þesãturi, ceramicã, scoarþe etc.); Muzeul
Mãrii, cu o bogatã colecþie de faunã
acvaticã provenitã din apele planetei;
Muzeul Marinei (istoria marinei româneºti ºi a flotei comerciale, amfore
greceºti, armament, documente etc.);
Muzeul de Istorie Militarã (arme, uniforme, medalii, documente, fotografii);
Muzeul de sculpturã „Ion Jalea” (108
lucrãri – statui, busturi, desene, schiþe,
reliefuri º.a. donate de Ion Jalea); Complexul Muzeal de ªtiinþele Naturii
(cuprinde Aquarium, Planetarium, Observatorul Astronomic ºi Delfinarium)
etc.; 104 biblioteci, între care se remarcã
Biblioteca judeþeanã C., f. 1931, cu
529 688 vol., cinematografe etc. Post local

Constanţa (1). Teatrul de Stat
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de radio-emisie ºi de TV (din 1990).
Important centru turistic ºi staþiune
balneoclimatericã estivalã, cu climat
maritim, excitant-solicitant, cu veri cãlduroase (media termicã a lunii iul. > 22°C)
ºi ierni blânde (în ian. temp. medii de
0°-1°C). În lunile de varã, cerul este mai
mult senin, Soarele strãlucind, în medie,
10–12 ore pe zi. Factorii naturali de curã
sunt apa Mãrii Negre, cloruratã, sulfatatã,
sodicã, magnezianã (mineralizare 15,5‰)
ºi climatul maritim, bogat în aerosoli
salini ºi radiaþii solare. Dispune de o plajã
întinsã, cu nisip fin, amenajatã pentru
helioterapie ºi talazoterapie. Staþiunea
este indicatã, deopotrivã, pentru odihnã
în perioada vacanþelor de varã, cât ºi
pentru tratarea unor boli ca: hipotiroidism, limfatism, anemii secundare, rahitism, decalcifieri, unele dermatoze,
afecþiuni reumatismale º.a. Sub administrarea sa se aflã ºi staþiunea balneoclimatericã Mamaia (Õ). Istoric. Oraºul de
astãzi este situat pe terit. anticei colonii
greceºti Tomis, întemeiatã de coloniºtii
din Milet la sf. sec. 7–începutul sec. 6 î.Hr.
(sãpãturile arheologice au scos la ivealã
amfore din perioada elenisticã, opaiþe,
vase din sticlã, bijuterii, obiecte de toiletã,
o trusã chirurgicalã etc.). Cea mai veche
atestare documentarã a oraºului grecesc
Tomis dateazã din sec. 3 î.Hr., când a
constituit obiectul unui conflict între
Bizantion (azi Istanbul) ºi Callatis (aliatã
cu Histria) pentru stãpânirea localit.

Constanţa (1). Farul genovez

Tomis. Dupã anul 260 î.Hr., oraºul capãtã
dreptul sã batã monedã (emisiuni din
bronz, cele mai multe având pe avers
capul lui Zeus în cununã de iederã, iar
pe revers înscrisul TOMI); în timpul lui
Mithridates VI Eupator, regele elenistic
al Pontului (112–63 î.Hr.), au fost emiºi
ºi stateri din aur. Dupã anii 72–71 î.Hr.,
în urma expediþiei lui Terentius Varro
Lucullus (proconsulul Macedoniei),
Tomis a intrat sub influenþa romanã timp
de un deceniu (în iarna anului 62–61 î.Hr.
romanii au fost alungaþi), dupã care a
fost luat în stãpânire de geþii conduºi de
Burebista. În anul 29–28 î.Hr., Dobrogea,
inclusiv oraºele pontice Histria, Tomis,
Callatis, au fost cucerite de romani,
cetãþile rãmânând direct în subordinea
Romei (în fruntea lor fiind numiþi
proconsuli) pânã în anul 46 d.Hr. În
aceastã perioadã, din porunca împãratului Augustus, a fost exilat la Tomis
(între anii 9 ºi 17) ºi a murit aici, marele
poet latin Ovidiu (Publius Ovidius Naso,
43 î.Hr.–17 d.Hr.). În sec. 1–3, pe când
era reºed. guvernatorului roman al prov.
Moesia Inferior, oraºul Tomis a cunoscut
o dezvoltare economicã ºi politicã
maximă, devenind cel mai mare port de
pe þãrmul Pontului Euxin (Marea
Neagrã) ºi sediul Federaþiei cetãþilor greceºti-pontice. Din perioada stãpânirii
romane (sec. 2–3) au fost scoase la ivealã
coloane cu efigii (Dioscurii ºi Hercule)
pe console, statui ºi reliefuri de cult, cu
imaginile mai multor divinitãþi (Fortuna
cu Pontus, Asclepios, ªarpele Glicon, Isis,
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Cavalerul trac, Dionyssos, Mercur,
Iunona etc.), monede, ceramicã, bijuterii
etc. În anul 269, în timpul puternicei
invazii a goþilor, veniþi pe mare, oraºul
Tomis a rezistat datoritã zidurilor groase
de apãrare construite de romani. Din
ansamblul incintei fortificate fãcea parte
ºi portul Tomis, cu mai multe complexe
arhitecturale între care se remarca un
emporiu (edificiu amenajat pentru operaþii ºi tranzacþii comerciale) cu douã
niveluri (unul inferior, destinat depozitelor de mãrfuri ºi altul superior cu o
mare salã acoperitã, pentru tranzacþii
comerciale). Aici a fost descoperit un
splendid pavaj de mozaic policrom, de
tipul unui covor oriental, cu motive
geometrice (cercuri, pãtrate, dreptunghiuri) ºi elemente vegetale (viþã de vie)
în culorile roºu, bej, cãrãmiziu, verde
închis, alb, pãstrat nealterat, de
dimensiuni mari (2 000 m2; 100 x 20 m).
În interiorul cetãþii au mai fost identificate mai multe bazilici din sec. 4–5 ºi
unele inscripþii greceºti ºi latine din sec.
5–6. În sec. 4 localit. a luat numele de
Constantia (dupã numele împãratului
Constantin cel Mare, care a construit aici,
printre altele, cartierul Constantiniana),
nume adoptat ºi de turcii otomani, în
vremea stãpânirii lor asupra Dobrogei,
sub forma de Küstenge. În perioada 680–
971 oraºul a fãcut faþã din ce în ce mai
greu atacurilor repetate ale slavilor,
bulgarilor ºi avarilor. Din sec. 10, intrã
din nou în stãpânirea Bizanþului, fiind
menþionat pe hãrþile de navigaþie
maritimã bizantine ºi genoveze. La sf.
sec. 13, genovezii au întemeiat aici o
colonie, au construit o schelã nouã ºi un
far (1300) ºi au atribuit localităţii numele
de Constanza. Ulterior, localit. a apãrut
consemnatã cu numele Constantia pe
mapamondul lui Fra Mauro (1457),
Constantza pe portulanul spaniol al lui
Domingo, Tomi în Geographia lui
Mercator (mijlocul sec. 16), Küstenge (în
perioada stăpânirii otomane a Dobrogei,
respectiv între anii 1417 şi 1878) ºi
Constanþa după 1878. În timpul domniei
lui Mircea cel Bãtrân (1386–1418), C.
împreunã cu întreaga Dobroge s-a aflat
sub autoritatea voievodului, iar în anul
1417 Dobrogea a fost cuceritã de turci,
care au menþinut-o sub stãpânirea lor
timp de peste 400 de ani. Deºi în Evul
Mediu localit. nu a mai avut o importanþã
deosebitã, prin portul sãu se exportau,
totuºi, majoritatea produselor româneºti
destinate oraºului Istanbul. Dupã o
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perioadã de declin, C. a cunoscut o
dezvoltare deosebitã dupã Rãzboiul de
Independenþã (1877–1878), când a
devenit principala „poartã” maritimã a
României. Declarat municipiu la 17 febr.
1968, C. are în subordine ad-tivã 2 localit. componente: Mamaia ºi Palazu
Mare. Monumente: ruinele cetãþii Tomis;
Edificiul (emporiu) roman cu mozaic
(sec. 4), în cadrul cãruia este conservat,
nealterat, un mozaic de 2 000 m2, compus din elemente florale ºi motive
geometrice în culorile roºu, bej, maron,
verde închis ºi alb; fântâna cu apã
potabilã (28 m ad.) din epoca romanã;
Marea moschee, ziditã în anii 1910–1912,
în stil maur, dupã proiectul savantului
Gogu Constantinescu, fiind o copie fidelã
a moscheii Konya din Anatolia (Turcia),
cu un minaret de 50 m înãlþime.
Moscheea posedã un covor oriental de
mari dimensiuni (9 x 16 m), cu o greutate
de 490 kg ºi o vechime de peste 200 de
ani; geamia „Hunchiar” (1867–1868), în
stil maur, cu un minaret de 24 m
înãlþime; biserica greacã, cu hramul
„Schimbarea la Faþã”, construitã în 1863–
1865 dupã planurile lui I. Teoharidi,
declaratã monument istoric. Biserica nu
are turle din cauza restricþiilor impuse
în acea vreme de autoritãþile otomane
care stãpâneau Dobrogea, condiþie
obligatorie pentru orice edificiu ca sã nu

depãºeascã înãlþimea minaretului
geamiei; catedrala ortodoxã arhiepiscopalã cu hramul „Sfinþii Apostoli Petru
ºi Pavel”, construitã în anii 1883–1893
dupã planurile lui Ion Mincu, cu turn de
35 m înãlþime ºi cu picturi murale
interioare executate de D. Mirea. Distrusã
parþial de bombardamente în 1941, biserica a fost supusã unor reparaþii capitale
în 1946–1951 ºi a fost repictatã, în stil
bizantin, în 1959–1965 de Gheorghe
Popescu ºi Niculina Dona. Aici se aflã
moaºtele Sf. Pantelimon, aduse din
Grecia în 1931; catedrala romano-catolicã
(1885); biserica armeneascã, ctitorie din
1880 a lui N. Torosian; biserica bulgarã
(1890); biserica romano-catolicã construitã în 1937–1938 dupã planurile
arhitectului Romano de Simon; bisericile
ortodoxe cu hramurile „Sfântul Gheorghe” (1915–1923, cu picturi murale
realizate de pictorul Nicolae Tonitza),
„Adormirea Maicii Domnului” (1909–
1911), „Sfântul Apostol Andrei” (1925),
„Sfinţii Îngeri” (1938–1939) ºi „Sfinþii
Împãraþi Constantin ºi Elena” ridicatã în
anii 1934–1937 dupã planurile arhitectului C. Ionescu-Berechet; Cazinoul –
emblema turisticã a oraºului C. –
construit în 1907–1910 dupã planurile
arhitectului Daniel Renard ºi restaurat
în anii ’80 ai sec. 20, în prezent aflat în
stare de degradare; clãdirea fostei
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Primãrii (1896), azi sediul Muzeului de
Artã Popularã; clãdirea fostei Prefecturi,
construitã în 1908–1912 dupã planurile
arhitectului E. Lescovar, azi sediul Casei
Armatei; clãdirea Tribunalului, ridicatã
în 1908–1912 dupã planurile arhitectului
E. Lescovar; clãdirile ªcolii de Marinã
(1908–1909), azi Muzeul Marinei, Bursei
(1900–1905), Bibliotecii judeþene (1924–
1931), gãrii maritime (1930–1935) º.a.;
Hotelul „Carol I”, construit în 1882 dupã
planurile arhitectului Alexandru Orãscu;
Farul genovez (8 m înãlþime), datând din
anul 1300, restaurat în anii 1858–1860 de
către o companie engleză sub îndrumarea inginerului francez de origine
armeanã Artin Aslan, în amintirea
negustorilor genovezi; Farul vechi (1860–
1861); statuia poetului latin Publius
Ovidius Naso, având o înãlþime de 2,60
m, aºezatã pe un soclu înalt de 2,68 m,
dezvelitã în 1884, este opera sculptorului
italian Ettore Ferrari (1849–1930) – cel
care a realizat ºi statuile lui Garibaldi (la
Rovigo), ale lui Giuseppe Mazzini ºi
Giordano Bruno (la Roma), Abraham
Lincoln (la Washington) ºi Ion Heliade
Rãdulescu
(amplasatã
în
Piaþa
Universitãþii din Bucureºti); busturile
poetului Mihai Eminescu (operã în
bronz, din 1930, a lui Oscar Han) amplasat pe falezã, istoricului Vasile Pârvan
(operã din 1957 a lui Ion Irimescu) ºi
naturalistului Grigore Antipa (operã din
1958 a Miliþei Petraºcu); statuia lui
Anghel Saligny (creatã în 1957 de cãtre
Oscar Han), amplasatã pe falezã, în faþa
portului; basorelieful de pe peretele
Muzeului Arheologic din parcul central,
realizat în 1964 de cãtre Ion Jalea; statuia
„Arcaºul” (operã din 1961 a lui Ion Jalea),
amplasatã pe falezã; statuia „Aruncãtorul
cu discul” (operã din 1958 a lui Boris
Caragea), amplasatã pe falezã; grupul
statuar „Faun ºi Nimfa”, autor
Constantin Baraschi (1963); grupul
statuar realizat în 1959 de cãtre Corneliu
Medrea ºi amplasat pe falezã.
2. Judeţ situat în extremitatea sudestică a României, în partea centralsudică a Dobrogei, între jud. Tulcea (la
N), Marea Neagră (la E), graniţa cu
Bulgaria (la S) şi cursul inf. al Dunării
(la V), care îl separă de jud. Călăraşi,
Ialomiţa şi Brăila. Este intersectat de
paralela de 44° latitudine N şi de
meridianul de 28° longitudine E. Supr.:
7 071 km2 (2,97% din supr. ţării). Populaţia
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(1 ian. 2011): 724 671 loc. (3,38 % din
populaţia ţării – al treilea jud. al României ca număr de locuitori, după
judetele Iaşi şi Prahova), din care 351 810
loc. de sex masc. (48,5%) şi 372 861 loc.
de sex fem. (51,5%). Populaţia urbană:
503 758 loc. (69,5%); rurală: 220 913 loc.
(30,5%). Densitatea: 102 loc./km2. Structura populaţiei pe naţionalităţi (recensământul din 20-31 oct. 2011): 83,4%
români, 3% turci, 2,9% tătări, 1,3% rromi,
0,5% ruşi-lipoveni, apoi maghiari,
macedoneni, armeni, greci ş.a. Reşed.:
municipiul Constanţa. Oraşe: Băneasa,
Cernavodă, Eforie, Hârşova, Mangalia
(municipiu), Medgidia (municipiu),
Murfatlar, Năvodari, Negru Vodă,
Ovidiu, Techirghiol. Comune: 58. Sate: 183
(din care 5 aparţin oraşelor); Localit.
componente ale municipiilor şi oraşelor: 19.
Relieful jud. C. este format, predominant, dintr-o zonă extinsă de podiş
tabular, cu alt. de 100–200 m, care, sub
raport morfostructural, aparţine celor
două mari unităţi de podiş – Pod. Dobrogei de Sud şi Pod. Dobrogei Centrale (sau
Pod. Casimcei). Pod. Dobrogei de Sud,
cu subdiviziunile sale (Pod. Carasu, Pod.
Oltinei şi Pod. Cobadin), are aspectul
unei câmpii înalte, acoperită cu depozite
groase de loess, care îi conferă un caracter
structural cvasitabular. Aceste depozite
sunt susţinute de roci calcaroase şi gresii
de vârstă cretacică şi terţiară, care, la
rândul lor, stau peste un fundament
rigid, de platformă, alcătuit din şisturi
verzi. În cadrul acestei zone, apele de
suprafaţă şi-au săpat văi adânci în
depozitele de loess, mărginite de versanţi
abrupţi, creând adevărate culoare depresionare, cu aspect de canion. Între aceste
văi se desfăşoară interfluviile largi, uşor
ondulate, cu aspect de poduri suspendate. Specific acestei reg. este şi relieful
carstic, dezvoltat pe calcare barremiene
şi sarmaţiene, evidenţiat prin văi oarbe,
polii, doline, depresiuni endoreice, chei,
sorburi şi peşteri mici. Pod. Dobrogei
Centrale (sau Pod. Casimcei), situat la N
de linia tectonică Capidava–Ovidiu,
ocupă partea de N a jud. C., având un
relief variat, dezvoltat pe calcare, şisturi
verzi şi loess. Relieful calcaros este
evidenţiat prin martori de eroziune
(resturi ale unei vechi bariere de corali
din Marea jurasică), pe aliniamentul
Hârşova–Crucea–Gura Dobrogei, prin
chei (Mireasa, Şirtoman, Valea Seacă),

peşteri (Gura Dobrogei), doline, polii,
lapiezuri şi depresiuni de baraj carstic
(Stupina, Crucea, Gălbiori, Mireasa,
Târguşor). O caracteristică a acestei zone
o constituie faptul că şisturile verzi din
fundament apar frecvent la zi, ele jucând
un rol important în formarea reliefului
din această parte a jud. C. (dealuri şi
depresiuni de eroziune dezvoltate pe
aceste şisturi). În extremitatea vestică a
jud. C., limitrofă Dunării, apar terasele
şi lunca Dunării, iar în cea estică se
extinde o fâşie îngustă a câmpiei litorale,
reprezentată prin terase de abraziune, cu
zone de faleză înaltă ce alternează cu
plaje şi cu reg. joase ocupate de cuvete
lacustre.
Clima aparţine în proporţie de c. 80%
sectorului temperat-continental, fiind
specifică zonei de câmpie şi, în mică
măsură, celei de deal, iar aproximativ
20% din terit. jud. C. se află sub influenţa
climatului maritim. Regimul climatic se
caracterizează prin veri călduroase,
uneori toride, şi secetoase şi ierni puţin
friguroase, marcate adeseori de viscole
puternice în arealul continental al jud.
C. şi prin veri mai puţin fierbinţi (datorită
brizei marine) şi ierni blânde în zona
litoralului Mării Negre. Influenţa Mării
Negre asupra regimului termic se manifestă în sezonul cald al anului prin
scăderea uşoară a mediilor termice
lunare, iar în anotimpul rece prin acţiunea ei moderatoare care determină
temperaturi mai puţin coborâte. Aceasta
face ca Mangalia să fie printre puţinele
zone din ţară unde pe timpul iernii temp.
medie lunară să rămână pozitivă (mediile
lunii ian. coborând rareori sub 0°C).
Temp. medie anuală oscilează în jurul
valorii de 11°C. Temp. max. absolută
(42,2°C) s-a înregistrat la Cernavodă, la
20 aug. 1945, iar minima absolută
(-33,1°C) la Murfatlar, la 25 ian. 1942. La
aceeaşi dată a iernii din 1942, când s-a
înregistrat şi cea mai scăzută temp. de
pe terit. României (–38,5°C, la staţiunea
meteorologică Bod din jud. Braşov), pe
ţărmul Mării Negre temp. aerului era cu
peste 13°C mai ridicată la Constanţa
(-25,0°C) şi Mangalia (–25,2°C), tocmai
datorită influenţei moderatoare a Mării
Negre. Precipitaţiile medii anuale sunt
repartizate neuniform pe terit. jud. C.,
totalizând sub 500 mm, respectiv, 377,8
mm la Mangalia, 427,0 mm la Cernavodă
şi 469,7 mm la Oltina. Cea mai mare parte
a precipitaţiilor cade în sezonul cald, mai
ales sub formă de averse. În perioada

estivală, nebulozitatea este redusă, ceea
ce face ca durata de strălucire a Soarelui
să depăşească 10–12 ore pe zi, asigurând
plajelor litoralului românesc o expunere
solară cu mult mai îndelungată decât în
alte părţi. Vânturile predominante bat
dinspre N şi NE în zona litoralului Mării
Negre (la Constanţa 21,5% dinspre N; la
Mangalia 17,3% dinspre NE) şi dinspre
NV, în zona continentală (la Cernavodă,
21,8% din vânturile înregistrate bat
dinspre NV). Vitezele medii anuale ale
vânturilor sunt mai mari în zona litorală
(peste 4 m/s) şi mai scăzute în rest (sub
3,6 m/s). În timpul verii, pe litoral se
manifestă o circulaţie locală a aerului,
sub forma brizei de mare (ziua) şi brizei
de uscat (noaptea), care se resimte la o
distanţă de 10–15 km spre interiorul
uscatului.
Reţeaua hidrografică este formată
în general din râuri scurte (tributare
Dunării sau lacurilor litorale) care seacă
frecvent în anotimpul cald, cu excepţia
râurilor Casimcea, Topolog şi Carasu. O
notă caracteristică a reţelei hidrografice
de pe terit. jud. C. este densitatea foarte
scăzută a acesteia, 0,1 km/km2 – reprezentând cea mai redusă valoare de pe
întreg terit. ţării. Valea Carasu a fost
supusă în cea mai mare parte lucrărilor
de canalizare, pe ea axându-se traseul
canalului Dunăre–Marea Neagră (Õ). În
arealul jud. C. se găsesc numeroase
lacuri, de dimensiuni şi origini diferite:
limane fluviatile (Bugeac sau Gârliţa
13,86 km2, Oltina 19 km2, Mârleanu 7,7
km2, Vederoasa 6, 08 km2, Baciu 3, 4 km2,
Cochirleni ş.a.) situate pe dr. văii Dunării;
limane fluvio-marine, formate prin
anastomozarea gurilor de vărsare ale
râurilor de către cordoanele marine
(Corbu sau Cargalâc 5,39 km2, Taşaul
22,8 km2, Techirghiol 10,68 km2,
Tatlageac 1,41 km2, Mangalia 2,61 km2,
Agigea 0,55 km2); lagune marine, care
reprezintă fostele golfuri marine (Sinoie
165,6 km2 cu anexele sale Istria şi
Nuntaşi – parte componentă a complexului lagunar Razim, Siutghiol 19,56
km2 cu anexa sa – lacul Tăbăcăriei de 0,96
km2, separate printr-un grind nisipos);
iazuri, amenajate în special în bazinul
Văii Carasu. Unele dintre aceste lacuri
(Techirghiol, Mangalia, Agigea) prezintă
o importanţă deosebită pentru nămolul
lor cu calităţi terapeutice, altele (Siutghiol,
Taşaul, Tatlageac) pentru practicarea
sporturilor nautice şi pentru turism, iar
altele (Sinoie, Oltina, Bugeac ş.a.) pentru

piscicultură. Marea Neagră, care scaldă
ţărmul jud. C. pe aproximativ jumătate
din lungimea sa totală (234 km), reprezintă un complex acvatic ce a generat
atât dezvoltarea unor activităţi portuare
maritime, cât mai ales apariţia mai multor staţiuni balneoclimaterice şi dezvoltarea unui intens flux turistic estival.
Vegetaţia de pe terit. jud. C. este
puternic modificată de activitatea antropică. Vegetaţia naturală a stepei dobrogene, înlocuită în mare parte de culturile
agricole, include pajişti stepice cu păiuş
(Festuca vallesiaca), pir crestat (Agropyron
cristatum), colilie (Stipa capillata), firuţă
cu bulbi (Poa bulbosa), peliniţă (Artemisia
austriaca), alior (Euphorbia stepposa) ş.a.
De-a lungul văilor se dezvoltă unele
tufişuri de tip submediteraneean, alcătuite din păliur (Paliurus spina christi),
vişin turcesc (Prunus mahaleb), iasomia
(Jasminum fruticans) ş.a. Silvostepa ocupă
zone restrânse în SV jud. C. unde
vegetează păduri de stejar brumăriu
(Quercus pedunculiflora) şi stejar pufos
(Quercus pubescens) în alternanţă cu
păduri de tei (Tilia tomentosa) şi cu
tufişuri de arbuşti submediteraneeni,
compuse din cărpiniţă (Carpinus orientalis), mojdrean (Fraxinus ornus), scumpie
(Cotinus coggygria) ş.a. În zona litorală,
până nu demult, se dezvolta o vegetaţie
halofilă şi psamofilă cu numeroase rarităţi floristice (ciucuşoara de nisip/Alyssum borzeanum ş.a.) şi plante ocrotite
(cârcelul/Ephedra distachya, varza de nisip/Crambe maritima, volbura de nisip/
Convolvulus persicus ş.a.), adaptate la
uscăciune. În prezent, cea mai mare parte
a vegetaţiei din perimetrul zonei litorale
a dispărut din cauza amenajării falezelor
şi a plajelor, şi a extinderii construcţiilor.
Fauna cuprinde elemente caracteristice stepei, adaptate agrobiocenozelor,
în cadrul cărora predomină rozătoarele
şi păsările: popândăul (cel mai mare
dăunător), şoarecele, orbetele mic, şobolanul de câmp, dihorul de stepă, iepurele
ş.a., prepeliţa, potârnichea, dropia şi
spârcaciul (ocrotite de lege), graurul,
coţofana, uliul porumbar, uliul şerpar
ş.a. Speciile submediteraneene sunt
frecvent întâlnite (broasca ţestoasă
dobrogeană de uscat, şarpele rău), iar
elementele endemice sunt tot mai rare
(guşterul vărgat, grivanul dobrogean).
Fauna pădurilor este alcătuită din
căpriori, veveriţe, vulpi, mistreţi, pisici
sălbatice, jderi de scorbură şi de piatră,
mufloni şi fazani (colonizaţi), bufniţe,

şoimul dunărean, pajura ţipătoare,
turturele, porumbei guleraţi, arici, vipera
cu corn (rară), şopârla de frunzar etc. În
apele Mării Negre, ale Dunării şi ale
lacurilor există o bogată şi variată
ihtiofaună cu mare valoare economică
(sturioni, scrumbii, plătică, somn, crap,
ştiucă etc.).
Resurse naturale: zăcăminte de
petrol (în platforma continentală a Mării
Negre, exploatate începând cu anul 1987)
şi de min. de fier (Palazu Mare); fosforite
(Ivrinezu, Peştera), diatomit (Adamclisi,
Abrud, Haţeg, Urluia, Rasova, Văleni,
Şipotele), cretă (Murfatlar, Medgidia,
Nazarcea), bentonit (Adamclisi), dolomit
(Dorobanţu, Ovidiu), calcar (Corbu,
Piatra, Luminiţa, Mircea Vodă, Saligny,
Hârşova, Topalu, Lespezi, Deleni,
Medgidia ş.a.), argilă caolinoasă (Mircea
Vodă, Ţibrinu, Cuza Vodă, Murfatlar,
Tortoman, Haţeg, Abrud), şisturi verzi
şi cuarţite (Istria, Pantelimon, Fântânele,
Mihai Viteazu), nisipuri glauconitice şi
cuarţoase (Remus Opreanu, Cuza Vodă,
Medgidia, Ciobăniţa, Plopeni), ape
minerale mezotermale, sulfuroase
(Mangalia, Topalu).
Istoric. Cele mai vechi urme ale
activităţii umane în arealul jud. C.,
datând din Paleolitic, au fost descoperite
în peştera de lângă satul Gura Dobrogei
(com. Cogealac). Epoca Neolitică este
bogat ilustrată atât prin vestigiile de la
Cernavodă, aparţinând culturii Hamangia
(milen. 4–2 î.Hr.), între care se remarcă
celebrele figurine feminine „Gânditorul
şi perechea lui”, specifice acestei culturi,
vasele ceramice, fusaiole de lut ars etc.,
cât şi prin obiectele descoperite la
Hârşova (pahare şi cupe cu picior, vase
mari de provizii, castroane, platouri cu
decor excizat şi pictat etc.), datând din
perioada 3500–2800 î.Hr. Din Epoca
brozului (1300–1150 î.Hr.) au fost scoase
la iveală o serie de depozite la Medgidia,
Nicolae Bălcescu, Poarta Albă, Techirghiol,
iar din cea a fierului au fost identificate
aşezări geto-dacice la Istria, Tariverde şi
mai ales la Cernavodă, unde s-a
descoperit o aşezare fortificată care a dat
numele unei culturi din epoca La Tène.
Spre sf. sec. 7 şi începutul sec. 6 î.Hr.,
grecii din Milet au întemeiat pe ţărmul
vestic al Pontului Euxin mai multe
colonii, printre care se numără vestitele
aşezări cu caracter urban Histros (azi
Istria), Tomis (Constanţa) şi Callatis
(Mangalia) – socotite a fi cele mai vechi
oraşe de pe terit. actual al României. Prin
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intermediul acestor colonii înfloritoare
şi prin schimburile comerciale care se
efectuau, grecii antici au stabilit strânse
legături cu geto-dacii de pe aceste meleaguri, ce aveau numeroase şi puternice
aşezări (printre care se remarca puternicul Carsium – azi Hârşova), lăsând în
urma lor numeroase vestigii şi mai ales
interesante informaţii despre populaţia
geto-dacă, despre ocupaţiile, obiceiurile
şi modul de viaţă al acesteia. Între anii
62 şi 44 î.Hr., împreună cu întreaga
Dobroge, actualul terit. al jud. C. a făcut
parte din marele stat centralizat al getodacilor condus de Burebista, care se
întindea din M-ţii Slovaciei şi de la
Dunărea mijlocie până la M-ţii Haemus
(azi Balcani) şi Pontus Euxinus (Marea
Neagră). Spre sf. sec. 1 î.Hr. (în anii 29–
27) s-a instaurat stăpânirea romană
asupra Dobrogei (Scythia Minor), care a
durat peste şapte secole, determinând o
puternică romanizare a populaţiei autohtone. Aceştia au întemeiat, alături de
aşezările daco-getice existente, o serie de
castre şi aşezări civile romane, printre
care Axiopolis (Cernavodă), Ulmetum
(Pantelimon), Altina (Oltina), Capidava
ş.a. Un moment deosebit de important
şi cu o semnificaţie aparte pentru aceste
meleaguri îl constituie procesul de
creştinare a populaţiei autohtone, care a
început în a doua jumătate a sec. 1 d.Hr.,
când, pe pământul românesc al Dobrogei,
a fost aruncată, pentru prima dată,
„sămânţa evanghelică” prin intermediul
predicilor ţinute de Sfântul Apostol
Andrei – unul dintre cei 12 Apostoli,
fratele Sfântului Petru. În timpul (sec. 4–
7) şi după marile migraţii ale popoarelor,
creştinismul în acest colţ de ţară, ca de
altfel în toate zonele ţării, s-a manifestat
printr-o puternică viaţă bisericească, cu
lăcaşuri de rugăciune şi obiecte de cult,
cu episcopi, preoţi, călugări şi numeroşi
credincioşi. În sprijinul acestor afirmaţii
pledează existenţa unuia dintre cele mai
vechi ansambluri rupestre, datând din
sec. 9–10, compus din 6 bisericuţe şi
cavouri săpate în stâncă, descoperit în
Dealul Tibişirul de la Murfatlar. Cetăţile
pontice, aşezările daco-romane şi
populaţia acestor meleaguri au suferit
de pe urma valurilor migratoare (goţi,
huni, slavi şi mai ales avari). Regiunea a
cunoscut o remarcabilă înflorire în
vremea stăpânirii bizantine (sec. 10–11),
când au fost refăcute numeroase aşezări
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distruse de migraţiile popoarelor şi au
fost ridicate noi şi puternice cetăţi,
precum cele de la Păcuiu lui Soare şi
Hârşova. Urmele civilizaţiilor grecoromane şi bizantine sunt evidente şi pe
întreg spaţiul constănţean, dar la fel de
evidente şi de numeroase sunt şi mărturiile privind existenţa populaţiei autohtone care a supravieţuit tuturor
vicisitudinilor istoriei şi a continuat să
existe neîntrerupt pe meleagurile sale –
a se vedea descoperirile arheologice, între
care se numără cele de la Ostrov (sec. 8–
9), Castelu şi Satu Nou (sec. 9–10),
Pantelimon (sec. 10), Capidava (sec. 10–
11) etc. Remarcabilă este descoperirea
unui urcior nesmălţuit la Capidava (sec.
10) pe care se păstrează, încrustat,
numele Petre – ce constituie prima menţiune scrisă despre românii dintre Dunăre

şi Marea Neagră. La sf. sec. 14, mai exact
în 1388, terit. actual al jud. C., ca parte
componentă a Dobrogei (numele Dobrogei
derivă de la cel al conducătorului militar
Dobrotici, întrucât provincia condusă de
el în perioada 1348–1386 a fost numită
Dobrugiilli ), a intrat în stăpânirea lui
Mircea cel Bătrân. În 1417 aceste ţinuturi
au fost cucerite de turci şi stăpânite până
în 1878, când, după Războiul de Independenţă, au revenit din nou României.
Economia jud. C. se evidenţiază
printr-un potenţial industrial relativ ridicat
(în care construcţiile şi reparaţiile navale,
ind. chimică, a mat. de constr., alim. ş.a.
au o pondere însemnată), o agricultură
intensivă, transporturi maritime şi fluviomaritime de interes naţional, şi printr-o
activitate turistică şi balneară deosebit de
intensă (în special în sezonul estival).
Industria, deşi este bine dezvoltată,
nu se poate spune că este preponderentă
în cadrul economiei jud. C., deoarece

specificul agrar şi turistic fac ca industria
să nu cuprindă decât c. 20% din populaţia ocupată. Pr. produse industriale
realizate în întreprinderile jud. C. sunt:
energia electrică şi termică (termocentralele Ovidiu, Constanţa, Năvodari
şi centrala atomoelectrică de la Cernavodă
Õ), nave maritime de mare capacitate şi
tancuri petroliere de 55 000 şi 150 000
tdw (Constanţa, Mangalia), utilaje tehnologice pentru ind. chimică şi siderurgică,
maşini şi utilaje agricole, maşini şi utilaje
pentru recoltatul stufului, remorci
autobasculante (toate la Medgidia), şuruburi (Saligny), îngrăşăminte chimice
fosfatice, acid sulfuric şi produse rezultate prin rafinarea petrolului (Năvodari),
celuloză şi hârtie, mobilă, ţesături din
lână, in şi cânepă, electrotehnice (toate
în Constanţa), ciment (Medgidia, Cernavodă), prefabricate din beton (Constanţa,
Cernavodă), conf. şi tricotaje (Mangalia),
produse alim. (preparate din carne şi

lapte, conserve de legume, uleiuri
vegetale, dulciuri, paste făinoase, bere,
vin etc.) la Constanţa, Medgidia, Hârşova,
Ostrov, Murfatlar, Năvodari, Ovidiu ş.a.
Agricultura, cu vechi tradiţii, înzestrată cu un fond agricol mare (564 403
ha, la sf. anului 2007, locul 3 pe ţară după
jud. Timiş şi Dolj), cu un grad înalt de
mecanizare, irigare (peste 431 000 ha
amenajate pentru irigat, locul 1 pe ţară)
şi chimizare, are ca trăsătură principală
îmbinarea producţiei cerealiere cu
creşterea animalelor, alături de care se
dezvoltă viticultura şi pomicultura. La
realizarea producţiei globale agricole,
sectorul vegetal contribuie în proporţie
de 61%, iar cel animal 34,8%. La sf. anului
2007, structura fondului funciar era
formată din 485 802 ha terenuri arabile
(locul 3 pe ţară după jud. Timiş şi Dolj),
61 779 ha păşuni naturale, 12 753 ha vii
şi pepiniere viticole, 4 069 ha livezi şi
pepiniere pomicole, constituind laolaltă
o supr. totală agricolă de 564 403 ha. În
2007, cele mai mari supr. ale terenurilor
arabile erau cultivate cu plante uleioase
(140 365 ha, locul 1 pe ţară), grâu şi secară
(129 318 ha, locul 4 pe ţară), floareasoarelui (96 489 ha, locul 1 pe ţară),
porumb (67 485 ha), orz şi orzoaică
(47 907 ha, locul 1 pe ţară), plante furajere
(24 781 ha), ovăz (8 176 ha), leguminoase
pentru boabe (6 884 ha, locul 1 pe ţară),
legume, sfeclă de zahăr, tutun, pepeni
etc. Viticultura are condiţii naturale
optime de dezvoltare (soluri calcaroase
care influenţează calitatea vinurilor şi
climă secetoasă care crează condiţii
favorabile pentru creşterea conţinutului
de zahăr în struguri), vestite fiind
podgoriile Murfatlar (specializată în
vinuri pentru desert), Medgidia (în care
predomină soiurile de struguri pentru
masă, Afuz Ali, Muscat Hamburg,
Perlette, Cardinal şi cele pentru stafide
– Sultanine, Kiş-Kiş), Nazarcea (vinuri
demiseci), Ostrov, Oltina, Cochirleni,
Istria, Aliman, Hârşova ş.a. Plantaţiile de
pomi fructiferi formează bazine pomicole
compacte în arealele localit. Medgidia,
Mangalia şi Murfatlar, specializate în
producţia de piersici, Nazarcea (caişi),
Cuza Vodă, Ostrov, Lipniţa ş.a. cu
producţii diversificate de fructe (prune,
mere, pere, cireşe şi vişine ş.a.). Sectorul
zootehnic, profilat în mare măsură pe
producţiile de carne, lapte şi lână (jud.
C. ocupă locul 2 pe ţară la producţia de
lână, după jud. Sibiu, cu 1 125 tone în
anul 2007), s-a dezvoltat continuu prin

creşterea numărului de ovine (predominant din rasa Merinos de Palas), bovine,
porcine, păsări ş.a., aparţinând atât sectorului privat, cât şi celui de stat. La începutul anului 2008, efectivele de animale
de pe cuprinsul jud. C. cuprindeau 41 330
capete bovine, 174 520 capete porcine,
299 058 capete ovine, 71 911 capete
caprine (locul 1 pe ţară), 23 738 capete
cabaline; avicultură (1 109 308 capete
păsări); apicultură (32 687 familii de
albine, locul 3 pe ţară după jud. Mureş
şi Bihor); piscicultură.
Căile de comunicaţie feroviare, rutiere,
fluviale, maritime şi aeriene se îmbină
armonios în arealul jud. C., el fiind,
alături de jud. Tulcea, singurele judeţe
pe terit. cărora există întreaga gamă a
transporturilor. La sf. anului 2007,
lungimea reţelei feroviare era de 776 km,
locul 2 pe ţară, după jud. Timiş (din care
85 km electrificate) cu o densitate de
109,7 km de c.f. la 1 000 km2 de teritoriu
(locul 3 pe ţară după municipiul
Bucureşti şi jud. Ilfov), iar cea a drumurilor publice de 2 325 km (din care 524
km modernizate), revenind 32,9 km/100
km2 teritoriu. Legăturile feroviare ale jud.
C. cu jud. învecinate şi implicit cu restul
ţării se face prin intermediul magistralei
feroviare Bucureşti–Constanţa, care
traversează braţul Borcea şi Dunărea
peste complexul podurilor dintre Feteşti
şi Cernavodă (unul mai vechi, conceput
şi construit de ing. Anghel Saligny şi dat
în folosinţă în 1895, şi altul mai nou,
intrat în circuitul feroviar în 1987), cu
derivaţie, la Medgidia, spre Tulcea şi spre
Negru Vodă. Sunt mai multe locuri pe
unde se poate traversa Dunărea pentru
a intra în jud. C. pe căile rutiere. Acest
lucru se face peste podul de la Giurgeni–
Vadu Oii (dat în folosinţă în dec. 1970),
peste complexul de poduri rutiere dintre
Feteşti şi Cernavodă care însoţesc, în
paralel, pe cele feroviare, dat în folosinţă
în 1987 şi care, de altfel, reprezintă un
sector al autostrăzii Bucureşti–Constanţa
(dat în folosinţă în 1990) sau prin traversarea Dunării cu bacul în zona Călăraşi–
Ostrov. O importanţă deosebită în
transportul rutier constănţean o are
drumul european E 87, Tulcea–Constanţa–Vama Veche, în lungime totală de
188 km. Transporturile fluviale se
efectuează pe Dunăre şi pe canalul
Dunăre–Marea Neagră, cu ramificaţia
Poarta Albă–Năvodari–Midia, fiind
servite de porturile Ostrov, Cernavodă
şi Hârşova, pe Dunăre, şi Cernavodă,
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Medgidia, Murfatlar, Poarta Albă,
Năvodari pe canalul Dunăre–Marea
Neagră. În cadrul transporturilor jud. C.,
cel mai important loc îl ocupă transporturile maritime servite de porturile Constanţa, Mangalia şi Midia. Transporturile
aeriene de mărfuri şi călători se realizează prin intermediul aeroportului
internaţional Mihail Kogălniceanu, aflat
la 27 km NV de municipiul Constanţa.
Învăţământ, cultură şi artă. După
luna dec. 1989, reţeaua unităţilor de
învăţământ de pe terit. jud. C. funcţionează atât în sistem de stat, cât şi în
sistem particular. În anul şcolar 2007–
2008, în jud. C. îşi desfăşurau activitatea
104 de grădiniţe de copii, cu 20 720 copii
înscrişi şi 1 188 cadre didactice, 131 de
şcoli generale (învăţământ primar şi
gimnazial), cu 58 607 elevi şi 4 284 cadre
didactice, 54 de licee, cu 30 547 elevi şi
2 290 profesori, o şcoală profesională, cu
7 466 elevi şi 86 profesori, patru instituţii
de învăţământ superior de stat (Universităţile „Ovidius”, „Spiru Haret”, Universitatea de Marină, Academia navală
„Mircea cel Bătrân”) cu 30 de facultăţi,
38 915 studenţi şi 1 021 cadre didactice,
două universităţi particulare („Dimitrie
Cantemir” şi „Andrei Şaguna”) cu nouă
facultăţi, 17 303 studenţi şi 144 profesori.
La sf. anului 2007, reţeaua aşezămintelor
culturale şi de artă cuprindea cinci teatre
(dramatic, de păpuşi, de operetă, de balet
clasic şi contemporan, de estradă), 17
muzee, 12 case de cultură, 109 cămine
culturale, 329 de biblioteci, cu 4 074 000
volume, opt cinematografe, un studio
local de radio şi unul de televiziune, un
post estival (iun.-sept.) de radio care
emite zilnic, de la Mamaia, programe de
muzică, ştiri, divertisment etc. simultan
în limbile română, engleză, franceză,
germană şi rusă pentru turiştii aflaţi la
odihnă sau tratament în staţiunile de pe
litoralul românesc al Mării Negre.
Activitatea sportivă se desfăşoară în
cadrul celor 178 de secţii sportive în care
activează 6 027 sportivi legitimaţi, 254
antrenori şi 171 arbitri.
Ocrotirea sănătăţii. La sf. anului
2007, reţeaua sanitară a jud. C. cuprindea
13 spitale, cu 4 200 de paturi, revenind
un pat de spital la 171 loc., două sanatorii
balneare, şase dispensare medicale, opt
policlinici, 259 de farmacii şi puncte
farmaceutice ş.a. În acelaşi an, asistenţa
medicală era asigurată de 1 762 medici
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(revenind un medic la 407 locuitori), 570
de medici stomatologi (1 medic stomatolog la 1 260 locuitori) şi 4 182 cadre
sanitare cu pregătire medie.
Turism. Jud. C. are un potenţial
turistic ridicat şi variat, datorat prezenţei,
pe terit. său, a litoralului Mării Negre, a
părţii de S a complexului lagunar Razim–
Sinoie, a cursului inf. al Dunării, a canalului Dunăre–Marea Neagră, a unor
importante obiective istorice (vestigiile
cetăţilor Histria, Tomis, Callatis, Axiopolis,
Păcuiu lui Soare, Capidava ş.a., urmele
aşezărilor geto-dace de la Sacidava,
Topalu ş.a., nenumărate vestigii materiale aparţinând culturii neolitice
Hamangia, descoperite la Cernavodă,
Limanu, Dunăreni, Hârşova ş.a., străvechea vatră de civilizaţie românească
de la Adamclisi, complexul rupestru de

I. Municipii
1.CONSTANŢA(sec. 3 î.Hr.)
2.MANGALIA(sec. 6 î.Hr.)

la Murfatlar, edificiul roman cu mozaic
de la Constanţa etc.), social-culturale şi
de artă (muzeele din Constanţa şi
Mangalia, bisericile, moscheia, cazinoul,
farul genovez ş.a. din Constanţa etc.),
rezervaţiile paleontologice de la Aliman,
Seimeni, Topalu, Hârşova, botanice de
la Agigea, Neptun, Fântâniţa-Murfatlar,
speologice de la Gura Dobrogei şi
Limanu, cinegetice de la Negru Vodă,
ornitologice de la Grindu Lupilor,
podgoria Murfatlar etc. Peştera „La
Movile”, recent descoperită în apropiere
de Mangalia, a stârnit un interes în
rândurile biologilor, datorită ecosistemului extrem de original, care s-a
dezvoltat în condiţii de izolare faţă de
mediul exterior. Dintre toate zonele
turistice ale României, litoralul românesc
al Mării Negre, extins în cea mai mare
parte pe terit. jud. C., cu plaje întinse şi
nisip fin, orientate spre E şi cu timp
îndelungat de expunere la Soare (10–12

Localităţilejud.Constanţa
(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)
Localit. componente ale
municipiilor
1. Mamaia
2. Palazu Mare
1. Cap Aurora
2. Jupiter
3. Neptun
4. Olimp
5. Saturn
6. Venus

3.MEDGIDIA(1840)

1. Remus Opreanu
2. Valea Dacilor

II. Oraşe

Localit. componente ale oraşelor

1.BĂNEASA(1750)
2.CERNAVODĂ(1417)
3.EFORIE

4.HÂRŞOVA(sec. 10)

1. Făurei (1800)
2. Negureni (1780)
3. Tudor Vladimirescu (1800)

1. Vadu Oii

1. Siminoc

7.NEGRUVODĂ(f. 1715)

1. Grăniceru

8.OVIDIU(1650)

9.TECHIRGHIOL(1560)

Satele care aparţin oraşelor

1. Eforie Nord (1894)
2. Eforie Sud (1899)

5.MURFATLAR(1855)

(1421)
6.NĂVODARI(1412)

ore pe zi, în sezonul estival), concentrează c. 60% din afluxul turistic internaţional al ţării şi c. 43% din capacitatea de
cazare turistică a ţării. De-a lungul zonei
litorale din E jud. C. sunt situate cele 15
staţiuni balneoclimaterice (Năvodari,
Mamaia, Constanţa, Eforie Nord, Eforie
Sud, Costineşti, Techirghiol, Olimp,
Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus,
Saturn, Mangalia, 2 Mai), cu numeroase
hoteluri moderne, vile, campinguri,
moteluri, sate de vacanţă etc., putând să
găzduiască peste 100 000 de turişti întro serie (de 12 zile). În anul 2007, în arealul
jud. C. funcţionau 334 de hoteluri, 513
vile turistice, 47 campinguri, 13 tabere
pentru elevi şi preşcolari, 44 de pensiuni
turistice urbane şi 33 de pensiuni turistice
rurale ş.a., cu o capacitate totală de cazare
de 121 717 locuri (locul 2 pe ţară după
jud. Braşov). Indicativ auto: CT.

1. Mamaia-Sat
1. Poiana

1. Sanatoriul Agigea
2. Staţiunea Zoologică Marină

1. Darabani
2. Vâlcelele

III. Comune
1.ADAMCLISI

2.AGIGEA
3.ALBEŞTI

4.ALIMAN

5.AMZACEA
6.23AUGUST
7.BĂRĂGANU
8.CASTELU
9.CERCHEZU

10.CHIRNOGENI
11.CIOBANU
12.CIOCÂRLIA
13.COBADIN

14.COGEALAC

15.COMANA

Satele componente
(primul sat este reşed. com.)
1. Adamclisi
2. Abrud
3. Haţeg
4. Urluia
5. Zorile

1. Agigea(f. 1870)
2. Lazu
1. Albeşti(1856)
2. Arsa
3. Coroana
4. Cotu Văii
5. Vârtop
1. Aliman
2. Dunăreni
3. Floriile
4. Vlahii

1. Amzacea(1887)
2. Casicea
3. General Scărişoreanu
1. 23August
2. Dulceşti
3. Moşneni

1. Bărăganu(1877)
2. Lanurile (1915)
1. Castelu(1850)
2. Nisipari

16.CORBU
17.COSTINEŞTI
18.CRUCEA

19.CUMPĂNA
20.CUZAVODĂ
21.DELENI

22.DOBROMIR

23.DUMBRĂVENI

1. Cerchezu
2. Căscioarele
3. Măgura
4. Viroaga

24.FÂNTÂNELE

1. Ciobanu(1828)
2. Mioriţa

28.HORIA

1. Chirnogeni
2. Credinţa
3. Plopeni

1. Ciocârlia
2. Ciocârlia de Sus

1. Cobadin
2. Conacu
3. Curcani
4. Negreşti
5. Viişoara

1. Cogealac(f. 1890)
2. Gura Dobrogei
3. Râmnicu de Jos
4. Râmnicu de Sus
5. Tariverde

1. Comana
2. Pelinu
3. Tătaru

25.GÂRLICIU

26.GHINDĂREŞTI
27.GRĂDINA

29.INDEPENDENŢA

30.IONCORVIN

31.ISTRIA
32.LIMANU

1. Corbu
2. Luminiţa
3. Vadu
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1. Costineşti
2. Schitu
1. Crucea
2. Băltăgeşti
3. Crişan
4. Gălbiori
5. Stupina
6. Şiriu

1. Cumpăna
2. Straja

1. CuzaVodă(1816)
1. Deleni
2. Petroşani
3. Pietreni
4. Şipotele

1. Dobromir
2. Cetatea
3. Dobromiru din Deal
4. Lespezi
5. Pădureni
6. Văleni
1. Dumbrăveni
2. Furnica
1. Fântânele

1. Gârliciu(1843)

1. Ghindăreşti(1837)
1. Grădina
2. Casian
3. Cheia

1. Horia
2. Cloşca
3. Tichileşti

1. Independenţa
2. Fântâna Mare
3. Movila Verde
4. Olteni
5. Tufani
1. IonCorvin
2. Brebeni
3. Crângu
4. Rariştea
5. Viile
1. Istria
2. Nuntaşi

1. Limanu(f. 1863)
2. Hagieni
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33.LIPNIŢA

34.LUMINA
35.MERENI

3. 2 Mai
4. Vama Veche
1. Lipniţa
2. Canlia
3. Carvăn
4. Coslugea
5. Cuiugiuc
6. Goruni
7. Izvoarele

38.MIRCEAVODĂ

39.NICOLAEBĂLCESCU
40.OLTINA

41.OSTROV

1. Lumina(1650)
2. Oituz
3. Sibioara
1. Mereni
2. Ciobăniţa
3. Miriştea
4. Osmancea

42.PANTELIMON

1. MihaiViteazu
2. Sinoie
1. MirceaVodă
2. Gherghina
3. Satu Nou
4. Ţibrinu

1. NicolaeBălcescu(1912)
2. Dorobanţu
1. Oltina
2. Răzoarele
3. Satu Nou
4. Strunga
1. Ostrov
2. Almălău
3. Bugeac
4. Esechioi
5. Galiţa
6. Gârliţa

CONÞÃªTIÕ Vidra(4).

CONÞEªTI1. Com. în jud. Dâmboviþa,
alcãtuitã din 8 sate, situatã în Câmpia
Titu, pe râul Dâmboviþa; 5 389 loc. (1 ian.
2011): 2 650 de sex masc. ºi 2 739 fem.
Aeroport militar (Boteni). Haltã de c.f.
(inauguratã la 13 sept. 1872). Expl. de

1. Peştera
2. Ivrinezu Mare
3. Ivrinezu Mic
4. Izvoru Mare
5. Veteranu
1. PoartaAlbă
2. Nazarcea

45.POARTAALBĂ

1. Rasova
2. Cochirleni

46.RASOVA

1. Saligny
2. Făclia
3. Ştefan cel Mare

47.SALIGNY

1. Saraiu(1877)
2. Dulgheru
3. Stejaru

48.SARAIU

1. Săcele
2. Traian

49.SĂCELE

1. Seimeni(1600)
2. Dunărea
3. Seimenii Mici

50.SEIMENI

1. Siliştea
2. Ţepeş Vodă

51.SILIŞTEA

1. Târguşor
2. Mireasa

52.TÂRGUŞOR

1. Topalu(1499)
2. Capidava

53.TOPALU

1. Topraisar
2. Biruinţa
3. Moviliţa
4. Potârnichea

54.TOPRAISAR

1. Tortoman(1642)
2. Dropia

55.TORTOMAN

1. Pantelimon
2. Călugăreni
3. Nistoreşti

CONSTANZAÕ Constanþa(1).

1. Pecineaga
2. Vânători

43.PECINEAGA
44.PEŞTERA

36.MIHAILKOGĂLNICEANU 1. MihailKogălniceanu
2. Palazu Mic
3. Piatra
37.MIHAIVITEAZU

4. Pantelimon de Jos
5. Runcu

56.TUZLA

57.VALULUITRAIAN
58.VULTURU

*

1. Tuzla

1. ValuluiTraian

1. Vulturu* (1854)

Până în 1990, satul V. a fost în com. Pantelimon.

balast. În satul Conþeºti se aflã un conac
(sec. 19), azi sediul ºcolii ºi bisericile cu
hramuri duble – „Sfântul Nicolae” ºi
„Sfânta Treime” (1847–1848) ºi „Sfântul
Mucenic Pantelimon” ºi „Sfântul ªtefan”
(1814–1815); în satul Boteni existã biserica
cu triplu hram – „Sfântul Nicolae”,
„Adormirea Maicii Domnului” ºi „Sfinþii
Voievozi” (1833–1834, cu picturi din

1910–1911), iar în satul Bãlteni, conacul
„Olga Greceanu” (1905) ºi biserica având
dublu hram – „Sfântul Nicolae” ºi
„Înãlþarea Domnului” (1876, reparatã în
1901 ºi pictatã în 1945–1946 de Olga N.
Greceanu, picturã reînnoitã în 1972).
2. Com. în jud. Teleorman, formată
dintr-un sat, situatã în Câmpia Burnas,
pe stg. Vãii Vedea; 3 542 loc. (1 ian. 2011):

1 772 de sex masc. ºi 1 770 fem. Produse
textile; presă de ulei comestibil. Legumicultură. Culturi de cereale, plante
tehnice ºi uleioase etc. Viticulturã. Centru
etnografic (ţesături din lână şi borangic;
cobze). Ruinele bisericii „Sfântul
Nicolae” (construită în 1802).
3.Õ ValeaSeacã(2).

COPALNIC, depresiune tectono-erozivã,
situatã în NV Carpaþilor Orientali, pe
terit. jud. Maramureº, mãrginitã de
Culmea Preluca, la S, M-þii Lãpuº, la E,
ºi M-þii Gutâi, la NE, drenatã de râurile
Cavnic ºi Chechiº. Relief predominant
de culmi deluroase, cu orientare NE-SV,
de 400–500 m alt. Pomiculturã.

COPALNIC-MÃNÃªTUR, com. în jud.
Maramureº, alcãtuitã din 12 sate, situatã
în Depr. Copalnic, la poalele de N ale
Culmii Preluca, la confl. râului Bloaja cu
Cavnic; 5 793 loc. (1 ian. 2011): 2 862 de
sex masc. ºi 2 931 fem. Expl. ºi prelucr.
lemnului. Centru pomicol. Satul Copalnic-Mãnãºtur este menþionat documentar, prima oarã, în 1424. Bisericile cu
hramurile „Sfântul Nicolae” (sf. sec. 18),
„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”
(1735), „Sfântul Nicolae” (1750) ºi „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil” (sec. 19),
în satele Berinþa, Copalnic, Preluca Veche
ºi Copalnic-Mãnãºtur. În satul Cãrpiniº
se aflã biserica din lemn cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului” (1757),
iar în satul Berinþa existã ruinele bisericii
„Cuvioasa Parascheva” (1807).

COPÃCEL, com. în jud. Bihor, alcãtuitã
din 6 sate, situatã în zona de contact a
Dealurilor Hidiºelului cu M-þii Pãdurea
Craiului, pe râul Chijic; 2 236 loc. (1 ian.
2011): 1 141 de sex masc. ºi 1 095 fem.
Prelucr. primară a lemnului; produse
lactate. Creşterea bovinelor. Satul Copãcel
este menþionat documentar, prima oarã,
în 1508. Biserica din lemn cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului” (1754, cu
picturi interioare din sec. 18), în satul
Bucuroaia.
COPÃCELE, com. în jud. Caraº-Severin,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în zona
Dealurilor Pogãniºului, pe cursul superior al râului Valea Secãneasca; 1 149 loc.
(1 ian. 2011): 578 de sex masc. ºi 571 fem.
Carierã de piatrã. Produse de panificaţie
şi de patiserie. Pomiculturã. În satul
Copãcele, menþionat documentar, prima
oarã, în 1503 se aflã o bisericã din lemn
(1906).

COPÃCENI1.Com. în jud. Ilfov, formată
din-un sat, situatã în Câmpia Românã,
pe stg. râului Argeº, la 15 km S de Bucureºti;
3 222 loc. (1 ian. 2011): 1 560 de sex masc.
ºi 1 662 fem. Legumiculturã. Biserica
„Sfinþii Împãraþi Constantin ºi Elena”
(1827–1830). Com. C. a fost înfiinþatã la
25 mart. 2005 prin desprinderea satului
Copãceni din com. 1 Decembrie, jud. Ilfov.
2. Com. în jud. Vâlcea, alcãtuitã din
6 sate, situatã în Piem. Olteþului, pe râul
Cerna; 2 923 loc. (1 ian. 2011): 1 517 de
sex masc. ºi 1 406 fem. Apiculturã. Centru
pomicol. Reºed. com. este satul Ulmetu.
În satul Copãceni se aflã o bisericã din
lemn, cu hramul „Cuvioasa Parascheva”
(1775–1779), ºi alta de zid, cu hramul
„Buna Vestire” (1804), iar în satul Ulmetu,
atestat documentar în 1591, existã biserica din lemn cu hramul „Sfântul
Nicolae” (1747).

COPÃLÃU, com. în jud. Botoºani, alcãtuitã din 3 sate, situatã în Câmpia Jijiei
Superioare, pe râul Miletin; 4 158 loc.
(1 ian. 2011): 2 099 de sex masc. ºi 2 059
fem. Prelucr. artisticã a lemnului. Morărit
şi panificaţie. Rezervaþie botanicã (în
satul Cerbu). Până la 21 iul. 2003, com.
C. a avut în componenţă satele Coşula,
Buda, Pădureni şi Şupitca, sate care la
acea dată s-au desprins din com. C. şi au
format com. Coşula, jud. Botoşani.

COPÃLÃU-COZANCEA, Dealurile ~,
unitate deluroasã în partea centralã a
Câmpiei Moldovei (în S Câmpiei Jijiei
Superioare), cu înãlþimi ce depãºesc
frecvent 200 m alt., situatã între aliniamentul Dealurilor Vorona ºi Dealu Mare
la V ºi valea superioarã a Baºeului la E.
Vãile superioare ale Sitnei ºi Jijiei împart
aceastã unitate deluroasã în trei subunitãþi: Copãlãu (229 m alt.) în S-SV,
Cozancea în partea centralã ºi Guranda
(227 m alt.) în E-NE. Alt. max.: 265 m
(Dealul Cozancea). Pantele dealurilor
sunt acoperite cu pãduri de stejar, iar pe
înãlþimile mai mari se extind pãduri de
gorun ºi fag.

COPªAMICÃ, oraº în jud. Sibiu, situat
în Pod. Târnavelor, la 287 m alt., la confl.
râului Vorumlac cu Târnava Mare, la 45
km N de municipiul Sibiu; 5 639 loc.
(1 ian. 2011): 2 831 de sex masc. ºi 2 808
fem. Supr.: 25,9 km2, din care 2,8 km2 în
intravilan; densitatea: 2 014 loc./km2.
Nod rutier ºi feroviar (staþie de c.f. din
1872). Expl. de balast ºi de gaze naturale.
La 13 iun. 1933, în apropierea localit.
C.M., în zona câmpului gazeifer a luat
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foc o sondã care a ars timp de 7 ani (pânã
la 28 mart. 1940), producând o imensã
pagubã. Turnătorie de fontă. Centru al
metalurgiei zincului, cositorului ºi plumbului ºi de prelucr. a gazului metan
(negru de fum s-a fabricat pânã în 1993).
Producţie de tricotaje, prefabricate din
beton, conserve de carne şi de produse
de panificaţie şi patiserie. Fabricã de
plexiglas ºi stiplex. Este unul dintre cele
mai poluate oraºe ale þãrii. Istoric. În
arealul oraºului au fost descoperite
vestigii din Epoca bronzului, din prima
Epocã a fierului (vase de lut), precum ºi
un mormânt de înhumaþie din sec. 3 în
care s-au gãsit douã mãrgele din foiþã de
aur, o fibulã, un inel de argint, o fusaiolã
din lut ars º.a. Prima menþiune documentarã a localit. dateazã din 1402.
Declarat oraº în 1961. Monumente:
bisericã din sec. 14, azi biserică evanghelică, fortificatã în sec. 16, cu unele
refaceri din sec. 18 ºi 19; bisericã romanocatolică (1415), fortificatã în sec. 16 ºi
refãcutã în 1763-1779; bisericã ortodoxã
(1901–1904).

CORABIA, oraº în jud. Olt, situat pe stg.
Dunãrii, la 80 km S de municipiul Slatina;
19 059 loc. (1 ian. 2011): 9 209 de sex
masc. ºi 9 850 fem. Supr.: 92,8 km2, din
care 19,7 km2 în intravilan; densitatea:
967 loc./km2. Port fluvial. Staþie finalã
de c.f. (inauguratã la 1 apr. 1887). Nod
rutier. Expl. de balast ºi argilã. Producţie
de calculatoare şi echipamente periferice,
de articole de voiaj şi de marochinărie.
Produse alim. (preparate din carne ºi
lapte, zahãr, bãuturi alcoolice). Ferme de
creºtere a bovinelor ºi porcinelor. Centru
de creaþie a unor obiecte de artã popularã
(scoarþe, piese de port popular); Muzeu
cu secþii de arheologie, istorie, ºtiinþele
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naturii ºi etnografie. Parc. Istoric.Pe terit.
fostului sat Celeiu (devenit în 1968 cartier
al oraºului C.) s-au descoperit urmele
unei aºezãri din perioada de trecere de
la Neolitic la Epoca bronzului, aparþinând culturii materiale Coþofeni (2500–
1800 î.Hr.), în care s-au gãsit vestigii de
bordeie ºi ceramicã cu decor incizat. Din
a doua Epocã a fierului, când aºezarea
dacicã era cunoscutã cu numele Sucidava,
s-au descoperit fragmente ceramice
tipice. În perioada Rãzboaielor daco-romane, romanii au construit aici un castru
de pãmânt în care staþiona Cohors I
Lingonum, iar dupã cucerirea Daciei
(dupã anul 106), în jurul castrului s-au
aºezat primii coloniºti romani, alcãtuind
un vicus (sat). Ulterior, aºezarea a devenit
un important centru militar, economic ºi
portuar (extins pe o supr. de c. 30 ha,
înconjurat de ziduri din piatrã, cu turnuri
de apãrare), ajungând la stadiul de oraº,
în anul 250. Distrusã de huni, cetatea a
fost refãcutã în timpul împãratului
Constantin cel Mare (306–337), care a
transformat Sucidava într-o mare bazã
militarã, construind cazãrmi, grajduri, o
bazilicã creºtinã ºi, mai ales, un pod de
piatrã peste Dunãre (inaugurat în vara
anului 328) ºi un fort. În anii 527–565,
împãratul Iustinian a refãcut din nou
cetatea Sucidava, dar a fost distrusã în
jurul anului 600 de atacurile avarilor ºi
slavilor. O datã cu distrugerea cetãþii
Sucidava a încetat definitiv stãpânirea
romanã la N de Dunãre. Peste ruinele
aºezãrii romano-bizantine s-a instalat, în
sec. 14, o aºezare româneascã de bordeie.
Prima atestare documentară a localit. C.
datează din 1596. În 1862 s-a construit
portul, numit iniþial Mircea, prin care se
tranzitau cereale, sare, vite, vin, cearã
º.a., iar la 11 dec. 1871 localit. a fost declaratã oraº (prin contopirea cu satele
Siliºtioara, Daºova, Corabia Veche, Valea
Seacã), trasându-i-se o tramã stradalã
geometricã. Oraºul are în subordine
ad-tivã localit. componentã Tudor
Vladimirescu ºi satul Vârtopu. Monumente: ruinele cetãþii Sucidava; bisericile
cu hramurile „Sfântul Spiridon” (1843)
ºi „Sfântul Nicolae” (1844) ºi catedrala
„Sfânta Treime (1895–1907, cu picturi
originare, reparatã în 1935, 1945, 1960,
restaurată după cutremurul din 1977,
sfinţită în 1985 şi declarată monument
istoric);
clãdirea
Vãmii
(1870);
Monumentul Independenþei (1922);

bustul lui Popa ªapcã, realizat în 1973
de sculptorul Peter Iacobi.

CORBASCA, com. în jud. Bacãu,
alcãtuitã din 7 sate, situatã în zona de
contact a Colinelor Tutovei cu terasele ºi
lunca de pe stg. Siretului; 5 693 loc. (1 ian.
2011): 2 883 de sex masc. ºi 2 810 fem.
Morãrit ºi panificaþie. Producţie de ulei
de floarea-soarelui. Culturi de cereale ºi
plante uleioase. Centru de confecþionare
a costumelor populare, covoarelor, cergilor, lãicerelor; þesãturi ºi cusãturi. Satul
Rogoaza este menþionat documentar,
prima oarã, în 1437. În satul Pogleþ se
aflã biserica din lemn de stejar cu hramul
„Buna Vestire” a unui schit de cãlugãri
numit iniþial Scumezeu, iar dupã anul
1774 cunoscut cu numele Pogleþ. Biserica
a fost construitã în anul 1752 prin
strãdania paharnicului Constantin Balº
ºi atestatã documentar în 1758 în hrisovul
domnesc al lui Scarlat Ghica. Schitul a
încetat sã funcþioneze dupã secularizarea
averilor mănãstireºti în 1863. În 1996 a
fost reînfiinþat ca mănãstire de maici.
Biserica „Buna Vestire” a mănãstirii
Pogleþ, care nu are turle, este declaratã
monument istoric.

CORBEANCA, com. în jud. Ilfov,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în Câmpia
Vlãsiei, pe cursul superior al râului
Cociovaliºtea; 4 891 loc. (1 ian. 2011):
2 355 de sex masc. ºi 2 536 fem. Staþiune
de cercetare pentru creºterea taurinelor.
Prefabricate din beton; brânzeturi.
Creşterea bovinelor. Culturi de cereale
ºi plante tehnice. Pomiculturã. Iazuri ºi
heleºteie. Pãdure de foioase (rest din
vechii Codrii ai Vlãsiei). Între 23 ian. 1981
ºi 10 apr. 1997, com. C. a fãcut parte din
Sectorul Agricol Ilfov. În satul Corbeanca,
se aflã o bisericã având triplu hram –
„Buna Vestire”, „Sfântul Nicolae” ºi
„Sfântul ªtefan”, ctitorie din 1819 a
stolnicului
Ogrãdeanu,
declarată
monument istoric.

CORBENI, com. în jud. Argeº, alcãtuitã
din 8 sate, situatã în Depr. Arefu–Corbeni
din zona Muscelelor Argeºului, între
Dealurile Tãmaºu (1 104 m), la V, ºi
Chiciura (1 218 m), la E, pe cursul
superior al râului Argeº; 5 767 loc. (1 ian.
2011): 2 844 de sex masc. ºi 2 923 fem.
Hidrocentralã, în satul Oeºtii Pãmânteni
(15 MW), intratã în funcþiune în 1967.
Confecþionarea unor piese de mobilier
din lemn ºi din aluminiu. Creºterea
ovinelor ºi bovinelor. Pomiculturã (meri,
pruni, peri). Satul Corbeni este atestat

documentar, prima oarã, în 1456 într-un
document emis de domnul Vladislav II.
În satul Corbeni se aflã biserica având
hramul „Sfântul Dumitru” (1743), casa
„Petre Vãtãºescu” (1915) ºi vila
„Bordenache” (c. 1930) a arhitectului R.
Bordenache; în satul Bucºeneºti se aflã
biserica „Adormirea Maicii Domnului”
(1746–1748), în satul Oeºtii Pãmânteni
este biserica „Sfântul Nicolae” (1840), iar
în satul Poienari, ruinele unei cetãþi din
sec. 14.

CORBI, com. în jud. Argeº, alcãtuitã din
6 sate, situatã în bazinetul depresionar
omonim din zona Muscelelor Argeºului,
la poalele de E ale Dealului Chiciura
(1 218 m), pe cursul superior al Râului
Doamnei; 4 171 loc. (1 ian. 2011): 2 040
de sex masc. ºi 2 131 fem. Expl. de gips
(în satele Corbºori ºi Stãneºti). Producþie
de cãrãmidã ºi de cahle de teracotã.
Prelucr. lemnului ºi a laptelui. Creºterea
bovinelor ºi ovinelor. Centru pomicol
(meri, pruni, peri). În satul Jgheaburi se
aflã un schit rupestru (sf. sec. 14–începutul sec. 15) cu biserica „Adormirea
Maicii Domnului”, extins la începutul
sec. 16 de maica Magdalina. Reamenajat
în 1809 de episcopul Iosif de Argeº ºi
transformat în bisericã de mir. Dupã
prãbuºirea unei stânci, în noaptea de
Paºti a anului 1859, a fost restaurat ºi
consolidat. Bisericile cu hramurile „Sfinþii
Voievozi”-Pârâieºti (1816) ºi „Sfânta
Treime” (1829–1834, cu picturi originare),
în satul Stãneºti. În satul Corbi, atestat
documentar la 24 apr. 1495, se află două
biserici cu acelaşi hram - „Sfânta Treime”,
construite una lângă alta, una zidită în
anii 1828-1830, cu picturi murale
interioare originare, şi cealaltă ridicată
în etape între 1941 şi 1963, ºi monumentul lui Naum Râmniceanu, dezvelit la 24
apr. 1995, operã a sculptorului Traian
Ivãnescu.
CORBIICIUNGIÕ VânãtoriiMici.

CORBIIMARI, com. în jud. Dâmboviþa,
alcãtuitã din 9 sate, situatã în Câmpia
Titu, pe râul Neajlov, pe autostrada
Bucureºti–Piteºti; 8 506 loc. (1 ian. 2011):
4 279 de sex masc. ºi 4 227 fem. Expl. de
petrol. Culturi de cereale ºi plante
tehnice. Bisericile cu hramurile „Sfânta
Treime”, ctitorie din 1693–1705 a
paharnicului Dumitraºcu Corbeanu, cu
picturi murale din 1761, ºi „Sfântul
Nicolae” (1802–1803), în satele Corbii
Mari ºi Ungureni; bisericã având triplu
hram – „Sfânta Treime”, „Adormirea

Maicii Domnului” ºi „Sfântul Nicolae”
(1842), în satul Petreºti; biserica având
hramul „Sfânta Treime” (1837–1838), în
satul Moara din Groapã.

CORBIÞA, com. în jud. Vrancea, alcãtuitã
din 9 sate, situatã în Colinele Tutovei, pe
râul Berheci; 1 895 loc. (1 ian. 2011): 945
de sex masc. ºi 950 fem. Reºed. com. este
satul ªerbãneºti. În satul Lãrgãºeni,
menþionat documentar în 1546, se aflã
biserica din lemn cu hramul „Adormirea
Maicii Domnului”, ctitorie din 1760 a lui
Gavrilã Conachi. Satele Rãdãcineºti ºi
ªerbãneºti sunt menþionate documentar
în 1617.

CORBU1. Liman fluvio-marin, pe þãrmul
Mãrii Negre, la E de lacul Taºaul ºi la NE
de oraºul Nãvodari. Supr.: 5,4 km2.
Cunoscut ºi sub numele de Gargalâc.
2. Com. în jud. Constanþa, alcãtuitã
din 3 sate, situatã pe þãrmul Mãrii Negre;
6 086 loc. (1 ian. 2011): 3 102 de sex masc.
ºi 2 984 fem. Expl. de calcar. Producţie
de var. În arealul com. C. a fost descoperitã (1969) o necropolã cu 10 morminte
de înhumaþie, datând din sec. 6–5 î.Hr.,
în care s-au gãsit vase greceºti de lux,
fragmente de amfore greceºti ºi ceramicã
autohtonã, precum ºi vestigiile unei
aºezãri rurale romane din sec. 3–4. Satul
Corbu s-a numit în trecut Gargalâc Mic.
3. Com. în jud. Harghita, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în E Depr. Borsec, la
poalele M-þilor Bistriþei, la confl. râului
Corbu cu Bistricioara; 1 543 loc. (1 ian.
2011): 757 de sex masc. ºi 786 fem. Expl.
ºi prelucr. primarã a lemnului. Izvoare
cu ape minerale. Bisericã din lemn (1839).
Satul Corbu este menþionat documentar
în 1808. Poianã cu narcise.
4. Com. în jud. Olt, alcãtuitã din 5
sate, situatã în zona de contact a Piem.
Cotmeana cu Câmpia Gãvanu-Burdea,
pe cursul superior al râului Vedea; 2 511
loc. (1 ian. 2011): 1 266 de sex masc. ºi
1 245 fem. Staþie de c.f. (inauguratã la 5
ian. 1875). Expl. de petrol (în satul
Ciureºti). Bisericile cu hramurile „Sfântul
Ioan Botezãtorul” (1812), „Cuvioasa
Parascheva” (1831), „Adormirea Maicii
Domnului” (1802), „Sfântul Ioan
Botezãtorul” (1865) ºi „Cuvioasa
Parascheva” (1837), în satele Ciureºti,
Corbu, Milcoveni, Buzeºti ºi Burduleºti.
Satul Corbu este atestat documentar la
25 apr. 1531.

CORCOAIA, Cheile Corcoaiei, chei
foarte înguste, sãpate de râul Cerna în
cursul superior, pe o lungime de 200 m,

cu pereþi verticali, înalþi de peste 150 m.
Deºi au fost afectate parþial de lucrãrile
hidroenergetice executate în bazinul
Cernei, cheile Corcoaiei îºi mai pãstreazã
aspectul spectaculos. În aceastã zonã
existã o bogatã florã ºi faunã, fapt ce a
determinat declararea lor ca rezervaþie
naturalã (inclusã în cadrul Parcului
naþional Domogled-Valea Cernei).

CORCOVA, com. în jud. Mehedinþi,
alcãtuitã din 13 sate, situatã în E Piem.
Coºuºtei, în zona de confl. a râului
Coºuºtea cu Motru; 5 997 loc. (1 ian.
2011): 3 026 de sex masc. ºi 2 971 fem.
Haltã de c.f. Expl. de nisip ºi argilã.
Fabricã de cãrãmidã. Centru de
vinificaþie ºi de fabricare a bãuturilor
alcoolice. Podgorie. Bisericã de zid cu
dublu hram – „Sfântul Nicolae” ºi
„Pogorârea Duhului Sfânt” (1837), în
satul Jirov ºi bisericile cu hramurile
„Sfinþii Voievozi” (1755, cu picturi
murale interioare din 1889) ºi „Sfântul
Nicolae” (1808–1835, cu picturi murale
interioare din 1843), în satele Corcova ºi
Cernaia.
CORDÃRENI, com. în jud. Botoºani,
alcãtuitã din 3 sate, situatã în Câmpia
Jijiei Superioare, pe râul Ibãneasa; 1 965
loc. (1 ian. 2011): 952 de sex masc. ºi 1 013
fem. Muzeu sãtesc (în satul Slobozia).
Prelucr. pieilor de animale, a lemnului
ºi a laptelui. Creºterea bovinelor.
Pomiculturã. Satul Cordãreni este atestat
documentar în 1517, satul Griviþa a fost
înfiinþat în 1878, iar satul Slobozia la 23
iun. 2004. Pãdure cu rezervaþie de fazani.
CORDEªTIÕ Stejari.

CORDUN, com. în jud. Neamþ, alcãtuitã
din 3 sate, situatã pe cursul inferior al
râului Moldova; 7 700 loc. (1 ian. 2011):
3 782 de sex masc. ºi 3 918 fem. Producţie
de cherestea, cărămidă, articole de sport,
de produse ceramice de uz gospodăresc,
ornamental şi de panificaţie. Morărit.
CORHANUMARE,vârf în M-þii Locva,
constituind alt. max. a acestora (735 m).

CORLÃTENI, com. în jud. Botoºani,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în Câmpia
Jijiei Superioare, pe cursul superior al
Jijiei; 2 427 loc. (1 ian. 2011): 1 193 de sex
masc. ºi 1 234 fem. Cojocãrit (cojoace,
cãciuli din piei de caracul). Creºterea
bovinelor ºi ovinelor (rasa caracul).
Apiculturã. În arealul satului Corlãteni,
menþionat documentar, prima oarã, în
1431, au fost descoperite fragmente de
ceramicã pictatã, de tip Cucuteni, ºi un
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tezaur monetar (5 800 de piese din argint,
din perioada feudalã, reprezentând groºi
moldoveneºti) cu monede emise în
vremea domnului Petru Muºat. În satul
Vlãdeni, menþionat documentar, prima
oarã, în 1581, se aflã biserica din lemn
cu hramul „Sfântul Gheorghe” (1785, cu
transformãri ºi adãugiri din 1945) ºi casa
„Haret”(1760), iar în satul Podeni există
biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”
(1948-1959). Până la 17 iul. 2003, com. C.
a avut în componenţă satele Dimăcheni,
Mateieni şi Recia-Verbia, care la acea dată
au format com. Dimăcheni, jud. Botoşani.

CORLÃÞEL, com. în jud. Mehedinþi,
alcãtuitã din 2 sate, situatã în zona de
contact a Piem. Bãlãciþei cu Câmpia
Blahniþei, pe cursul superior al râului
Drincea; 1 462 loc. (1 ian. 2011): 711 de
sex masc. ºi 751 fem. Pomiculturã;
legumiculturã. Bisericã de zid cu dublu
hram – „Sfântul Nicolae” ºi „Pogorârea
Duhului Sfânt” (1837, cu picturi murale
originare), în satul Corlãþel.
CORLÃÞENI,Schitul~Õ Pojorâta.

CORNÃÞEL 1. Masiv deluros în
Subcarpaþii Buzãului, între râurile Bâsca
Chiojdului la V ºi Buzãu la E. Alt. max.:
827 m (cea mai mare din Subcarpaþii
Buzãului). Expl. de diatomit (Pãtârlagele).
2.Õ Mânãstirea,comuna~.

CORNÃÞELU, com. în jud. Dâmboviþa,
alcãtuitã din 5 sate, situatã în Câmpia
Titu, pe râul Baranga; 1 567 loc. (1 ian.
2011): 748 de sex masc. ºi 819 fem. Culturi
de cereale ºi plante tehnice. Bisericile cu
acelaºi hram – „Sfântul Nicolae”, în satele
Cornãþelu (1596, cu refaceri în 1725 ºi
1884) ºi Bolovani (1835) ºi cu triplu hram
„Muceniþa Anastasia”, „Sfântul Dimitrie”
ºi „Adormirea Maicii Domnului”, în satul
Aluniºu (1818, cu picturi murale din
1904–1905 ºi refaceri din 1947) ºi „Sfântul
Nicolae”, în satul Slobozia (1810,
reclãditã în 1848–1850). Pădurea
Bolovani, declarată rezervaţie forestieră
şi cinegetică.
CORNEA, com. în jud. Caraº-Severin,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în culoarul
Timiº–Cerna, pe cursul superior al râului
Cerna; 1 904 loc. (1 ian. 2011): 909 de sex
masc. ºi 995 fem. Staþie de c.f., inauguratã
în 1878. Pomiculturã. Muzeu etnografic.
Satul Cornea este menþionat documentar,
prima oarã, în 1539. Bisericile „Cuvioasa Parascheva” (1805, pictatã în 1824 ºi
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restauratã în 1938), în satul Cruºovãþ, ºi
„Înãlþarea Domnului” (1810, pictatã în
1824 de Ion Zaicu), în satul Cuptoare.

CORNEDEI-CIUNGIIBÃLÃSANIÕ Maramureº(1).

CORNEREVA, com. în jud. Caraº-Severin, alcãtuitã din 40 de sate (cea mai mare
com. din România ca nr. de sate), situatã
în depresiunea omonimã, la poalele de
NV ale M-þilor Cernei, pe cursul superior
al râului Bela Reca; 2 991 loc. (1 ian. 2011):
1 522 de sex masc. ºi 1 469 fem. Pomiculturã (meri, pruni, peri). Creºterea
bovinelor (rasele Bãlþata româneascã ºi
Pinzgau). Satul Cornereva este menþionat
documentar, prima oarã, în 1518. În satul
Bogâltin se aflã mănãstirea Bogâltin,
ctitorie din 1949 a monahiei Nimfodora
Ghergulescu ºi a familiilor Ion Rãdulescu,
Gheorghe Sorescu ºi N. Cãnicean, cu o
bisericã construitã în 1959, având hramul
„Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel”. Prin decretul 410 din 28 oct. 1959, emis de
Consiliul de Stat comunist, mănãstirea a
fost desfiinţată, iar biserica a trecut în
subordinea parohiei Bogâltin, a cãrei
bisericã veche (construitã în 1854)
pãstreazã picturi murale executate în anii
’20 ai sec. 20 de cãtre Gheorghe ºi Corneliu Baba. Mănãstirea a fost reînfiinþatã
dupã 1989 (centrul eparhial a fãcut
demersurile necesare în aug. 1990). În
arealul com. C. se aflã peºtera Borzoni
(ocrotitã de lege).

CORNEªTI1. Com. în jud. Cluj, alcãtuitã
din 9 sate, situatã la poalele sudice ale
Dealului Bobâlna (693 m alt.), pe râul
Lujerdiu; 1 573 loc. (1 ian. 2011): 769 de
sex masc. ºi 804 fem. Creşterea bovinelor.
În satul Corneºti, menþionat documentar,
prima oarã, în 1306, există o biserică
romano-catolică (1725) şi conacul
„Schirling” (sec. 18, refăcut în sec. 19), în
stil baroc, declarat monument istoric, iar
în satul Tiocu de Jos se află o biserică
reformată (1700). În satul Lujerdiu se aflã
biserica ortodoxã cu hramul „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil”, ctitorie din
anul 1600 a lui Mihai Viteazul, cu
transformãri din 1684 ºi din sec. 19; în
satul Tioltiur existã o bisericã ortodoxã
din sec. 16 (cu transformãri din sec. 18)
ºi o bisericã din lemn cu hramul „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil” (1800), iar
în satele Stoiana ºi Tiocu de Sus se aflã
câte o bisericã datând din sec. 15 ºi,

respectiv, sec. 13 (cu transformãri din
sec. 15).
2. Com. în jud. Dâmboviþa, alcãtuitã
din 10 sate, situatã în Câmpia Cricovului,
pe râul Crivãþ; 6 882 loc. (1 ian. 2011):
3 303 de sex masc. ºi 3 579 fem. Nod
rutier. Morãrit. Produse de panificaţie.
Bisericile cu hramurile „Sfântul ªtefan”
(1812–1817) ºi „Adormirea Maicii
Domnului” (1862–1864), în satele Cãtunu
ºi Hodãrãºti ºi bisericile cu dublu hram
– „Sfântul Evanghelist Ioan” ºi „Sfântul
Grigore” (ante 1810) ºi „Sfântul Haralambie” ºi „Adormirea Maicii Domnului”
(1832), în satele Cristeasca ºi Frasinu; în
satul Corneºti existã biserica „Sfinþii
Împãraþi Constantin ºi Elena” (1829).

CORNETU1. Com. în jud. Ilfov, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în Câmpia Românã,
pe râul Argeº; 5 177 loc. (1 ian. 2011):
2 524 de sex masc. ºi 2 653 fem. Aeroport
militar. Balastierã. Culturi de cereale,
plante tehnice ºi de nutreþ etc. Legumiculturã; viticulturã. Între 23 ian. 1981
ºi 2 dec. 1985, com. C. a fãcut parte din
jud. Giurgiu, iar între 2 dec. 1985 ºi 10
apr. 1997 din Sectorul Agricol Ilfov. Com.
C. a fost afectatã de lucrãrile canalului
Dunãre–Bucureºti (multe case au fost
demolate ºi strãmutate pe alt loc). În satul
Cornetu se află biserica „Sfânta Cuvioasă
Parascheva” (28 m lungime, 11,50 m
lăţime şi 22,40 m înălţimea turlei),
construită în anii 1900-1905, pictată în
1906 de Anton Serafim şi repictată în anul
2000 de Nicolae Oană.
2.Mănãstirea~Õ Brezoi.

CORNI 1. Masiv deluros în Colinele
Bour-Vorona, în zona de contact a Pod.
Sucevei cu Câmpia Jijiei Superioare. Alt.
max.: 367 m.
2. Com. în jud. Botoºani, alcãtuitã din
4 sate, situatã la poalele dealului omonim, pe stg. vãii Siretului; 6 735 loc.
(1 ian. 2011): 3 457 de sex masc. ºi 3 278
fem. Prelucr. primară a lemnului. Creşterea bovinelor. În arealul com. C. au fost
descoperite vestigii neolitice (vârf de
sãgeatã din silex., fragment de topor din
ºist negru neºlefuit, topor din piatrã
ºlefuitã, dãlþi din silex trei fusaiole din
lut º.a.), precum ºi trei monede imperiale
romane din timpul împãratului Hadrian
ºi douã de bronz. În satul Corni, atestat
documentar în 1772, se aflã biserica
având hramul „Duminica Tuturor Sfinþilor” (c. 1780, reparată în 1889).
3. Com. în jud. Galaþi, alcãtuitã din 3
sate, situatã în zona de contact a Pod.

Covurlui cu Câmpia Covurlui; 2 217 loc.
(1 ian. 2011): 1 162 de sex masc. ºi 1 055
fem. Pomiculturã (meri, peri, pruni,
caiºi); viticulturã; apiculturã.

CORNU, com. în jud. Prahova, alcãtuitã
din 3 sate, situatã în zona de contact a
Subcarpaþilor Prahovei cu prelungirile
de S ale M-þilor Baiu, pe stg. Vãii
Prahova; 4 482 loc. (1 ian. 2011): 2 163 de
sex masc. ºi 2 319 fem. Zăcăminte de sare
gemă. Izvoare cu apă sărată. Turnãtorie
de fontã (din 1990); construcþii de
echipamente pentru ind. bomboanelor
(din 1996); producþie de capsule moi din
gelatinã pentru ind. farmaceuticã ºi de
tricotaje (din anul 2000). Pomiculturã.
Reºed. com. este satul Cornu de Jos. În
satul Cornu de Jos, atestat documentar
la 23 iul. 1514, se află clădirea Primăriei
(1914), un Cămin cultural cu clădire din
1953, o bibliotecă publică cu peste 29 000
vol., inaugurată în 1965, un muzeu
întemeiat în 1950 şi modernizat în 1986
şi biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva”
construită în 1907 pe locul uneia ce data
din 1771. În satul Cornu de Sus există
biserica din lemn „Înălţarea Domnului”
construită în 1911 pe locul unui schit
menţionat documentar la 19 iun. 1649 şi
declarată monument de artă în anul 1914.
CORNULLUISASÕ Popricani.

CORNU LUNCII, com. în jud. Suceava,
alcãtuitã din 9 sate, situatã în S Pod.
Sucevei, pe râul Moldova; 7 592 loc.
(1 ian. 2011): 3 826 de sex masc. ºi 3 766
fem. Nod rutier. Topitorie de in ºi cânepã
(în satul Bãiºeºti), desfiinþatã în 1995.
Prelucr. lemnului; preparate din carne.
În satul Bãiºeºti se aflã biserica din lemn
cu hramul „Sfinþii Voievozi”, construitã
în 1778, cu adãugiri (pridvor, pronaos,
turle, abside laterale) din sec. 19.

COROD, com. în jud. Galaþi, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în zona de contact a
Pod. Covurlui cu Câmpia Tecuci, pe râul
Corozel; 7 376 loc. (1 ian. 2011): 3 668 de
sex masc. ºi 3 708 fem. Prelucr. primarã
a lemnului. Morãrit; presã de ulei comestibil. Legumiculturã. Centru viticol. Satul
Corod este atestat documentar în 1438.
Situl arheologic „Valul lui Athanaric”,
pãstrat nealterat, declarat monument
istoric.

COROIENI, com. în jud. Maramureº,
alcãtuitã din 5 sate, situatã în Pod. Boiu,
la poalele de NV ale Culmii Breaza, la
izv. râului Poiana; 2 323 loc. (1 ian. 2011):
1 167 de sex masc. ºi 1 156 fem. Expl. ºi

prelucr. pietrei de var. Prelucr. primarã
a lemnului. Producþie de rachiuri naturale. Panificaþie. Pomiculturã. Satul
Coroieni este menþionat documentar,
prima oarã, în 1584. Biserica din lemn cu
hramul „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi
Gavriil” (1706), în satul Drãghia ºi
biserica din zid cu hramul „Naºterea
Maicii Domnului” (1813), în satul Valea
Lãpuºului. Mănãstirea Dealu Mare (de
cãlugãri) cu biserica „Sfântul Ilie” datând
din 1922. În arealul com. C. se aflã rezervaþia peisagisticã Cheile Babei (15 ha).

COROIEªTI, com. în jud. Vaslui, alcãtuitã din 7 sate, situatã în S Colinelor
Tutovei, pe râul Dumbrava; 2 230 loc.
(1 ian. 2011): 1 135 de sex masc. ºi 1 095
fem. Viticulturã. Satul Mireni este
menþionat documentar, prima oarã, în
1529, iar Chilieni în 1629. În perimetrul
com. se aflã pãdurea Seaca-Movileni,
alcãtuitã din stejar pufos (Quercus pubescens), stejar brumãriu (Quercus pedunculiflora), gârniþã (Quercus frainetto), stejar
pedunculat (Quercus robur) în amestec
cu arþar tãtãresc (Acer tataricum),
mojdrean (Fraxinus ornus) º.a. Pãdurea
este declaratã rezervaþie forestierã ºi
botanicã ºi este ocrotitã de lege.
COROISÂNMÃRTIN, com. în jud.
Mureº, alcãtuitã din 4 sate, situatã în Pod.
Târnavelor, pe râul Târnava Micã; 1 460
loc. (1 ian. 2011): 733 de sex masc. ºi 727
fem. Haltã de c.f. Nod rutier. Expl. de
gaze naturale. Satul Coroisânmãrtin este
menþionat documentar, prima oarã, în
1324. Bisericã ortodoxã (1832).
CORONAÕ Braºov(2).

CORONINI,com. în jud. Caraº-Severin,
alcãtuitã din 2 sate, situatã la poalele SE
ale M-þilor Locva, pe malul stg. al
Dunãrii; 1 909 loc. (1 ian. 2011): 964 de
sex masc. ºi 945 fem. Producţie de mobilă
pentru birouri; produse de panificaţie.
Pomiculturã. Ruinele unei cetãþi feudale
(sec. 11–15), de formã, aproximativ,
circularã, cu ziduri groase ºi turnuri de
apãrare. În dreptul com. C., în apele
Dunãrii, se aflã o stâncã solitarã, numitã
Babacai, care, atunci când este bãtutã de
vântul local Coºava, emite un sunet bizar,
ce a dat naºtere unei legende interesante.
Între 1 ian. 1965 ºi 20 mai 1996, satul ºi
com. C. s-au numit Pescari.

CORUNCA, com. în jud. Mureº, formată
dintr-un sat, situatã în zona Dealurilor
Nirajului; 2 258 loc. (1 ian. 2011): 1 148
de sex masc. ºi 1 110 fem. Producţie de

îmbrăcăminte din piele, de încălţăminte,
de pesticide şi de mobilă; produse de
panificaţie. Morărit. Satul Corunca este
atestat documentar în 1332. Castelul
„Toldalagy” (1830). Com. C. a fost înfiinþatã la 7 apr. 2004 prin desprinderea
satului Corunca din com. Livezeni, jud.
Mureº.
CORUND, com. în jud. Harghita, alcătuită
din 5 sate, situatã în SE Depr. Praid–
Corund, la poalele Dealurilor ªiclod ºi
ale M-þilor Gurghiu, la 540–600 m alt.,
pe cursul superior al râului Corund, la
95 km V-NV de municipiul MiercureaCiuc; 6 371 loc. (1 ian. 2011): 3 157 de sex
masc. ºi 3 184 fem. Expl. de calcar,
andezit, aragonit ºi argilã. Prelucr.
primarã a lemnului. Fabrică de cãrãmizi.
Moarã de apã pentru mãcinatul cerealelor. Strãvechi (atestat ca atare în 1333)
ºi renumit centru de ceramicã popularã
smãlþuitã, caracterizatã prin eleganþa ºi
bogãþia ornamentaþiei (motive florale ºi
zoomorfe) ºi prin glazura albastrã, mai
rar gãlbuie. Vestit ºi vechi centru (din
1910) de confecþionare a produselor
artizanale din iascã. Staþiune balneoclimatericã sezonierã, de interes local, cu
climat de depresiune, tonic-stimulant, ºi
cu izv. de ape minerale carbogazoase,
feruginoase, bicarbonatate, calcice, indicate în curã internã pentru tratarea
afecþiunilor tubului digestiv ºi a celor
hepato-biliare. Muzeu sãtesc (în satul
Corund). Bisericã din lemn (1723) ºi
bisericã unitarianã (sec. 16), în satul
Corund. Rezervaþie geologicã (Dealul
Melcilor, 8 ha) ºi rezervaþie mixtã (Dealul
Firtuº, 40 ha).
CORUªUÕ Baciu(1).

COSÂMBEªTI, com. în jud. Ialomiþa,
alcãtuitã din 2 sate, situatã în Câmpia
Bãrãganului, pe râul Ialomiþa; 1 676 loc.
(1 ian. 2011): 855 de sex masc. ºi 821 fem.
Staþie de c.f. (inauguratã la 1 iul. 1887).
Culturi de cereale, plante tehnice ºi de
nutreþ, sfeclã de zahãr etc. Legumi-

Corund. Vase ceramice
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culturã. În satul Cosâmbeşti se află
biserica „Sfântul Nicolae” (1859-1864),
declarată monument istoric, şi ruinele
conacului „Bolomey”, construit în anii
1892-1898 de fam. Gheţu şi cumpărat de
Constantin Bolomey în 1932. Naţionalizat
în 1948, a devenit sediul C.A.P., iar după
1989 a căzut în ruină.

COSMEªTI 1. Com. în jud. Galaþi,
alcãtuitã din 6 sate, situatã în lunca ºi pe
terasele Siretului; 6 691 loc. (1 ian. 2011):
3 412 de sex masc. ºi 3 279 fem. Staþie de
c.f. (inauguratã la 13 sept. 1872). Producţie
de cherestea. Expl. de balast. Confecþii
textile. Legumiculturã. Fermã de creºtere
a porcinelor. Biserica „Adormirea Maicii
Domnului” (1864). Com. C. a fost afectată
de inundaþiile din 12–14 iul. 2005.
2. Com. în jud. Teleorman, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în Câmpia GãvanuBurdea, pe râul Sericu; 2 733 loc. (1 ian.
2011): 1 371 de sex masc. ºi 1 362 fem.
Expl. de petrol. Iazuri pentru pescuit.
Aviculturã. Culturi de cereale, plante
tehnice ºi de nutreþ etc. Hanul grecilor
(c. 1890), în satul Ciuperceni.
COSMINELE, com. în jud. Prahova,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în Subcarpaþii
Teleajenului; 1 116 loc. (1 ian. 2011): 547
de sex masc. ºi 569 fem. Reºed. com. este
satul Cosmina de Jos. Prelucr. lemnului.
Pomiculturã. Biserica „Înãlþarea Domnului” (sec. 19).

COSOBA, com. în jud. Giurgiu, formată
dintr-un sat, situatã în Câmpia Vlãsiei,
pe râurile Dâmboviþa ºi Ciorogârla, la 20
km NV de Bucureºti; 2 418 loc. (1 ian.
2011): 1 160 de sex masc. ºi 1 258 fem.
Producţie de carton ºi de preparate din
lapte. Biserica „Adormirea Maicii
Domnului” (sec. 19). Com. C. a fost
înfiinþatã la 7 apr. 2004 prin desprinderea
satului Cosoba din com. Joiþa, jud.
Giurgiu.

COSTACHENEGRI, com. în jud. Galaþi,
formată dintr-un sat, situatã în Câmpia
Covurlui, pe râul Gologan; 2 694 loc. (1
ian. 2011): 1 386 de sex masc. ºi 1 308
fem. Nod rutier. În sec. 19 s-a numit
Mânjina. La conacul cãrturarului
Costache Negri (astãzi Muzeu memorial,
inaugurat la 2 iun. 1968) se întâlneau,
adeseori, în perioada 1840–1857,
revoluþionarii din Þara Româneascã ºi
Moldova în vederea stabilirii unui
program comun de luptã pentru libertate
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ºi independenþã. Conacul a fost construit
la începutul sec. 19 în stilul caselor
þãrãneºti, cu douã cerdace pe stâlpi din
lemn. În faþa casei se aflã bustul lui
Costache Negri, operã a sculptorului
Boris Leonovici, dezvelit la 19 mai 1973.

COSTEªTI1. Oraº în jud. Argeº, situat
în Câmpia Piteºtiului, la 200 m alt., pe
cursul superior al râului Teleorman, la
24 km S de municipiul Piteºti; 10 601 loc.
(1 ian. 2011): 5 229 de sex masc. ºi 5 372
fem. Supr.: 10,9 km2, din care 2,7 km2 în
intravilan; densitatea: 3 926 loc./km2.
Staþie de c.f. (inauguratã la 5 ian. 1875).
Nod rutier. Producţie de piese şi accesorii
pentru autovehicule şi pentru motoare
de autovehicule, de şuruburi, buloane,
nituri şi şaibe, de produse de uz gospodăresc şi sanitar din hârtie şi carton,
de maºini-unelte, scule ºi dispozitive de
verificare auto, de prelucr. a lemnului,
textile, nutreþuri combinate ºi alim. (preparate din lapte, produse de panificaþie
º.a.); reparaþii de maºini agricole. Fermă
avicolă (în exploatare în perioada 1991–
1999), modernizată, reutilată şi reprofilată (din anul 2000) pentru creşterea
porcinelor. Abator. Bibliotecă (12 000
vol.). Prima atestare documentarã a
localit. dateazã din 1452 ºi apoi menþionat
în iun. 1535. Declarat oraº la 17 febr. 1968.
În prezent, oraºul C. are în subordine
ad-tivã 6 sate: Broºteni, Lãceni, Pârvu
Roºu, Podu Broºteni, Smei, Stârci.
Monumente: în Costeşti se află bisericile
din lemn cu hramurile „Înãlþarea Domnului”-Teleºti (1773) ºi „Cuvioasa
Parascheva” (1807) şi bisericile de zid cu
hramul „Sfântul Nicolae” (1804) şi cu
dublu hram „Adormirea Maicii Domnului” ºi „Sfântul Ilie” (1930–1932),
aceasta din urmă zidită pe locul bisericii
de lemn mistuită de incendiul din 1930;

Costeşti (5). Biserica „Adormirea Maicii
Domnului” a mănăstirii Bistriţa

Clãdirea fostei Judecãtorii (1890), azi
sediul Bãncii Naþionale; Casa Parohialã
(Protoieria), construitã în 1933 dupã
planurile arhitectului D. I. Berechet;
biserica având hramul „Duminica
Tuturor Sfinþilor” (1788), în satul Broºteni.
La 18 apr. 1930, în seara zilei de vineri,
înainte de Paºte, în timpul deniei
Prohodul Domnului, mica bisericã de
lemn a fost mistuitã de un incendiu,
provocat de la o lumânare nesupravegheatã, în care au murit 118 persoane.
2. Com. în jud. Buzãu, alcãtuitã din
6 sate, situatã în Câmpia Buzãu-Cãlmãþui, pe cursul superior al râului
Cãlmãþui; 4 782 loc. (1 ian. 2011): 2 352
de sex masc. ºi 2 430 fem. Nod rutier. În
arealul com. au fost descoperite vestigii
neolitice, precum ºi o necropolã de
incineraþie din prima Epocã a fierului
(Hallstatt) ºi urmele unei aºezãri
geto-dacice din sec. 3–4. Localit. Costeºti
apare menþionatã documentar, prima
oarã, la 10 ian. 1559 într-un hrisov emis
de domnul Mircea Ciobanul. În satul
Costeºti se aflã biserica „Sfinþii Împãraþi
Constantin ºi Elena” construitã în 1937
pe locul uneia din lemn care data din
1842, iar în satul Pietrosu există biserica
„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”
ziditã în anii 1954–1955 pe locul unei
biserici din lemn care data din 1836 ºi
mistuitã de un incendiu în 1948. Pe terit.
satului Spãtaru se aflã o pãdure (346 ha)
alcãtuitã predominant din frasin pufos
(Fraxinus pallisae), în amestec cu stejar
pedunculat (Quercus robur) ºi stejar
brumãriu (Quercus pedunculiflora). La
parterul acestei pãduri se dezvoltã multe
raritãþi de florã, printre care laleaua de
crâng (Tulipa biebersteniana), bibilica
(Fritillaria tenella), garofiþa (Dianthus
guttatus) º.a. Declaratã rezervaþie
forestierã (1975).
3. Com. în jud. Iaºi, alcãtuitã din 2
sate, situatã în zona de contact a Câmpiei
Jijiei Inferioare cu Colinele Ruginoasa,
pe cursul superior al râului Bahlueþu
Rece; 1 907 loc. (1 ian. 2011): 971 de sex
masc. ºi 936 fem. Haltã de c.f. (în satul
Costeºti). Viticulturã. În arealul com. C.
au fost descoperite vestigii neolitice (vase
ceramice, topoare din piatrã, statuete/idoli, cuptoare). În satul Costeºti,
atestat documentar în anul 1425, se aflã
biserica „Sfinþii Voievozi” (1777). Com.
C. a fost înfiinþatã la 7 mai 2004 prin
desprinderea satelor Costeºti ºi Giurgeºti
din com. Ion Neculce (fostã Târgu
Frumos), jud. Iaºi.

4. Com. în jud. Vaslui, alcãtuitã din
6 sate, situatã în E Colinelor Tutovei, pe
râul Ghilanoiu; 3 169 loc. (1 ian. 2011):
1 559 de sex masc. ºi 1 610 fem. Producţie
de mobilă pentru birouri şi de produse
de panificaţie. Fermã de creºtere a
bovinelor. Viticulturã. Satul Costeºti este
menþionat documentar, prima oarã, în
1495, satul Rãdeºti în 1509, iar satele
Chiþcani ºi Puntiºeni în 1529. În satul
Chiþcani se aflã biserica „Adormirea
Maicii Domnului” (1817) ºi un pod vechi
– „Podul Doamnei” (1841), iar în satul
Pârveºti se aflã biserica din lemn cu
hramul „Sfântul Nicolae” a fostului schit
Crucea, construitã în 1816–1820 pe locul
uneia din 1666.
5. Com. în jud. Vâlcea, alcãtuitã din
4 sate, situatã în zona de contact a
Subcarpaþilor Olteniei cu prelungirile de
S ale M-þilor Cãpãþânii, la 450 m alt., la
54 km V-NV de Râmnicu Vâlcea; 3 311
loc. (1 ian. 2011): 1 602 de sex masc. ºi
1 709 fem. Expl. forestiere, de calcar ºi
nisip cuarþos. Prelucr. lemnului; mat. de
constr.; produse alim. Moarã ºi joagãr
(sec. 19). Creºterea ovinelor ºi bovinelor.
În satul Costeºti funcþioneazã Muzeul de
artã „Gheorghe D. Anghel”, inaugurat
în 1974, cu lucrări de sculpturã,
aparţinând lui Gheorghe D. Anghel, ºi
picturã modernă. Staþiune balneoclimatericã sezonierã, de interes local, cu
climat de dealuri, sedativ-indiferent
(temp. medie anualã este de c. 8°C) ºi cu
izv. de ape minerale sulfuroase, clorurate,
bicarbonatate, sodice, hipotone, indicate,
în curã internã, pentru tratarea unor
tulburãri funcþionale ale intestinului gros
(colon iritabil, constipaþie) ºi a unor
afecþiuni hepato-biliare (dischinezie
biliarã), iar în curã externã pentru tratarea
unor afecþiuni reumatismale ºi ginecologice (sindrom ovarian de menopauzã).
Stabiliment pentru bãi (sec. 19). Pe terit.
fostului sat Ferigile (azi înglobat în satul
Costeºti) a fost descoperitã o necropolã
tumularã de incineraþie datând din prima Epocã a fierului (sec. 6–4 î.Hr.),
aparþinând populaþiei traco-getice, în
care s-au gãsit vârfuri de lance, fibule,
topoare ºi zãbale din fier, vase mari din
ceramicã, cãni cu o toartã cu decor
spiralat, ceºti cu una sau douã toarte cu
decor spiralat, strãchini etc. Satul Costeºti
este atestat documentar la 11 oct. 1512,
într-un hrisov semnat de domnul Neagoe
Basarab. Monumente: mănãstirea Arnota
(de călugăriţe), ctitorie din anii 1633–1636
a domnului Matei Basarab, pe locul unui

Costeşti (5). Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil” a mănăstirii Arnota

aºezãmânt monahal mai vechi (avariat
de cutremurul din 1620), cu biserica
având hramul „Sfinþii Arhangheli Mihail
ºi Gavriil”, care are faþadele împãrþite,
printr-un brâu de cãrãmidã aparentã, în
douã registre, cel superior, cu ocniþe
adânci, iar cel inferior, decorat cu arcaturi
(succesiune de arcade). Picturile murale
interioare, între care se remarcã tabloul
votiv cu portretul ctitorului, au fost
executate în 1644 de Stroe Zugravul din
Târgoviºte. În 1694, pe latura vesticã a
bisericii, a fost construit un pridvor
deschis, cu coloane de cãrãmidã. Biserica
a fost renovatã ºi repictatã, prima oarã
în 1705–1706 din iniþiativa lui Constantin
Brâncoveanu (fãrã a înlocui pictura
originarã), iar apoi în 1852–1856 de
domnul Barbu ªtirbei, când au fost
dãrâmate ºi chiliile vechi, fiind construite
altele noi, din cãrãmidã. Complexul
monahal a mai fost renovat în 1907, 1935–
1937, 1954–1958 şi 2003–2007. În
pronaosul bisericii se aflã înmormântaþi
Matei Basarab ºi tatãl acestuia (Danciu
vel Vornic). Muzeu de artã religioasã;
mănãstirea Bistriþa (de maici), situatã la 6
km N de Costeºti, în satul Bistriþa, cu
biserica „Adormirea Maicii Domnului”,
este una dintre cele mai importante
aºezãri monastice ºi culturale din Þara
Româneascã, ctitorie din anii 1492–1494
a fraþilor Craioveºti (Barbu, devenit
monahul Pahomie, Pârvu, Danciu ºi
Radu). În 1509 ansamblul monastic a fost
dãrâmat în mare parte din porunca
domnului Mihnea cel Rãu, care intrase

în conflict cu boierii Craioveºti din cauza
politicii sale autoritare. În 1515–1519,
boierii Craioveºti au reconstruit biserica
ºi au refãcut chiliile, iar meºterul zugrav
Dobromir din Târgoviºte, ajutat de
Dumitru ºi Chirtop, au pictat biserica la
interior. În urma frecventelor jafuri
biserica a fost renovatã în 1683–1684 prin
grija lui Constantin Brâncoveanu, iar în
1820 a fost repictatã din iniþiativa marelui
ban Grigore Brâncoveanu. Avariată grav
de cutremurul din 11 ian. 1838, biserica
a fost rezidită în 1846–1855, în stil
neogotic, după planurile arhitecţilor
Johann Schlatter şi Julius Freiwald, în
timpul domnilor Gheorghe Bibescu ºi
Barbu ªtirbei. Picturile murale interioare
au fost executate în 1855 de Gheorghe
Tattarescu. În biserica mănãstirii Bistriþa
se aflã moaºtele Sfântului Grigorie
Decapolitul, aduse de boierul Barbu
Craiovescu în 1497. Bolniþa mănãstirii
Bistriþa, cu hramul „Schimbarea la Faþã”,
a fost construitã în 1520–1521 ºi pictatã
imediat dupã aceea, iar în 1710 i s-a
adãugat un pridvor. În satul Bistriþa se
mai aflã bisericile cu hramul „Sfântul
Grigorie Decapolitul-Eleonul” (sec. 15–
16, refãcutã în 1712, cu fresce originare)
a fostului schit Pãpuºa, „Intrarea în
Bisericã a Maicii Domnului” (ante 1633),
„Sfinþii Îngeri” (1637, cu picturi din 1782)
ºi „Naºterea Maicii Domnului” (1689, cu
picturi murale din 1788) a fostului schit
Þigãnia. În satul Pietreni se aflã biserica
din lemn cu hramul „Adormirea Maicii
Domnului”, ctitorie din 1664–1665 a
mitropolitului ªtefan ºi bisericile de zid
cu hramurile „Sfântul Nicolae” (1700, cu
picturi murale din 1779) a fostului schit
„Sub Piatrã” ºi „Intrarea în Bisericã a
Maicii Domnului” (1758, cu fresce originare) a fostului schit „Pãr”.
6. Sat în com. Orãºtioara de Sus, jud.
Hunedoara, la 18 km S de Orãºtie, atestat
documentar în 1444, unde se aflã ruinele
cetãþii dacice Blidaru (sf. sec. 2 î.Hr.–106
d.Hr.), consideratã reºed. permanentã a
regelui Burebista ºi a unora dintre
succesorii sãi. Cetatea, situatã pe Dealul
Cetãþuia, la 3 km SV de sat, este alcãtuitã
din douã incinte alãturate, cu ziduri
construite succesiv din blocuri de calcar,
strãjuite de 6 turnuri de apãrare ºi
înconjuratã de un val de pãmânt cu douã
rânduri de palisade. Cuceritã de romani
în anul 102, a fost refãcutã ulterior de
Decebal, dar distrusã definitiv de armata
împãratului Traian în anul 106. Ruinele
cetãþii Blidaru au fost incluse în 1999 pe
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COSTEªTII DIN VALE, com. în jud.
Dâmboviþa, alcãtuitã din 3 sate, situatã
în Câmpia Titu, pe râul Potopu; 3 563
loc. (1 ian. 2011): 1 762 de sex masc. ºi
1 801 fem. Culturi de cereale, plante
tehnice ºi de nutreþ etc. Schit (sec. 18), în
satul Mãrunþiºu; biserica „Sfântul Nicolae” (1898), în satul Tomºani ºi cea având
triplu hram – „Sfântul Nicolae”, „Sfântul
ªtefan” ºi „Sfântul Gheorghe” (1800), în
satul Costeºtii din Vale. Conacul
„Costescu” (sec. 19), în satul Costeºtii
din Vale.

COSTINEªTI, com. în jud. Constanþa,
alcãtuitã din 2 sate, situatã pe þãrmul
Mãrii Negre; 2 672 loc. (1 ian. 2011): 1 303
de sex masc. ºi 1 369 fem. Staþie de c.f.
Popas turistic. Staþiune balneoclimatericã estivalã, de interes general, situatã
în extremitatea sud-esticã a României, pe
þãrmul Mãrii Negre, la 10 m altitudine,
la 28 km S de municipiul Constanþa.
Climat de litoral maritim, cu veri
cãlduroase (în iul. temp. peste 22°C) ºi
ierni blânde (în ian. medii termice de
0°C). Vara predominã zilele senine, iar
durata de strãlucire a Soarelui este de
10–12 ore pe zi. Factorii naturali de curã
sunt climatul maritim, excitant-solicitant,
bogat în aerosoli salini, ºi apa Mãrii
Negre cloruratã, sulfatatã, sodicã, magnezianã (mineralizare 15,5‰). Plaje întinse,
cu nisip fin, amenajate pentru helioterapie ºi talazoterapie. Staþiunea este
indicatã atât pentru persoanele sãnãtoase, care pot folosi cura heliomarinã în
vacanþele de varã, cât ºi pentru cele suferinde, pentru tratarea unor afecþiuni
reumatismale, a unor stãri de debilitate,
anemii secundare, rahitism, decalcefieri,
hipotiroidism, a unor dermatoze scua-
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moase (psoriazis) etc. Minihoteluri, vile,
camping, restaurante, baruri de zi ºi de
noapte, cinematografe etc. Staþiunea a
debutat în anul 1949, o datã cu
deschiderea primei tabere de vacanþã
pentru elevi. În prezent existã un mare
complex turistic pentru tineret, construit
într-o concepþie modernã, în care
funcþioneazã o tabãrã studenþeascã
internaþionalã de varã, fapt ce i-a conferit un binemeritat renume de staþiune
pentru tineret ºi studenþi. Anual, în
perioada mai-sept. are loc la C. Salonul
naþional de graficã satiricã pentru tineret,
în iul. se desfãºoarã Gala tinerilor actori,
iar în aug. Festivalul naþional de jazz ºi
Serbãrile Mãrii. Între 26 ºi 30 aug. 1996,
a avut loc prima ediþie a Festivalului
naþional „Mediafest”. Pânã la 5 mai 1999,
satele Costineºti ºi Schitu au fãcut parte
din com. Tuzla. Satul Costineºti s-a
dezvoltat pe vatra unei mici colonii
greceºti (emporion), numitã Parthenopolis.
La mijlocul sec. 20 era un mic sat de
pescari denumit Libertatea. În apele Mãrii
Negre, nu departe de þãrm se aflã epava
unei nave greceºti care a eºuat aici în anii
’60 ai sec. 20, devenind o atracþie turistică.

COSTIªA, com. în jud. Neamþ, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în SE Depr. Cracãu-Bistriþa, pe râul Bistriþa; 3 656 loc. (1 ian.
2011): 1 798 de sex masc. ºi 1 858 fem.
Staþie de c.f. Hidrocentralã (14 MW) datã
în folosinþã în 1964. Producţie de băuturi
răcoritoare. În satul Costiºa se aflã
conacul „Cantacuzino-Paºcanu” (1870),
cu parc ºi lacuri în cascadã. Pe terit. com.
au fost descoperite (1958–1960) urmele
unei aºezãri neolitice, precucutenianã, cu
ceramicã ºi plasticã specifice culturii
materiale Precucuteniene ºi o aºezare,
fortificatã cu ºanþuri de apãrare, datând
din Epoca brozului (sec. 19–14 î.Hr.), în
care s-au gãsit amfore, vase de provizii,
castroane, toporaºe de luptã, o amforetã
ºi ceºti cu douã toarte, cu decor geometric
incizat adânc, creând cultura eponimã.
Satul Dorneºti este atestat documentar
la 1 sept. 1627.

COSTULENI, com. în jud. Iaºi, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în zona de contact a
Pod. Central- Moldovenesc cu terasele ºi
lunca Jijiei; 4 720 loc. (1 ian. 2011): 2 348
de sex masc. ºi 2 372 fem. Expl. de gresii
ºi nisipuri. Morãrit ºi panificaþie. Creºterea bovinelor, ovinelor ºi porcinelor.
Iazuri piscicole. Pomiculturã. Centru

viticol ºi de vinificaþie. Satul Costuleni
este menþionat documentar în 1605, 1661
ºi 1772. Pe terit. satului Cozia au fost
descoperite urmele unei aºezãri de
bordeie cu vatrã ºi acoperiº de lemn,
datând din prima Epocã a fierului,
respectiv Hallstatt (sec. 10–9 î.Hr.), în
care s-au gãsit unelte din os, strãchini,
oale cu decor geometric, pumnale de tip
scitic, un cazan º.a., care au dat numele
culturii Hallstattiene eponime, rãspânditã în N Moldovei. Satul Covasna este
atestat documentar la 1 ian. 1454, satul
Hiliþa la 28 febr. 1586, iar satul Cozia în
1421. În satul Costuleni se aflã biserica
având hramul „Sfântul Nicolae” (1858,
construitã pe locul uneia din 1795), iar
în satul Covasna, biserica din lemn cu
hramul „Sfântul Nicolae” (1739), declarate monumente istorice.

COªBUC, com. în jud. Bistriþa-Nãsãud,
formatã dintr-un sat, situatã în zona
Dealurilor Nãsãudului, la poalele de SV
ale Dealului Mãgura (1 194 m), la confl.
râului Bichigiu cu Sãlãuþa; 1 954 loc.
(1 ian. 2011): 954 de sex masc. ºi 1 000
fem. Staþie de c.f. pe linia Nãsãud–Salva–
Viºeu de Jos construitã în 1948 pe valea
Sãlãuþei, prin pasul ªetref (817 m alt.),
scurtând drumul dintre Maramureº ºi
zona centralã a Transilvaniei. Prelucr.
lemnului. Confecþii textile. Pod din lemn
(grãniceresc, sec. 19), refãcut în 1930, în
satul Coºbuc. Satul Coºbuc apare menþionat documentar, prima oarã, în 1523
cu numele Hordo, iar în 1750 Hordou. Aici
s-a nãscut poetul George Coºbuc în casa
cãruia, construitã de tatãl poetului,
Sebastian Coºbuc, în sec. 19, s-a organizat
un muzeu memorial care cuprinde
obiecte ce au aparþinut poetului (leagãnul, scaunul, pupitrul, pelerina, trusa de
voiaj º.a.). În curtea muzeului se aflã
bustul poetului, realizat de sculptorul
Oscar Han. Pânã la 6 mai 2004, com. C.
a avut în componenþã satul Bichigiu, care
la acea datã a fost transferat în componenþa com. Telciu.

COªEIU, com. în jud. Sãlaj, alcãtuitã din
3 sate, situatã în zona Dealurilor Sãlajului;
1 231 loc. (1 ian. 2011): 615 de sex masc.
ºi 616 fem. Producţie de articole din
plută, din paie şi din alte materiale vegetale împletite. Pomiculturã. În satul Coºeiu,
menþionat documentar, prima oarã, în
1299, se aflã o bisericã din sec. 15 ºi o
clopotniþã din lemn (1865). Agroturism.
COªERENI, com. în jud. Ialomiþa, formată dintr-un sat, situatã în Câmpia

Vlãsiei, pe dr. râului Ialomiþa; 4 103 loc.
(1 ian. 2011): 2 086 de sex masc. ºi 2 017
fem. Nod rutier. Producţie de var şi
ipsos. Legumiculturã. Culturi de cereale,
orez, floarea-soarelui, plante tehnice ºi
de nutreþ. Între 17 febr. 1968 ºi 23 ian.
1981, com. C. a fãcut parte din jud. Ilfov.
Pânã la 7 apr. 2004, com. C. a avut în
componenþã satele Borãneºti ºi Sineºti,
care la acea datã au format com.
Borãneºti.

COªEªTI, com. în jud. Argeº, alcãtuitã
din 7 sate, situatã în zona de contact a
Piem. Cândeºti cu Dealurile Argeºului,
pe cursul inf. al Râului Doamnei; 5 454
loc. (1 ian. 2011): 2 749 de sex masc. ºi
2 705 fem. Producţie de mobilă pentru
birouri, de ambalaje din lemn, de maşiniunelte, de plăci şi dale din ceramică şi
de produse lactate. Creşterea bovinelor
şi ovinelor. Pomiculturã (meri, pruni,
peri). Centru de olãrit, în satul Petreºti.
Bisericile cu hramurile „Sfinþii Voievozi”
(1775), „Sfântul Nicolae” (1775, cu picturi
originare) ºi „Sfântul Ioan Botezãtorul”
(1839), în satele Lãpuºani, Petreºti ºi
Jupâneºti; biserica din lemn cu hramul
„Înãlþarea Domnului” (1742, cu picturi
originare), în satul Jupâneºti, declaratã
monument istoric.

COªNA, com. în jud. Suceava, alcãtuitã
din 5 sate, situatã în Depr. Dornelor, pe
râurile Dorna, Coºna ºi Teºna; 1 505 loc.
(1 ian. 2011): 748 de sex masc. ºi 757 fem.
Produse lactate. Creşterea bovinelor şi
ovinelor. Important centru de confecþionare a cojoacelor, bundiþelor ºi
chimirelor (în satul Coºna). În arealul
satului Coºna existã mănãstirea cu acelaºi
nume (de cãlugãri), cu biserica „Sfinþii
Apostoli Petru ºi Pavel”, datând din anul
1929, precum ºi o mlaºtinã de turbã în
care vegeteazã pinul (Pinus silvestris) ºi
câteva relicte glaciare, între care mesteacãnul pitic (Betula humilis), muºchiul
frunzos (Sphagnum wulfianum) º.a. Com.
C. a fost înfiinþatã la 6 oct. 2003 prin
desprinderea satelor Coºna, Podu Coºnei,
Româneºti, Teºna ºi Valea Bancului din
com. Dorna Candrenilor, jud. Suceava.
COªOVENI, com. în jud. Dolj, formată
dintr-un sat, situatã în Câmpia Romanaþi;
3 123 loc. (1 ian. 2011): 1 535 de sex masc.
ºi 1 588 fem. Nod rutier. Expl. de petrol
ºi gaze naturale. Producţie de articole de
uz gospodăresc şi sanitar din hârtie şi
carton, de articole de galanterie şi de
ciorapi. Culturi de cereale, sfeclã de
zahãr, floarea-soarelui etc. Complex
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avicol. Pe terit. com. au fost descoperite
douã tezaure de argint, unul datând din
perioada de trecere de la sclavagism la
feudalism (douã fibule mari din argint,
atribuite gepizilor, sec. 6–7, catarame etc.)
ºi altul din sec. 17 (fibulã umanã cu
mascã, cercei de argint º.a.). Satul
Coºoveni apare consemnat documentar,
prima oarã, la 7 nov. 1587, într-un act
semnat de domnul Mihnea Turcitul.
Conacul „Nicolau” (1797–1798) ºi
bisericile cu hramurile „Sfinþii Voievozi”
(ante 1794) ºi „Sfântul Nicolae” (1889, cu
fresce originare), în satul Coºoveni. Până
la 7 apr. 2004, com. C. a avut în
componenţă satul Cârcea, care la acea
dată a devenit comună de sine stătătoare.
COªTEIU, com. în jud. Timiº, alcãtuitã
din 5 sate, situatã în Câmpia Lugojului,
pe râul Timiº; 3 782 loc. (1 ian. 2011):
1 784 de sex masc. ºi 1 998 fem. Staþie de
c.f. Nod rutier. Expl. de balast, de argilă
şi de caolin. Producţie de încălţăminte,
de biscuiţi, pişcoturi şi de produse de
patiserie. Satul Coºteiu este menþionat
documentar, prima oarã, în 1597. În satul
Hezeriº se aflã o mănãstire cu o bisericã
din lemn având hramul „Adormirea
Maicii Domnului” (1743, cu picturi din
1770–1779, reparată în 1960), declarată
monument istoric, ºi cabana „Cãpriorul”.
Rezervaþie forestierã (pãdurea Cãtãlina).

COªTILA, vârf pe versantul prahovean
al masivului Bucegi, la NV de Buºteni,
alcãtuit din conglomerate calcaroase. Alt.:
2 498 m. Releu de televiziune.
COªTIUIÕ RonadeSus.

COªULA, com. în jud. Botoºani, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în Pod. Moldovei, la
poalele Dealurilor Cozancea ºi Todireni,
pe râul Miletin; 2 983 loc. (1 ian. 2011):
1 507 de sex masc. ºi 1 476 fem. În arealul
satului Coºula, atestat documentar în
1535, se aflã mănãstirea cu acelaºi nume,
cu biserica „Sfântul Nicolae” construitã
în anii 1533–1535, în timpul domniei lui

Petru Rareº, prin strãdania marelui
logofãt Mateiaº Coºorvei, sfetnic al lui
Petru Rareº, cu picturi murale exterioare
ºi interioare executate în 1535–1538, în
care predominã culoarea galbenã.
Biserica a fost supusă unor transformãri
în 1858, când vechile picturi murale au
fost acoperite parþial cu alte picturi
executate în ulei. Biserica a mai fost
restauratã în anii 1976–1980. În interiorul
ansamblului monahal, înconjurat de un
zid de incintã ridicat în sec. 17, se mai
aflã casa egumeneascã (sec. 17), trapeza
(sec. 17), cuhnia (sec. 17) ºi turnul-clopotniþã (sec. 18). Înainte de secularizarea
averilor mănãstireºti (1863), în aceastã
mănãstire vieþuiau 1 500 de cãlugãri
români, greci ºi de alte naþionalitãþi, fiind
la acea vreme a treia ca mãrime în
Europa. Mănãstirea a funcþionat pânã în
anul 1903 ºi reînfiinþatã în 1990. În centrul
satului Coºula se aflã un pod de piatrã
peste râul Miletin, datând din 1503,
precum ºi o bisericã nouã, cu hramul
„Izvorul Tãmãduirii”, construitã în anii
2003– 2008. În satul Buda existã biserica
„Adormirea Maicii Domnului” (1704).
Com. C. a fost înfiinþatã la 21 iul. 2003
prin desprinderea satelor Coºula, Buda,
Pãdureni ºi ªupitca din com. Copãlãu,
jud. Botoºani.

COªUªTEA 1. Piemontul Coºuºtei,
unitate de relief piemontanã, situatã în
SV României, pe terit. jud. Mehedinþi,
parte componentã a dealurilor piemontane ale Motrului, limitat de Pod.
Mehedinþi la NV ºi Piem. Bãlãciþei la SE.
Alt.: 360–400 m. Fragmentat de Coºuºtea
cu afl. sãu Coºuºtea Micã ºi de cursul
superior al Huºniþei.
2. Râu, afl. dr. al Motrului pe terit.
com. Corcova; 68 km; supr. bazinului:
453 km2. Izv. din N M-þilor Mehedinþi,
de la 580 m alt., de pe terit. com. Isverna
(jud. Mehedinþi), dintr-un izvor carstic
bogat ºi traverseazã zonele calcaroase ale
M-þilor ºi Pod. Mehedinþi, formând mai
multe cheiuri pitoreºti.
COªUªTEA-CRIVELNIC,Mănãstirea~
Õ Ilovãþ.

COTEANA, com. în jud. Olt, formată
dintr-un sat, situatã în Câmpia Boian, pe
interfluviul Olt-Miloveanu, pe stg. râului
Coteana; 2 898 loc. (1 ian. 2011): 1 464 de
sex masc. ºi 1 434 fem. Nod rutier.
Culturi irigate de cereale, floarea-soarelui, in, cânepã º.a. Pomiculturã (pruni,
meri, peri, cireºi, nuci). Satul Coteana
apare menþionat documentar, prima
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oarã, la 8 aug. 1438, într-un hrisov al
domnului Vlad Dracul. Bisericile având
hramurile „Adormirea Maicii Domnului” (ante 1845, reconstruită în 1868
de Alexandru Brebeneanu) şi „Sfântul
Nicolae” (ante 1824).
COTEªTI, com. în jud. Vrancea, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în Subcarpaþii Vrancei,
în zona de contact a Dealului Deleanu
cu glacisul Râmnicului; 5 093 loc. (1 ian.
2011): 2 448 de sex masc. ºi 2 645 fem.
Nod rutier. Staþie de c.f. (inauguratã la
13 iun. 1881). Muzeu sãtesc. Expl.
lemnului; confecþii textile. Important
centru viticol ºi pomicol. Combinat de
vinificaþie. În satul Coteºti, menþionat
documentar în 1470, se aflã mănãstirea
Coteºti (de maici) cu biserica „Sfânta
Treime”, construitã în 1720–1757 de cãtre
episcopul Buzãului, ªtefan II. Biserica
pãstreazã picturi murale interioare originare, în stil bizantin. Biserica a fost
renovatã în 1947 ºi consolidatã ºi
restauratã în anii 2007–2008, iar picturile
murale restaurate ulterior.
COTMĂNEŞTIÕ Pogana.

COTMEANA 1. Platforma sau Piemontul ~, unitate piemontanã de relief
în S României, parte componentã a Pod.
Getic, situatã între Muscelele Argeºului,
la N, Valea Argeºului, la E, câmpiile
Piteºtiului, Gãvanu-Burdea ºi Boian, la
SE ºi S ºi Valea Oltului, la V. Are aspectul
unor platouri largi, ce coboarã de la c.
400 m alt., în N, la c. 200 m, în S, drenate
de numeroase vãi, cu desfãºurare divergentã (Cotmeana, Vedea, Plapcea,
Iminog º.a.), care au creat mari conuri
de dejecþie aluvio-proluviale.
2. Râu, afl. stg. al Vedei în Câmpia
Boian, în aval de com. Icoana, jud. Olt;
82 km; supr. bazinului: 504 km2. Izv. din
piemontul omonim, din arealul com.
Cotmeana.
3. Com. în jud. Argeº, alcãtuitã din
14 sate, situatã în piemontul cu acelaºi
nume, în zona de izvor a râului omonim;
2 029 loc. (1 ian. 2011): 981 de sex masc.
ºi 1 048 fem. Nod rutier. Expl. lemnului.
Fabricã de cherestea. Creºterea bovinelor
ºi a ovinelor. Pomiculturã. Apiculturã.
În satul Cotmeana se aflã o mănãstire de
cãlugãri, cu biserica având dublu hram
– „Buna Vestire” ºi „Tãierea Capului
Sfântului Ioan Botezãtorul”, ziditã în
mare parte în anii 1377–1384 prin grija
domnului Radu I ºi continuatã de fiii sãi,
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Dan I ºi Mircea cel Bãtrân, fiind terminatã
în jurul anului 1389, dar atestatã
documentar la 20 mai 1388. Biserica nu
are turle, iar faþadele sunt din cãrãmidã
aparentã, decorate cu firide lungi, pânã
sub corniºã, marcate prin discuri de
ceramicã smãlþuitã. Pronaosul a fost
adãugat de domnul Constantin Brâncoveanu la sf. sec. 17, având deasupra un
turn-clopotniþã, iar pridvorul a fost
construit în 1777 de domnul Alexandru
Ipsilanti. Chiliile ºi zidul de incintã
dateazã din 1781. Biserica a fost supusã
la numeroase restaurãri (1711, 1781, 1875,
1924, 1959, 1972, 1990). În satul Bascovele
existã mănãstirea cu acelaºi nume (de
maici), cu biserica având hramul „Adormirea Maicii Domnului”, datând din anul
1695, ctitorie a lui ªerban Cantacuzino,
reconstruitã în 1843 prin grija lui ªtefan
Nicolau, sprijinit de ispravnicul „Partenie
ot Cotmeana” ºi pictatã în 1869; biserica
având hramul „Intrarea în Bisericã a
Maicii Domnului” (1843), în satul
Ursoaia.

COTNARI, com. în jud. Iaºi, alcãtuitã din
11 sate, situatã în zona de contact a
Dealului Mare (SE Pod. Sucevei) cu
Câmpia Jijiei Inferioare, pe cursul
superior al râului Valea Oii; 7 766 loc.
(1 ian. 2011): 4 024 de sex masc. ºi 3 742
fem. Staþie de c.f. Expl. de gresii.
Producţie de mobilă pentru bucătărie;
produse de panificaţie. Creşterea
bovinelor. Pomiculturã (meri, peri, pruni,
cireºi, viºini). Veche (sec. 15) ºi renumitã
podgorie în care predominã soiurile
indigene: Grasa de Cotnari, Feteascã,
Tãmâioasã româneascã, Frâncuºa.
Combinat de vinificaþie. Pe terit. com.,
pe Dealul Cãtãlina, au fost descoperite
urmele unei cetãþi traco-getice (sec. 5–3

î.Hr.), parþial conservatã, fiind reºed.
unui conducãtor tribal, precum ºi o
diademã din argint aurit din sec. 13 º.a.
Satul Cotnari este menþionat documentar,
ca târg, la 5 oct. 1448. Monumente: podul
de piatrã din satul Cârjoaia (sec. 15,
reparat în 1847) ºi beciurile caselor
domneºti (1491) atribuite lui ªtefan cel
Mare; biserica romano-catolicã ridicatã
în stil gotic de domnul Despot Vodã în
anii 1561–1563 (pe lângã care a fiinþat
Colegiul latin, f. 1562, sub conducerea
lui Johannes Sommer) distrusã de un incendiu în 1873 (azi în ruinã); bisericile
cu hramurile „Cuvioasa Parascheva”
(ctitorie din c. 1493 a lui ªtefan cel Mare)
ºi „Sfântul Nicolae” (ante 1617) ºi ruinele
caselor domneºti de la sf. sec. 15, în satul
Cotnari.
COTROCENI, cartier în partea
central-vesticã a municipiului Bucureºti.

COTUEPUREÕ MihailKogãlniceanu
(2).
COTULBRADULUIÕ Bivolari(1).

COTUL PISICII, meandru (cotiturã,
sinuozitate) puternic al Dunãrii
inferioare, în aval de Galaþi, în zona com.
Grindu (jud. Tulcea), cu o arcuire de
peste 200 de grade, determinatã de
structura rezistentã a rocilor din
fundament. În aceastã zonã, unde
Dunãrea atinge adâncimi de 20–30 m,
din cauza puternicei meandrãri a albiei,
în perioada dezgheþului de primãvarã se
formeazã frecvente zãpoare (baraje de
gheaþã) care îngreuneazã navigaþia.
Denumit Cotul Pisicii dupã vechiul nume
al com. Grindu (Pisica).
COTUMBA,Mănãstirea~Õ Agãº(2).

COÞOFÃNEªTI, com. în jud. Bacãu,
alcãtuitã din 5 sate, situatã în NE
Subcarpaþilor Vrancei, la poalele Dealului
Ouºoru, pe dr. vãii Trotuºului; 3 440 loc.

Cotnari.
Ruinele bisericii
romano-catolice

(1 ian. 2011): 1 680 de sex masc. ºi 1 760
fem. Haltã de c.f. (în satul Bâlca)
inauguratã la 22 iun. 1884. Pomiculturã.
Biserica „Sfântul Gheorghe” (1834).
COÞOFENEªTIÕ Vãrbilãu.

COÞOFENIIDINDOS, com. în jud. Dolj,
alcãtuitã din 3 sate, situatã în zona de
contact a Piem. Bãlãciþei cu terasele ºi
lunca de pe dr. Jiului; 2 413 loc. (1 ian.
2011): 1 185 de sex masc. ºi 1 228 fem.
Staþie de c.f. (inauguratã la 5 ian. 1875).
Morărit şi panificaţie. Viticulturã. Pe terit.
com., pe terasa superioarã a Jiului, au
fost descoperite urmele unei aºezãri, cu
inventar bogat, tipic pentru perioada de
trecere de la Neolitic la Epoca brozului
(2500–1800 î.Hr.), cãreia i s-a atribuit
numele de cultura materială Coþofeni, cu
arie largã de rãspândire în Oltenia,
Criºana, Banat ºi Transilvania. Se
caracterizeazã prin existenþa locuinþelor-bordei în care s-au gãsit ceºti cu
bazinul sferic ºi gura evazatã, cu toartã
supraînãlþatã, cu decor geometric realizat
prin împunsãturi succesive, topoare din
piatrã ºi cupru, strãchini hemisferice etc.
În satul Coþofenii din Dos, menþionat
documentar în 1615, se aflã douã hanuri
din sec. 19 ºi biserica având hramul
„Adormirea Maicii Domnului” (1827, cu
picturi din 1831; reparatã în 1860 ºi 1930),
iar în satul Mihãiþa există biserica având
hramul „Cuvioasa Parascheva” (ante
1872).
COÞOFENIIDINFAÞÃ, com. în jud. Dolj,
alcãtuitã din 2 sate, situatã în Câmpia
Romanaþi, pe stg. vãii Jiului, la 19 km N
de municipiul Craiova; 2 018 loc. (1 ian.
2011): 968 de sex masc. ºi 1 050 fem.
Legumiculturã. În satul Coþofenii din
Faþã se aflã curtea Coþofenilor cu un
conac construit în 1653 de spãtarul Mihai
Coþofeanu ºi biserica „Adormirea Maicii
Domnului” (1653, cu fresce originare,
refãcutã în 1827). Com. Coþofenii din Faþã
a fost înfiinþatã la 7 apr. 2004 prin
desprinderea satelor Coþofenii din Faþã
ºi Beharca din com. Almãj, jud. Dolj.

COÞUªCA, com. în jud. Botoºani,
alcãtuitã din 9 sate, situatã în Câmpia
Jijiei Superioare, pe interfluviul Volovãþ–
Ghireni; 4 859 loc. (1 ian. 2011): 2 420 de
sex masc. ºi 2 439 fem. Prelucr. laptelui;
produse de panificaţie. Creşterea
bovinelor. Culturi de cereale, plante
tehnice ºi uleioase etc.
COVASNA 1. Oraº în jud. Covasna,
situat în E-SE Depr. Târgu Secuiesc, la

Covasna (1). Hotel „Montana”

poalele vestice ale M-þilor Vrancea, la
550–600 m alt., pe cursul superior al
râului Covasna, la 35 km E de municipiul
Sfântu Gheorghe; 11 148 loc. (1 ian. 2011):
5 453 de sex masc. ºi 5 695 fem. Supr.:
155 km2, din care 7,8 km2 în intravilan;
densitatea: 1 429 loc./km2. Nod rutier.
Expl. de gresii ºi forestiere. Producţie de
mobilã ºi cherestea, de saltele şi somiere,
de ţesături, de produse chimice, de
articole din plută, de cãrãmidã ºi de
produse alim. Staþie de îmbuteliere a
apelor minerale (din 1891). Staþiune
balneoclimatericã de interes general, cu
funcþionare permanentã, cu climat tonic,
veri rãcoroase (media termicã a lunii iul.
este de 17°C) ºi ierni friguroase (temp.
medie a lunii ian. este –5°C). Temp.
medie anualã este de c. 7°C, iar precipitaþiile însumeazã, în medie, c. 600
mm/anual. Numeroase izvoare (c. 1500)
cu ape minerale carbogazoase, bicarbonatate, clorurosodice, feruginoase,
iodurate, bromurate, hipotone ºi hipertone, folosite din 1880 ºi indicate pentru
tratarea afecþiunilor cardiovasculare
(infarct miocardic la minimum 3 luni
dupã externarea din spital, cardiopatie
ischemicã, insuficienþã mitralã ºi aorticã
compensatã, hipertensiune arterialã etc.),
a celor hepato-biliare (dischinezie biliarã,
colecistitã cronicã necalculoasã, pancreatitã cronicã etc.), digestive (gastrite
cronice hiperacide, ulcere gastrice ºi
duodenale cronice) ºi a unor boli asociate
(obezitate, complicatã cu afecþiuni cardiovasculare, nevroze respiratorii, nevroze
astenice etc.). Buvete pentru curã internã
cu ape minerale. O deosebitã valoare
terapeuticã o au mofetele (emanaþii de
dioxid de carbon), extinse pe o supr. de
40 ha. Staþiunea dispune de instalaþii
moderne pentru mofete ºi pentru diverse
proceduri, de un spital cu profil de
cardiologie (înfiinþat în 1952), de douã

sanatorii pentru copii (unul cu profil de
tratare a sechelelor de reumatism cardioarticular ºi altul pentru tratarea sechelelor
dupã hepatitã), de mai multe hoteluri
moderne etc. Istoric. În arealul oraºului,
pe Dealul Zânelor (938 m alt.), a fost
identificatã o cetate dacicã (fortificatã cu
ziduri realizate din lespezi de piatrã unite
cu pãmânt, late de 2 m, strãjuite de
turnuri de apãrare), datând din sec. 1
î.Hr.–1 d.Hr. În interiorul cetãþii au fost
scoase la ivealã (în urma sãpãturilor
arheologice din 1942–1943, 1949, 1968)
arme ºi unelte din fier, monede romane,
cãrãmizi romane ºi o cantitate mare de
ceramicã dacicã lucratã cu mâna sau la
roatã. Dar, întâmplãtor, în perimetrul
oraºului C. au fost descoperite urme ºi
mai vechi de locuire, exemplificate prin
topoare din piatrã ºi cupru ºi fragmente
ceramice din Neolitic, aparþinând culturii Boian, apoi un fragment de spadã
ºi o urnã din Epoca brozului, ceramicã
dacicã din a doua Epocã a fierului – La
Tène (sec. 5 î.Hr.–sec. 1 d.Hr.) etc.
Continuitatea de locuire a populaþiei
autohtone este confirmatã ºi de unele
descoperiri din cartierul Voineºti care
dateazã din perioada migraþiilor (sec. 4–
6). O datã cu pãtrunderea maghiarilor în
Transilvania, aici au fost colonizaþi secui.
Prima menþiune documentarã a localit.
dateazã din 1548, cu numele Kowazna. În
1764, din ordinul împãrãtesei Maria
Tereza, au luat fiinþã formaþiunile de
grãniceri secui. În 1840, C. a primit
dreptul de a organiza târguri anuale.
Localit. a fost devastatã de incendii în
anii 1756, 1863, 1869, 1874, 1887. În 1881,
C. a fost trecutã în rândul staþiunilor
balneoclimaterice. Declaratã oraº la 17
febr. 1968. În prezent, oraºul C. are în
subordine ad-tivã localit. componentã
Chiuruº (atestatã documentar în 1464).
Monumente: ruinele Cetãþii dacice de
pe Dealul Zânelor. În C. a existat o
bisericã reformatã-calvinã, construitã în
anii 1754–1764, dar dãrâmatã dupã
gravele avarii cauzate de cutremurul din
14 oct. 1802; biserică în stil romanic (sec.
13–14, cu refaceri ulterioare, în stilurile
gotic ºi baroc), în localit. componentã
Chiuruº; biserica ortodoxã cu hramul
„Sfântul Nicolae” (1794–1800, cu picturi
murale originare). În centrul oraºului C.
se aflã rezervaþia geologicã „Balta
dracului”, cu intense emanaþii de dioxid
de carbon. Aceasta este sub forma unui
mic vulcan noroios în care apa provenită
din adâncuri se află într-o bolboroseală
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permanentă datorată emanaţiilor de
dioxid de carbon, iar când activitatea se
intensifică au loc erupţii de noroi şi gaze
(cele mai puternice erupţii s-au
manifestat în anii 1837, 1857, 1864, 1885).
2. Judeţ situat în partea central-estică
a României, în concavitatea Carpaţilor
de Curbură, pe cursul superior al Oltului
şi în bazinul Râului Negru, la intersecţia
meridianului de 26° longitudine E cu
paralela de 46° latitudine N, între jud.
Harghita (N-NV), Bacău (NE), Vrancea
(E), Buzău (S-SE) şi Braşov (V-SV). Supr.:
3 710 km 2 (1,55% din supr. ţării).
Populaţia (1 ian. 2011): 222 065 loc. (1, 03%
din populaţia ţării), din care 109 103 loc.
de sex masc. (49,1%) şi 112 962 loc. de
sex fem. (50,9%). Populaţia urbană: 110 798
(49,9%); rurală: 111 267 (50,1%). Densitatea: 59,9 loc./km2. Structura populaţiei
pe naţionalităţi (recensământul din 20-31 oct.
2011): 21,4% români, 71,6% maghiari şi
secui, 3,9% rromi ş.a. Reşed.: municipiul
Sfântu Gheorghe. Oraşe: Baraolt, Covasna, Întorsura Buzăului, Târgu
Secuiesc (municipiu). Comune: 40. Sate:
122 (din care 11 aparţin municipiilor şi
oraşelor). Localit. componente ale oraşelor: 1.
Relief predominant muntos (60% din
supr. jud. C.), cu alt. medie de 800–1 200
m, care se aseamănă cu zidurile unei
puternice cetăţi, mărginind câteva areale
depresionare şi culoare tectonice
intramontane. Zona montană cuprinde
în întregime unităţile M-ţilor Bodoc şi
Baraolt, în partea central-nordică şi în V
jud. C., precum şi prelungirile M-ţilor
Harghita în NV, cu vf. Cucu (1 558 m
alt.) situat la graniţa cu jud. Harghita, ale
M-ţilor Nemira (vf. Şandru Mare 1 649
m alt.) în NE, ale M-ţilor Vrancea (vf.
Lăcăuţ 1 777 m – alt. max. a jud. C.) în E
şi ale M-ţilor Buzăului (masivele
Penteleu, Podu Calului şi Siriu) şi
Clăbucetele Întorsurii în S şi SE. Ariile
depresionare intramontane, bine individualizate, includ sectorul de NE al Depr.
Braşov, reprezentat prin două subdiviziuni – Depr. Târgu Secuiesc (sau
Breţcu) şi Depr. Sfântu Gheorghe –, apoi
Depr. Baraolt, Depr. Întorsura Buzăului,
Depr. Comandău, Depr. Aita, Depr.
Ozunca ş.a. În partea de V a jud. C. se
află culoarul Rotbav–Căpeni, denumit
de unii geografi şi culoarul Măieruş, cu
o lungime de 30 km şi o lăţime de c. 3
km (drenat de râul Olt, care în această
zonă meandrează foarte puternic) ce se
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individualizează ca o zonă de legătură,
feroviară şi rutieră, între Depr. Bârsei, la
S, şi Depr. Baraolt, la N. O notă aparte
în relief o formează culoarul sau „Poarta” de la Reci, cu o lăţime de c. 8 km,
care asigură comunicarea între Depr.
Târgu Secuiesc şi Depr. Sfântu Gheorghe.
Râu Negru îl împarte în două unităţi
morfologice distincte: una pe malul dr.
(Piem. de la Reci, 540 m alt.) şi alta pe
malul stg. (transformată într-o reg. de
dune – Dunele de la Reci), extinse pe
c. 8 km2, acoperite în trecut cu păduri
compacte de mesteacăn (Betula verrucosa),
fapt ce i-a atras şi numele de „Mestecănişul de la Reci”, înlocuite în mare
parte de plantaţii de arin negru (Alnus
glutinosa) şi de pin (Pinus silvestris).
Climă temperat-continentală, cu un
sector predominant (60%) aparţinând
climatului de munte şi altul cu climă
continental-moderată, caracteristic ţinuturilor de dealuri şi depresiuni. Între cele
două sectoare există diferenţieri marcante
anotimpuale, cât şi din punct de vedere
al valorilor medii ale temp. aerului. În
ţinutul cu climă de dealuri şi depresiuni,
verile sunt calde şi cu precipitaţii bogate
şi iernile friguroase, iar temp. medie
anuală variază între 5 şi 7,6°C, în timp
ce în sectorul cu climă de munte verile
sunt răcoroase, cu precipitaţii abundente,
iernile aspre, cu viscole frecvente şi strat
de zăpadă gros şi stabil o perioadă
îndelungată, iar valorile medii anuale ale
temp. aerului oscilează în jur de 1°C.
Temp. max. absolută (39,3°C) s-a înregistrat la Păpăuţi (15 iul. 1952), iar
temp. minimă absolută (–35,2°C) la
Întorsura Buzăului (1 febr. 1947). În
zonele depresionare se produc, mai ales
iarna, frecvente inversii de temp. (cu
urmări nefavorabile pentru agricultură,
transporturi etc.) care determină scăderea
accentuată a temp. aerului, formarea ceţii
etc. Astfel, la 9 ian. 1964, un asemenea
fenomen de inversie termică s-a produs
în Depr. Târgu Secuiesc, când pe fundul
depresiunii s-a instalat un aer foarte rece
provocând scăderea temp. până
la -24,8°C, în timp ce pe vf. masivului
Lăcăuţ, ce domină depresiunea dinspre
E, s-a înregistrat doar –4,5°C. Cantităţile
medii anuale ale precipitaţiilor sunt mai
reduse (600 mm) în ariile depresionare,
mai adăpostite, şi mai abundente (1 200
mm) pe crestele înalte ale munţilor,
expuse advecţiilor de aer oceanic şi umed

dinspre V. Vânturile predominante bat
cu o frecvenţă mai mare dinspre N şi NE
(16–17,2%) în reg. depresionară Târgu
Secuiesc şi dinspre V, NV şi SV (peste
55%) pe culmile înalte ale munţilor.
Vitezele medii anuale ale vânturilor de
V şi NV depăşesc 10 m/s, în timp ce
vitezele celor din zonele depresionare au
valori de 3–4 m/s. Prezenţa celor două
forme majore de relief (munţii şi
depresiunile) favorizează apariţia (pe
fondul general al circulaţiei aerului), din
cauza diferenţei de presiune şi de temp.
dintre ele, a unor brize locale cu mişcare
ascendentă ziua (dinspre depresiune spre
culmile montane înconjurătoare) şi
descendentă noaptea. În partea de NE a
jud. C. bate un vânt local, numit Nemira,
cu o frecvenţă mai mare iarna, când
provoacă viscole, fiind considerat o
continuare a Crivăţului.
Reţeauahidrografică ce brăzdează
terit. jud. C. include în pr. un sector din
cursul superior al râului Olt, care
drenează partea central-vestică şi vestică
a judeţului, pe o distanţă de 129 km, mai
întâi pe direcţia N-S, iar în aval de confl.
cu Râu Negru şi până la confl. cu râul
Vârghiş pe direcţia S-N, formând marele
cot în interiorul căruia se află M-ţii
Baraolt. Pe acest ultim sector, care
formează, în mare parte, limita dintre
jud. Covasna şi jud. Braşov, râul Olt
prezintă o puternică meandrare din
cauza pantei reduse de scurgere (0,5
m/km). Râu Negru, afl. cel mai important al Oltului pe partea stângă, străbate
jumătatea de E a jud. C., pe direcţia NESV, respectiv Depr. Târgu Secuiesc,
colectând numeroşi afl., printre care
Estelnic, Caşin (cu afl. Turia), Mărcuşa
ş.a. (pe dr.) şi Ghelinţa, Zăbala, Covasna,
Săciova, Tărlung ş.a. (pe stg.). În zona de
V a jud. C., Oltul mai primeşte pe partea
dr. o serie de afl. mai mici, cum sunt
Arcuş, Vâlcele, Aita, Baraolt şi Vârghiş
(cu afl. său Cormoş). Extremităţile de NE,
E şi SE ale jud. C. sunt drenate de
cursurile superioare ale râurilor Oituz,
Bâsca Mare şi Buzău. Întreaga reţea
hidrografică de pe terit. jud. C. prezintă
o densitate ce variază între 0,7 şi
0,9 km/km2. O categorie aparte, cu
importanţă economică deosebită, o prezintă bogatele straturi acvifere subterane,
din care apar la zi numeroase izv. cu ape
minerale, renumite pentru calităţile lor
curative (la Covasna, Malnaş, Bodoc,
Bixad, Vârghiş, Vâlcele, Turia ş.a.).

Vegetaţia prezintă o zonalitate pe
verticală, determinată de configuraţia
reliefului şi de zonalitatea climei şi a
solurilor. Cele două unităţi majore de
relief – munţii şi depresiunile – includ
formaţiuni vegetale caracteristice fiecărei
trepte în parte. Astfel, pe crestele înalte
ale M-ţilor Vrancea, Penteleu, Nemira,
Harghita, la peste 1 550 m alt., se extind
pajiştile secundare, alcătuite din asociaţii
de ţăpoşică (Nardus stricta) şi păiuş roşu
(Festuca rubra) în alternanţă cu tufişuri
de afin (Vaccinium myrtillus), jneapăn
(Pinus mugo) ş.a. Pantele M-ţilor Vrancea,
Nemira, Harghita şi Bodoc, între 1 200
şi 1 500 m alt., sunt acoperite cu păduri
de molid (Picea abies), alături de care mai
apar exemplare de paltin de munte (Acer
pseudoplatanus) şi de scoruş de munte
(Sorbus aucuparia). Molidul coboară pe
unele văi până la 700 m alt. Spre partea
inf. a pădurilor de molid încep să se
ivească exemplare răzleţe de fag (Fagus
silvatica) şi brad (Abies alba), iar pe măsură
ce alt. scade, pantele munţilor mai mici
şi ale piemonturilor mai înalte sunt
îmbrăcate cu păduri de amestec, alcătuite
din ulm de munte (Ulmus montana),
frasin (Fraxinus excelsior), carpen (Carpinus
betulus), gorun (Quercus petraea) ş.a.
Pădurile de fag, carpen, gorun şi de stejar
acoperă şi piemonturile înalte, marcând
trecerea de la vegetaţia de munte la cea
de depresiune. Pădurile de gorun cu
carpen tivesc aproape continuu părţile
marginale ale Depr. Târgu Secuiesc şi
Baraolt. Şesurile depresiunilor sunt
ocupate în cea mai mare parte de
culturile agricole şi pe mici areale se dezvoltă o vegetaţie intrazonală şi azonală,
reprezentată prin specii mezohigrofile
(păduri de sălcii sau tufişuri de răchită
şi arin negru) sau higrofile (rogoz,
stânjenel de baltă, troscot ş.a.). În Depr.
Târgu Secuiesc şi Sfântu Gheorghe se întâlnesc mai multe mlaştini eutrofe, cu
vegetaţie specifică, formată din plante
higrofile, printre care bumbăcariţa
(Eriophorum angustifolium), coada calului
(Equisetum palustris), feriga de baltă
(Dryopteris thelypteris). În aceste mlaştini
şi-au găsit adăpost câteva relicte glaciare
(Dryopteris cristata, Spiraea salicifolia,
Galium boreale, Ligularia sibirica,
Lysimachia thyrsiflora, Stellaria longifolia,
Cnidium dubium ş.a.), dintre care unele
se află la limita sudică a arealului lor
mondial. În bazinul inf. al Râului Negru,
pe malul său stg., se află terenuri
nisipoase cu dune (Dunele de la Reci),

care la începutul sec. 20, erau acoperite
cu păduri compacte de mesteceni (Betula
verrucosa), ce formau aşa-numitul
„Mestecăniş de la Reci”, care au fost
înlocuite în cea mai mare parte cu
plantaţii de arin negru (Alnus glutinosa)
şi de pin (Pinus silvestris).
Fauna este bogată şi variată, fiind
adaptată la condiţiile de relief şi climă.
Pădurile constituie domeniul vast şi
propice pentru existenţa numeroaselor
vieţuitoare, multe dintre ele de interes
cinegetic. Cele mai frecvente vieţuitoare
ale domeniului forestier sunt ursul,
lupul, vulpea, râsul (Lynx lynx), jderul
de copac (Martes martes), veveriţa,
căpriorul, cerbul, mistreţul, cocoşul de
munte (Tetrao urogallus), ciocănitoarea de
munte (Picoides tridactylus alpinus),
huhurezul (Strix aluco aluco), privighetoarea, vipera de munte, şopârla de
munte, tritonul de munte etc. Zonele
depresionare sunt populate de iepuri,
vulpi, dihori, lupi, şobolani de câmp,
şoareci de câmp, mierle, coţofene etc. În
apele râurilor de munte trăiesc păstrăvi,
clean, mreană, zglăvoacă ş.a.
Resursele naturale: zăcăminte de
lignit (Vârghiş, Baraolt, Căpeni, Racoşu
de Sus, Valea Crişului) şi min. de fier

(Vârghiş, Doboşeni); expl. de andezit
(Bixad, Malnaş), gresie (Arcuş, Zagon,
Sita Buzăului, Breţcu, Ariuşd, Sfântu
Gheorghe, Covasna, Boroşneu Mare,
Măgheruş, Bodoc, Dobârlău, Întorsura
Buzăului ş.a.), calcare şi serpentine
(Vârghiş), argilă (Breţcu, Bodoc), nisipuri
cuarţoase (Hăghig, Iarăş, Araci), balast
(Micfalău, Sfântu Gheorghe, Ilieni, Ozun,
Băţanii Mari, Întorsura Buzăului).
Bogăţiile aparte ale jud. C. sunt pădurile
(165 515 ha, la sf. anului 2007) şi numeroasele izv. cu ape minerale carbogazoase, bicarbonatate, calcice, clorurate,
feruginoase etc. (Biborţeni, Covasna,
Bodoc, Malnaş, Vâlcele, Bixad, Vârghiş,
Zăbala, Şugaş, Herculian, Ozunca-Băi,
Bálványos, Turia ş.a.) şi bogatele emanaţii de dioxid de carbon, vapori de apă
şi hidrogen sulfurat (aşa-numitele solfatare). Uneori, degajările de dioxid de
carbon şi hidrogen sulfurat, considerate
fenomene postvulcanice, neîntâlnind
stratul acvifer pe care să-l transforme în
izv. carbogazoase (borvizuri), rămân în
stare gazoasă şi apar la suprafaţă sub
forma mofetelor (la Covasna acestea se
găsesc pe o supr. de 40 ha, apoi la
Bálványos, Malnaş-Băi, Şugaş ş.a.).
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Istoric. Prezenţa omului pe terit.
actual al jud. C. datează din cele mai
îndepărtate timpuri, urmele activităţii
sale fiind scoase la iveală de numeroase
săpături arheologice care au stabilit că
acestea aparţin Neoliticului (milen. 5–4
î.Hr.). Vestigiile materiale descoperite la
Sfântu Gheorghe, Boroşneu Mare, Leţ,
Reci şi mai ales la Ariuşd atestă existenţa
omului pe aceste meleaguri în toată
Epoca neolitică. Reprezentativ pentru
această epocă este întinsa aşezare
neolitică identificată în arealul localit.
Ariuşd (cu mai multe niveluri de locuire),
caracteristică fazei de început a culturii
Cucuteni, care a şi dat numele culturii
Ariuşd. Perioada de trecere de la Neolitic
la Epoca brozului, aparţinând culturii
Glina III – Schneckenberg (sec. 18–16
î.Hr.) este marcată prin descoperirile de
la Zăbala, Ariuşd, Sfântu Gheorghe ş.a.,
iar urme ale culturii Wietenberg (sec. 16–
13 î.Hr.), specifice perioadei de mijloc a
Epocii brozului, au fost scoase la iveală
în arealul localit. Imeni, Bixad, Sfântu
Gheorghe ş.a. Perioada de trecere de la
Epoca brozului la prima vârstă a fierului
– Hallstatt (1200–450/300 î.Hr.) este bine
reprezentată prin vestigiile descoperite
în aşezările de la Ghidfalău, Peteni, Reci,
Cernat, Sfântu Gheorghe ş.a. Epoca La
Tène dacică (sec. 5 î.Hr.-1 d.Hr.), care
oglindeşte stadiul de dezvoltare al
societăţii geto-dace din vremea regilor
Burebista şi Decebal, caracterizată prin
dezvoltarea metalurgiei fierului, prin
apariţia de noi forme ceramice datorate
folosirii roţii olarului, prin dezvoltarea
meşteşugurilor etc., este evidenţiată prin
descoperirile de la Covasna, Sfântu
Gheorghe, Olteni, Ghelinţa, Surcea ş.a.
unde s-au găsit numeroase tezaure de
podoabe dacice. La Covasna a fost identificată, din această epocă, o puternică
cetate cu trei incinte de piatră, datând
din sec. 1 î.Hr.-1 d.Hr. În perioada
stăpânirii romane au fost construite aici
numeroase fortificaţii şi castre care aveau
menirea să obstrucţioneze văile şi
pasurile prin care puteau să pătrundă
duşmanii. Printre acestea se numără
castrele de la Olteni, Breţcu (Angustia),
Reci ş.a. datând din sec. 2–3. După
retragerea armatei şi a administraţiei
romane (în perioada 271–275) de pe
aceste meleaguri, populaţia autohtonă a
continuat să existe şi să-şi desfăşoare
activitatea neîntrerupt, organizându-se
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în obştii săteşti, agricole şi păstoreşti.
Descoperirile arheologice din arealele
localit. Sfântu Gheorghe, Cernat, Olteni,
Reci, Coşeni, Ghidfalău ş.a. atestă cu
pregnanţă prezenţa populaţiei româneşti
pe aceste meleaguri înainte de pătrunderea forţelor regatului feudal maghiar.
În sec. 4, în această zonă erau mult
răspândite produsele culturii Sântana de
Mureş, descoperite în necropolele şi
aşezările de la Reci, Cernat, Sfântu
Gheorghe ş.a., care, pe lângă elementele
culturii materiale autohtone, cuprindea
şi componente ale triburilor goţilor. În
sec. 6, încep să pătrundă în această
regiune triburile slave a căror convieţuire
cu populaţia românească autohtonă este
dovedită de vestigiile descoperite în
aşezările de la Angheluş, Cernat, Sfântu
Gheorghe, Coşeni, Poian, Târgu Secuiesc
ş.a. În a doua jumătate a sec. 11, peste
populaţia românească sedentară s-a
instaurat şi s-a extins treptat dominaţia
regatului feudal maghiar, însoţită şi de
colonizarea secuilor (în jurul anului 1200)
care au adoptat, ulterior, prin sec. 15,
organizarea administrativă cunoscută
sub numele de „Scaune”. Se presupune
că această formă de organizare administrativă a ţinut seama de organizarea
vechilor „Scaune de judecată” ale populaţiei
româneşti autohtone. După stabilirea
secuilor în această zonă, ţăranii români,
apoi şi cei maghiari, au fost deposedaţi
de pământ de către autorităţile feudale
şi transformaţi în iobagi, fapt ce i-a determinat ca, împreună, să lupte, veacuri
de-a rândul, împotriva asupririi feudale.
Pătrunderea şi stabilirea ungurilor în
această regiune, în sec. 11–12, este dovedită de descoperirile din necropolele de
la Zăbala şi Peteni în care s-au găsit
obiecte de inventar tipic maghiare.
Începând din această perioadă, populaţia
românească a convieţuit paşnic cu secuii
colonizaţi aici pentru a apăra graniţa de
E a Transilvaniei. La începutul sec. 16,
mai precis în anul 1514, românii şi secuii
au luptat laolaltă împotriva nobilimii
feudale în timpul Războiului ţărănesc
condus de Gheorghe Doja. La fel s-a
întâmplat şi în nov. 1848, când ţărănimea
română, împreună cu secuimea iobagă
s-au răsculat împotriva nemeşilor,
opunând o aprigă rezistenţă trupelor
imperiale venite să înăbuşe revoluţia. În
baza legii de împărţire pe judeţe din 1921
şi apoi a reorganizării ad-tiv teritoriale

din 1925, a fost creat şi judeţul Trei
Scaune (corespunzător în mare parte cu
jud. Covasna de azi), cu reşed. la Sfântu
Gheorghe, care cuprindea 5 plăşi, 2 oraşe
şi 97 de comune. Această formă de organizare s-a menţinut până în sept. 1950
când a avut loc o nouă împărţire ad-tiv
teritorială – pe regiuni şi raioane –, fostul
judeţ devenind, în cea mai mare parte,
raion în cuprinsul regiunii Braşov. Prin
Legea nr. 2/17 febr. 1968 privind organizarea ad-tiv teritorială a României, a
luat fiinţă, printre altele, şi jud. C. în
componenţa căruia intră două municipii,
3 oraşe, 40 de comune şi 122 de sate şi o
localit. componentă (Chiuruş) care
aparţine oraşului Covasna.
Economia jud. C. are un caracter
agrar-industrial, evidenţiat de raportul
dintre producţia globală agricolă şi
producţia globală industrială.
Industria reprezintă una dintre pr.
ramuri ale economiei jud. C. în cadrul
căreia se produc: maşini şi agregate
industriale, subansamble auto, motoare electrice, echipament electric auto
(Sfântu Gheorghe), organe de asamblare,
izolatori electrici de joasă tensiune,
şuruburi (Târgu Secuiesc), piese pentru
tractoare şi maşini agricole (Întorsura
Buzăului), mase plastice (Sfântu Gheorghe),
confecţii (Sfântu Gheorghe, Târgu
Secuiesc), fire şi ţesături din bumbac şi
lână (Sfântu Gheorghe, Covasna),
prelucr. inului (Reci), mobilă (Sfântu
Gheorghe, Covasna, Târgu Secuiesc),
cherestea, lăzi, butoaie ş.a. (Breţcu,
Covasna, Oituz, Comandău, Întorsura
Buzăului, Târgu Secuiesc, Zăbrătău,
Baraolt, Sita Buzăului), cărămizi (Bodoc,
Malnaş, Covasna, Întorsura Buzăului),
prefabricate din beton (Sfântu Gheorghe),
preparate din lapte şi carne (Sfântu
Gheorghe, Târgu Secuiesc, Baraolt), bere
(Sfântu Gheorghe), spirt (Malnaş), amidon
şi glucoză (Târgu Secuiesc) etc. Centre
de îmbuteliere a apelor minerale la Bodoc,
Covasna, Biborţeni, Vâlcele, Malnaş.
Agricultura beneficiază de condiţii
naturale favorabile culturii plantelor (în
special a plantelor tehnice) şi creşterii
animalelor. În cadrul realizării producţiei
globale agricole, sectorul vegetal contribuie în proporţie de 72,8%, iar cel animal
de 27%, restul de 0,2% revin serviciilor
agricole. La sf. anului 2007, jud. C. dispunea de o supr. agricolă extinsă pe
186 269 ha, din care 86 308 ha erau terenuri
arabile, 58 863 ha ocupate cu păşuni naturale, 40 092 ha cu fâneţe şi 1 006 ha de

livezi şi pepiniere pomicole. În acelaşi
an, terenurile arabile, răspândite în şesurile depresiunilor şi în luncile râurilor,
erau cultivate cu cartofi (22 388 ha, locul
2 pe ţară după jud. Suceava), grâu şi
secară (18 855 ha), plante de nutreţ
(17 789 ha), orz şi orzoaică (8 234 ha),
porumb, ovăz, sfeclă de zahăr, leguminoase pentru boabe, legume. Pomicultura, restrânsă ca supr., include plantaţii
mici de pruni, meri, peri, cireşi şi vişini
care ocupă, în general, terenurile în
pantă. Sectorul zootehnic are condiţii
bune de dezvoltare, ca urmare a existenţei unei bogate şi variate baze furajere.
La începutul anului 2008, efectivele de
animale de pe cuprinsul jud. C. erau
alcătuite din 45 126 capete bovine (în
special din rasa Bălţata românească),
89 562 capete porcine, 166 219 capete
ovine (predominant din rasele Ţigaie şi
Spancă), 10 588 capete caprine, 14 812
capete cabaline (mai ales rasa Lipiţan,
provenită din herghelia de la Dalnic),
nenumărate bubaline; avicultură (546 434
capete păsări). Apicultură (5 139 familii
de albine). În cadrul sectorului zootehnic
se remarcă preponderenţa sectorului privat faţă de cel de stat, acesta fiind de
peste 99% la creşterea bovinelor, porcinelor şi ovinelor, iar în domeniile apiculturii, creşterii caprinelor şi cabalinelor
proprietatea particulară este de 100%.
Căile de comunicaţie feroviare şi rutiere
sunt singurele mijloace ale jud. C. care
asigură întregul trafic de mărfuri şi
călători. La începutul anului 2008,
lungimea reţelei feroviare de pe terit. jud.
C. însuma 116 km (din care 44 km electrificată), cu o densitate de 31,3 km/1000
km2 de teritoriu, iar cea a drumurilor
publice era de 840 km (din care 296 km
modernizate), cu o densitate de 22,6
km/100 km2 de teritoriu (sub media pe
ţară, de 33,9 km/100 km2 de teritoriu).
O importanţă deosebită pentru transporturile feroviare şi rutiere o au cele două
tronsoane ale magistralelor care traversează jud. C. – magistrala feroviară
Bucureşti–Braşov–Sfântu Gheorghe–
Ciceu–Deda–Baia Mare–Satu Mare şi
drumul european E 572 care, pe terit. jud.
C., urmăreşte, în paralel, magistrala feroviară. O importanţă remarcabilă pentru
transporturile rutiere dintre Transilvania
şi Moldova o are drumul naţional
modernizat Braşov–Târgu Secuiesc–
Breţcu–Oituz–Oneşti–Adjud–Ba cău–
Suceava care traversează jud. C. prin
partea central-estică a sa.

Învăţământ,culturăşiartă. În anul
şcolar 2007–2008, reţeaua unităţilor şcolare de pe terit. jud. C. cuprindea 11 grădiniţe de copii, cu 8 668 copii înscrişi şi
566 cadre didactice, 54 de şcoli generale
(învăţământ primar – clasele 1–4 şi
gimnazial – clasele 5–8), cu 19 490 elevi
şi 1 736 cadre didactice, 18 licee, cu 7 809
elevi şi 745 profesori ş.a. Instrucţia şi
educaţia copiilor şi elevilor se realizează
atât în limba română, cât şi în limba maghiară (pentru copiii care aparţin acestei
minorităţi naţionale). Activităţile cultural-artistice se desfăşoară în cadrul celor
şase case de cultură, 101 cămine culturale, un teatru de stat (la Sfântu Gheorghe),
cu secţiile română şi maghiară, 199 de
biblioteci, cu 1 711 000 volume, cinci
muzee, numeroase formaţii artistice de
amatori etc. Manifestările etno-folclorice
au loc la Întorsura Buzăului (Festivalul
folclorului ciobănesc „Ciobănaşul”),
Covasna (Nedeea mocănească), Băţanii
Mici şi Bálványos (Festivalul cântecului
şi portului popular) etc.
Ocrotirea sănătăţii. La sf. anului
2007, reţeaua unităţilor sanitare
cuprindea şapte spitale, cu 2 013 paturi,
revenind un pat de spital la 110 loc., două
dispensare medicale, 36 de farmacii şi
puncte farmaceutice, un sanatoriu

cardiovascular (la Covasna), un sanatoriu
pentru adulţi (la Turia) şi un sanatoriu
pentru copii (la Vâlcele). În acelaşi an,
asistenţa medicală era asigurată de 346
medici (1 medic la 645 locuitori), 75 de
medici stomatologi (1 medic stomatolog
la 2 978 locuitori) şi 1 186 cadre sanitare
cu pregătire medie.
Turism. Particularităţile peisajului
natural, dominat de masivele muntoase
ce înconjură jud. C. ca o puternică
centură şi care închid între ele numeroase
depresiuni cu un farmec aparte, specificul şi frumuseţea obiectivelor istorice
şi arhitectonice, prezenţa numeroaselor
staţiuni balneoclimaterice, capacităţile
suficiente de cazare (16 hoteluri, 137 de
pensiuni turistice urbane şi 200 de
pensiuni turistice rurale ş.a., cu o capacitate totală de 2 592 de locuri, la sf.
anului 2007), varietatea şi bogăţia
elementelor etno-folclorice, multitudinea
căilor de acces ş.a. favorizează, laolaltă,
desfăşurarea unui intens trafic turistic.
Printre atracţiile turistice ale peisajului
natural, frecvent vizitate de turiştii aflaţi
la odihnă, la tratament balnear sau în
tranzit, sunt peştera cu emanaţii de sulf
de la Turia, declarată rezervaţie naturală,
defileul Oltului dintre Bixad şi Malnaş
(c. 20 km lungime), dunele de nisip de

Covasna

la Reci (6–10 m înălţime) pe care se
dezvoltă plantaţii de anin, pin, plop
canadian şi mesteacăn, precum şi exemplare de plante rare, ca de pildă laleaua
pestriţă, turbăria de la Comandău,
declarată monument al naturii, vf. Lăcăuţ
(1 777 m, cel mai înalt din jud. C.), mlaştinile de la Ozun, Apa Roşie şi Fagul
Rotund (Estelnic), punctele fosilifere de
la Aita Seacă ş.a. Obiectivele istorice şi
arhitectonice de o irezistibilă atracţie sunt
cetăţile medievale de la Bálványos,
Cernat, Malnaş, Bixad, rezervaţia arheologică neolitică de la Ariuşd, bisericile
fortificate (sec. 15–16) de la Aita Mare,
Arcuş, Belin, Ilieni, Sfântu Gheorghe,
Sânzieni, Zăbala, Bodoc ş.a., castelele de
la Arcuş, Ozun, Turia, Vârghiş, conacele
de la Bicfalău, Cernat, Ilieni, Reci ş.a.
Obiceiurile tradiţionale (claca, şezătoarea,
colindele etc.), bogăţia folclorului (hora,
bătuta, sârba, csárdás), varietatea elementelor de port popular ca şi prezenţa
nenumăratelor staţiuni balneoclimaterice
cu ape minerale diferite (Bálványos, Covasna, Malnaş-Băi, Ozunca-Băi, Biborţeni,
Vâlcele, Vârghiş, Turia ş.a.) sunt valori în
plus care fac să crească potenţialul turistic
al jud. C. Indicativ auto: CV.

Localităţilejud.Covasna
(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)
I. Municipii

Satele care aparţin municipiilor

1.SFÂNTUGHEORGHE (1332)

1. Chilieni (1334)
2. Coşeni (1448)

2.TÂRGUSECUIESC (1407)

1. Lunga (1332)

II. Oraşe

Localit. componente ale oraşelor

2.COVASNA (1548)

1. Chiuruş (1464)

1.BARAOLT (1224)

3.ÎNTORSURABUZĂULUI(1553)
III. Comune

Satele componente

1.AITAMARE

1. AitaMare (1211)

(primul sat este reşed. com.)

2. Aita Medie (1332)

Satele care aparţin oraşelor

1. Biborţeni (1332)
2. Bodoş (1459)
3. Căpeni
4. Micloşoara (1211)
5. Racoşul de Sus (1417)
1. Brădet (1909)
2. Floroaia (1954)
3. Scrădoasa (1956)

2.ARCUŞ

3.BARCANI
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1. Arcuş (1332)

1. Barcani (1913)
2. Lădăuţi (1954)

3. Sărămaş (1956)
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21.HĂGHIG
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4.BĂŢANI

5.BELIN
6.BIXAD

7.BODOC
8.BOROŞNEUMARE

9.BRATEŞ
10.BRĂDUŢ

11.BREŢCU
12.CATALINA

13.CERNAT
14.CHICHIŞ

1. BăţaniiMari (1332)
2. Aita Seacă (1332)
3. Băţanii Mici (1567)
4. Herculian (1566)
5. Ozunca-Băi (1956)
1. Belin (1332)
2. Belin-Vale (1956)
1. Bixad (1648)

1. Bodoc (1332)
2. Olteni (1332)
3. Zălan (1319)

1. BoroşneuMare (1332)
2. Boroşneu Mic (1567)
3. Dobolii de Sus (1461)
4. Leţ (1332)
5. Ţufalău (1567)
6. Valea Mică (1913)
1. Brateş (1415)
2. Pachia (1567)
3. Telechia (1567)

1. Brăduţ (1332)
2. Doboşeni (1566)
3. Filia (1569)
4. Tălişoara (1332)

1. Breţcu (1426)
2. Mărtănuş (1567)
3. Oituz (1533)

1. Catalina (1334)
2. Hătuica (1332)
3. Imeni (1561)
4. Mărcuşa (1497)
5. Mărtineni (1407)
1. Cernat (1332)
2. Albiş (1539)
3. Icafalău (1332)

1. Chichiş (1461)
2. Băcel (1909)

15.COMANDĂU

1. Comandău (1913)

17.DOBÂRLĂU

1. Dobârlău (1760–1762)
2. Lunca Mărcuşului (1954)
3. Mărcuş (1505)
4. Valea Dobârlăului (1956)

16.DALNIC

18.ESTELNIC
19.GHELINŢA
20.GHIDFALĂU

1. Dalnic (1332)

1. Estelnic (1332)
2. Cărpinenii
3. Valea Scurtă (1760)
1. Ghelinţa (1567)
2. Harale

1. Ghidfalău (1332)
2. Angheluş (1332)
3. Fotoş (1407)
4. Zoltan (1359)

22.ILIENI
23.LEMNIA

24.MALNAŞ

25.MERENI
26.MICFALĂU
27.MOACŞA
28.OJDULA
29.OZUN

30.POIAN
31.RECI

32.SÂNZIENI

33.SITABUZĂULUI

34.TURIA
35.VALEACRIŞULUI
36.VALEAMARE

37.VÂLCELE

38.VÂRGHIŞ
39.ZAGON

40.ZĂBALA

1. Hăghig (1252)
2. Iarăş (1954)

1. Ilieni (1332)
2. Dobolii de Jos (1461)
3. Sâncraiu (1334)
1. Lemnia (1332)

1. Malnaş (1366)
2. Malnaş-Băi (1759)
3. Valea Zălanului (1600)
1. Mereni (1567)
2. Lutoasa (1506)

1. Micfalău (1760)

1. Moacşa (1332)
2. Pădureni (1332)
1. Ojdula (1332)
2. Hilib (1602)

1. Ozun (1332)
2. Bicfalău (1508)
3. Lisnău (1332)
4. Lisnău-Vale (1913)
5. Lunca Ozunului (1956)
6. Măgheruş (1512)
7. Sântionlunca (1332)
1. Poian (1332)
2. Belani (1536)

1. Reci (1334)
2. Aninoasa (1567)
3. Bita (1332)
4. Saciova (1567)

1. Sânzieni (1332)
2. Caşinu Mic (1567)
3. Petriceni (1332)
4. Valea Seacă (1311)

1. SitaBuzăului (1533)
2. Crasna (1909)
3. Merişor
4. Zăbrătău (1954)
1. Turia (1307)
2. Alungeni (1567)

1. ValeaCrişului (1332)
2. Calnic (1332)
1. ValeaMare (1790)

1. Araci (1332)
2. Ariuşd (1520)
3. Hetea (1571)
4. Vâlcele (1468)

1. Vârghiş (1334)
1. Zagon (1567)
2. Păpăuţi (1567)

1. Zăbala (1466)
2. Peteni (1567)
3. Surcea (1567)
4. Tamaşfalău (1591)

COVÃSINÞ,com. în jud. Arad, formată
dintr-un sat, situatã în zona de contact a
prelungirilor vestice ale M-þilor Zarand
cu Câmpia Aradului, pe canalul Matca;
2 609 loc. (1 ian. 2011): 1 281 de sex masc.
ºi 1 328 fem. Haltã de c.f. Produse de
papetărie. Fermã de creºtere a bovinelor.
Centru pomicol ºi viticol. Culturi de
cãpºuni. În satul Covãsinþ, atestat documentar, prima oarã, în 1280, ca fiind
centru al unui cnezat românesc, se află
biserica „Pogorârea Duhului Sfânt”
(1778-1779).
COVURLUI1.Podiºul ~, subunitate în
S Colinelor Fãlciului, desfãºuratã sub
forma unui evantai de culmi ºi platouri,
cu înclinare constantã spre S, cu alt. ce
scad de la 300 m în N la c. 200 m în S, la
contactul cu Câmpia Covurlui. Constituit
predominant din prundiºuri cuaternare
în care vãile (Suhurlui, Covurlui, Slivna
º.a.) s-au adâncit puternic, prezentând
versanþi abrupþi, afectaþi de alunecãri ºi
ravenãri.
2.Câmpia ~, câmpie situatã pe terit.
jud. Galaþi, la S de Pod. Covurlui, între
vãile Geru, la V, ºi Prut, la E, ºi Câmpia
Siretului Inferior, la S, puternic fragmentatã de râuri (Geru, Gologan, Suhurlui,
Lozova, Neagra, Chineja º.a.). Este
formatã dintr-o asociere de câmpuri
interfluviale ºi terase, cu alt. ce coboarã
de la 214 m în N (în zona com. Bãleni) la
60–70 m, în S (în arealul com. Smârdan
ºi Braniºtea). Culturi de cereale ºi plante
tehnice.
COZANCEA1.Õ Copãlãu-Cozancea.
2.Mănãstirea~Õ Suliþa.

COZIA 1. Masiv muntos în SV M-þilor
Fãgãraº, între râurile Olt, la V, Bãiaº, la
N, Topolog, la E, ºi Sãlãtrucel, la S,
alcãtuit din gnaisuri, ºisturi cristaline,
gresii ºi calcare, cu forme de relief de un
pitoresc deosebit (abrupturi, creste
zimþate, turnuri, mici escavaþii de peºteri,
forme antropomorfe, ca de pildã „Sfinxul
Coziei”, „Ciobãnaºul”, „Haiducul”, „Ursul”,
„Faraonul” etc.). Munte cu mari perspective de dezvoltare turisticã. Alt. max.:
1 668 m (vf. Cozia). Rezervaþie naturalã
complexã (c. 17 100 ha) înfiinþatã în 1966,
declaratã Parc naþional (1990), cu abrupturi stâncoase, forme bizare de relief ºi o
vegetaþie diversã ºi abundentã. În cadrul
rezervaþiei, c. 4 500 ha sunt acoperite cu
pãduri de fag, gorun ºi tufãriºuri
termofile (scumpia/Cotinus coggygria,
mojdreanul/Fraxinus ornus º.a.), iar c.
600 ha o reprezintã stâncile. Covorul

vegetal cuprinde o mare diversitate de
plante, între care se remarcã garofiþa albã
(Dianthus kitaibelii sp. spiculifolius), stânjenelul de stâncã (Iris dacica), omagul
(Aconitum tauricum sp. hunyadense), guºa
porumbelului (Silene dubia), pesma
(Centaurea stoebe), mixandra (Erysimum
saxosum), mãceºul de Cozia (Rosa villosa
ssp. Coziae) º.a. Faunã bogatã ºi variatã:
pisici sãlbatice, jderi de copaci, cerbi,
cãprioare, râºi, mistreþi, capre negre,
cinteze, coþofene, vipere cu corn, scorpionul carpatic etc.
2. Pas (300 m alt.) ºi defileu situate
pe cursul mijlociu al râului Olt, între
confluenþa acestuia cu Lotru ºi oraºul
Cãlimãneºti; lungimea defileului: 14 km.
În lungul defileului se desfãºoarã o ºosea
modernizatã (pe dr. Oltului) ºi o linie de
cale feratã (pe stg. Oltului) care asigurã
legãtura între Sibiu ºi Râmnicu Vâlcea.
Pe malul drept al Oltului, la 1 km N de
mănãstirea Cozia, în punctul „Cozia
Veche”, sãpãturile arheologice au scos la
ivealã (în 1966) o aºezare geto-dacicã cu
douã niveluri de locuire (sec. 4 î.Hr.1 d.Hr.).
3.Mănãstirea~Õ Cãlimãneºti(1).
4.Culturamaterialăhallstattiană~
Õ Costuleni.
COZIENI, com. în jud. Buzãu, alcãtuitã
din 20 de sate, situatã în depresiunea
omonimã din Subcarpaþii Buzãului,
dominatã de Dealurile Blidiºel, în V, ºi
Dâlma, în E, pe râul Bãlãneasa; 2 119 loc.
(1 ian. 2011): 1 033 de sex masc. ºi 1 086
fem. Pomiculturã (meri, peri, pruni,
nuci), în satul Bãlãneºti. Satul Cozieni
este menþionat documentar în 1525.
Bisericile din lemn cu hramurile „Sfinþii
Voievozi” (1835) ºi „Sfântul Nicolae”
(sec. 18), în satele Bălăneşti şi Cocârceni.
COZLAÕ Piatra-Neamþ(2).

COZMA, com. în jud. Mureº, alcãtuitã
din 5 sate, situatã în Colinele Mãdãraºului, pe cursul superior al râului Agriº;
588 loc. (1 ian. 2011): 301 de sex masc. ºi
287 fem. Pomiculturã. În satul Cozma,
menþionat documentar, prima oarã, în
1231, se aflã biserica având hramul
„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”
(sec. 14, reparatã în sec. 19).

COZMENI, com. în jud. Harghita, alcãtuitã din 2 sate, situatã în Depr. Ciuc, la
poalele SV ale M-þilor Ciuc; 2 145 loc.
(1 ian. 2011): 1 097 de sex masc. ºi 1 048
fem. Expl. şi prelucr. primară a lemnului.
În satul Lãzãreºti, atestat documentar în
1365, se aflã biserica „Sfântul Nicolae”
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(sec. 17) ºi o bisericã romano-catolicã
(1883), iar în satul Cozmeni, menþionat
documentar în 1333, existã o bisericã
romano-catolicã din sec. 14, cu zid de
incintã din 1720. Com. C. a fost înfiinþatã
la 18 mart. 2002 prin desprinderea satelor
Cozmeni ºi Lãzãreºti din com. Sânmartin,
jud. Harghita.

COZMEªTI 1. Com. în jud. Iaºi, alcãtuitã
din 3 sate, situatã în E-SE Pod. Central
Moldovenesc, pe cursul superior al râului
Moºna; 2 927 loc. (1 ian. 2011): 1 510 de
sex masc. ºi 1 417 fem. Expl. de gresii,
argile ºi nisipuri. Culturi de cereale. Viticulturã. Fanfarã. Satul Cozmeºti este
menþionat documentar, prima oarã, în
1503.
2. Com. în jud. Vaslui, alcãtuitã din
4 sate, situatã în Pod. Central Moldovenesc, pe râul Buda, la NV de municipiul Vaslui; 2 499 loc. (1 ian. 2011): 1 273
de sex masc. ºi 1 226 fem. Bisericile din
lemn cu hramurile „Adormirea Maicii
Domnului” (sec. 17, cu unele transformãri din 1802) ºi „Sfântul Nicolae”
(1732, reparată în 1931, ) în satele Bãleºti
ºi Cozmeºti. În satul Fâstâci se aflã
mănãstirea cu acelaºi nume (de cãlugãri),
cu biserica „Sfântul Nicolae”, ctitorie din
sec. 17 a familiei Palade. Biserica mănãstirii Fâstâci a fost reziditã în 1721 de
domnul Mihai Racoviþã-Cehan, în stil
baroc, cu turle octogonale pe naos ºi pe
pronaos. Faþadele bisericii sunt împãrþite
în douã registre, ornamentate cu panouri,
arcaturi în acoladã ºi medalioane adâncite în zidãrie. Biserica pãstreazã picturi
murale interioare din 1851, între care se
remarcã tabloul votiv care-l înfãþiºeazã
pe domnul Mihai Racoviþã-Cehan. Dupã
secularizarea averilor mănãstireºti în
1863, a funcþionat ca bisericã de mir pânã
în anul 1992 când a fost reînfiinþatã
mănãstirea. Biserica a fost afectatã de
cutremurele din 4 mart. 1977, 30 aug.
1986 ºi 31 mai 1990, prezentând fisuri la
bolþi, pe pereþi ºi turle. Zidul de incintã
dateazã din 1851, iar Turnul-clopotniþã
din 1808. Com C. a fost înfiinþatã la 7
mai 2004 prin desprinderea satelor
Cozmeºti, Bãleºti, Fâstâci ºi Hordileºti
din com. Deleºti, jud. Vaslui.
CRACÃU-BISTRIÞA, depresiune de
eroziune în E României, desfãºuratã în
lungul cursurilor inf. ale râurilor Cracãu
(afl. al Bistriþei) ºi Bistriþa, în zona de
contact dintre M-þii Stâniºoarei ºi Goºma-
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nu, la V, ºi Dealurile Corni, Holmu Mare,
Runcu, ªerbeºti º.a. (Subcarpaþii Neamþului), la E. Supr.: 515 km2. Alt. medie:
400 m. Depresiunea are o formã de
pâlnie, ce se lãrgeºte de la 3–4 km, în N–
NE, la peste 15 km, în S-SE, iar alt.
coboarã de la 500 m, în NE, la 340 m, în
SE. Relieful este format dintr-o câmpie
aluvialã etajatã, din terasele ºi luncile
Cracãului ºi Bistriþei. Climã rãcoroasã
(temp. medie anualã 6–8°C) ºi precipitaþii
moderate (600–700 mm/anual). Soluri
variate, predominante fiind cele brune
luvice în partea de NV, cernoziomurile
ºi solurile cenuºii în partea centralã ºi de
E. Pãºuni ºi fâneþe naturale întrerupte de
pâlcuri de pãduri de stejar. Local se întâlnesc ochiuri de vegetaþie de silvostepã.
Culturi de cereale, plante tehnice ºi de
cartofi. Pomiculturã.

CRAIDOROLÞ, com. în jud. Satu Mare,
alcãtuitã din 5 sate, situatã în Câmpia
Ierului, pe râul Crasna; 2 077 loc. (1 ian.
2011): 1 023 de sex masc. ºi 1 054 fem.
Nod rutier. Apiculturã. Satul Craidorolþ
este menþionat documentar, prima oarã,
în 1319. Bisericã din sec. 14, în satul
Eriu-Sâncrai ºi bisericã reformatã (sec.
17), în satul Craidorolþ; biserici ortodoxe,
cu acelaºi hram – „Sfinþii Arhangheli
Mihail ºi Gavriil”, în satele Þeghea (1767)
ºi Craidorolþ (1770). În satul Þeghea,
atestat documentar în 1279, se aflã
mănãstirea de maici cu acelaºi nume, cu
biserica din lemn „Adormirea Maicii
Domnului” construitã în stil maramureºan, în anii 1995–1997, cu un altar
de varã, o casã parohialã cu douã etaje
ºi un paraclis. Ateliere de picturã ºi de
croitorie.

CRAIOVA, municipiu în S României,
reºed. jud. Dolj, situat în NV Câmpiei
Romanaþi, pe terasele de pe stg. Jiului,
la 100 m alt.; 298 751 loc. (1 ian. 2011):
141 954 de sex masc. ºi 156 797 fem.
Supr.: 81,4 km2, din care 39,2 km2 în
intravilan; densitatea: 7 621 loc./km2.
Aeroport. Nod feroviar (staþia de c.f.
inauguratã la 5 ian. 1873) ºi rutier. Staþie
de triaj. Important centru industrial,
comercial, cultural, ºtiinþific, de învãþãmânt, de transport ºi turistic al þãrii. Centralã electricã ºi de termoficare (110 MW),
intratã în funcþiune în 1987. Constr. de
utilaj greu, utilaje energetice, petroliere
ºi miniere, de maºini ºi utilaje agricole ºi
forestiere, de avioane, de automobile

pentru oraº (iniţial marca „Olcit”,
construită în colab. cu firma francezã
Citroën, a cărei producţie a avut loc în
perioada 1982–1996, ultimul automobil
fiind construit la 14 mai 1996, ºi apoi
marca „Cielo”, din anul 1996, realizată
în colab. cu firma sud-coreeanã „Daewoo”,
care a pus bazele, la 30 nov. 1994, societãþii mixte româno-coreene, „RODAE
AUTOMOBILE”; în anul 2007 societatea
româno-coreeană a fost cumpãratã de
firma americanã „Ford”, a cărei producţie a început în sept. 2009 cu asamblare de automobile marca „Ford”, pe
baza subansamblelor aduse de la aceeaşi
firmă din Turcia, iar din 26 apr. 2010 cu
o linie proprie de producţie şi asamblare
a tuturor subansamblelor). La C. se mai
produc tractoare, locomotive Diesel ºi
Diesel-electrice, motoare electrice pentru
locomotive, generatoare electrice sincrone, transformatoare de mare putere (pânã
la 400 MVA), aparataj electric de înaltã
tensiune, maºini-unelte (strunguri cu comandã numericã ce pot prelucra piese
din metal cu diametrul de 2,5–3 m),
echipamente pentru ridicat ºi manipulat
etc. Producţie de fire sintetice, de articole
din piele şi blană, de tricotaje ºi conf., de
þesãturi din lânã, de cherestea, parchete,
traverse º.a., de prefabricate din beton,
panouri pentru construcþia de locuinþe,
tuburi precomprimate, plãci de teracotã,
de preparate din carne ºi lapte, zahãr,
ulei, bere, produse de panificaþie etc.
Tipografie. La C. îşi desfăşoară activitatea
trei instituţii de învăţământ superior de
stat, cu 24 de facultăţi, 37 634 studenţi şi
1 381 cadre didactice, un institut de
învăţământ superior privat, cu cinci
facultăţi, 10 893 studenţi şi 29 cadre
didactice (în anul universitar 2007–2008),
un Teatru Naþional (f. 1854), numit
„Marin Sorescu” (din iun. 2005), cu secþii
de dramã, muzicalã ºi de pãpuºi (ultimul
inaugurat în 1948), care dispune de o
clãdire nouã, modernã, datã în folosinþã
în 1973, o filarmonică de stat „Oltenia”
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(înfiinþatã la 17 apr. 1947), un ansamblul
de cântece ºi dansuri „Nicolae Bãlcescu”,
un studio teritorial de televiziune (din
16 mai 1996), mai multe studiouri locale
de radio-emisie etc. Centru editorial ºi
de presã cu îndelungatã tradiþie. Numeroase biblioteci (Biblioteca judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia Aman”, f. 21 dec.
1908, cu 445 469 volume. La 5 apr. 2006,
la această bibliotecă a fost inaugurat
„American Corner” cu scopul promovării cooperării între S.U.A. şi România
prin furnizarea de informaţii din diferite
domenii; Biblioteca universitarã; Biblioteca francezã „Omnia”; Biblioteca britanicã º.a.), cinematografe, case de culturã
ºi muzee: Muzeul Olteniei (din 1914), cu
secþii de istorie ºi arheologie, etnografie
ºi ºtiinþele naturii, cuprinde peste 12 000
de exponate; Muzeul de Artã (înfiinþat
în 1908), cu colecþii de picturã universalã
ºi româneascã, de graficã ºi sculpturã
româneascã (7 sculpturi realizate de
Constantin Brâncuºi), de icoane etc.,
adãpostit (din 1954) în palatul lui Dinu
Mihail (construit în 1896, în stilul
academismului francez, dupã planurile
arhitectului francez Paul Gottereau);
Muzeul de Etnografie ºi Artã Popularã,
înfiinţat în 1915, situat în Casa Bãniei –
construcþie realizatã în 1699 din iniþiativa
lui Constantin Brâncoveanu; Muzeul de
Arheologie ºi Istorie; Muzeul de Istorie
a Medicinei ºi Farmaciei „Victor Gomoiu”,
înfiinţat în 1974, cu colecþii de mobilier,
instrumentar, documente, reviste, obiecte care au aparþinut unor savanþi etc.;
Muzeul Militar Dolj, cu exponate referitoare la istoria militarã a jud. Dolj;
Muzeul Teatrului Naþional; Muzeul de
ºtiinþele naturii (f. 1923), cu colecþii de
mamifere cuaternare, de entomologie,
ichtyologie. În C. existã Parcul „Romanescu”
(numit pânã în 1992 „Parcul Poporului”),
realizat în anii 1900–1903 dupã planurile
arhitectului francez Émile Redont, extins
pe 90 ha. Grãdinã botanicã (17 ha),
amenajatã de botanistul Alexandru Buia
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în anul 1952. Târg anual internaþional de
maºini ºi utilaje agricole (din 1991) ºi
Festival naþional de folclor „Maria
Tanase” (din 1969), o dată la doi ani, şi
Festival naţional anual de romanþe
„Ioana Radu” (din oct. 1998). Istoric.
Teritoriul actual al C. este locuit
neîntrerupt din Neolitic ºi pânã astãzi,
aºa cum dovedesc descoperirile arheologice din perimetrul oraºului. În arealul
municipiului C. au fost identificate
vestigii neolitice (ceramicã pictatã policrom), ºi urmele unei aºezãri din perioada
de trecere de la Neolitic la Epoca brozului,
aparþinând culturii Coþofeni (2500–1800
î.Hr.) şi urmele unei importante aºezãri
daco-getice, de mari dimensiuni (850 x
400 m), datând din sec. 4 î.Hr., numitã
Pelendava, în care s-a gãsit un tezaur compus din 80 de piese de harnaºament,
lucrate din argint, unele placate cu aur,
aparþinând unei cãpetenii daco-getice. În
anul 102 d.Hr., cetatea Pelendava a fost
cuceritã de romani. În zona actualã a
localit. componente Mofleni, pe terasa
Jiului, la marginea oraºului, au fost
descoperite urmele unei aºezãri civile romane ºi ale unui castru roman din sec.
2–3 plasate pe drumul roman care venea
de la Drobeta la Romula. În cadrul
castrului roman au fost gãsite cãrãmizi
cu ºtampila unitãþii militare Numerus
Maurorum, monede romane, o statuie a
zeiþei Victoria, arme º.a. Aºezarea civilã
romanã a fost menþionatã, pentru prima
oarã, în anul 225 pe o hartã a Imperiului
Roman. Dupã anul 275, când administraþia ºi armatele romane s-au retras din
Dacia, romanii au pãstrat, totuºi, sub
control malul stg. al Dunãrii, inclusiv
Pelendava, împãratul Constantin cel
Mare construind în timpul domniei sale
(306–337) un al doilea limes (val de
pãmânt) în Oltenia, numit popular
Brazda lui Novac, care trecea prin
extremitatea de N a Craiovei de azi. În
aceastã perioadã, cele douã aºezãri –
Pelendava geto-dacicã ºi Pelendava
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romanã – au fuzionat, majoritatea formelor de culturã materialã (ceramicã,
arme, unelte, ustensile de tot felul º.a.)
fiind de sorginte romanã, fapt ce
demonstreazã o romanizare accentuatã
a acestei zone. Astfel, în arealul localit.
componente Mofleni a fost descoperit un
furnal roman pentru topirea metalelor,
datând din sec. 5–6, iar în zona centralã
a municipiului Craiova a fost scos la
ivealã un tezaur alcãtuit din 5 000 de
monede romane. În sec. 7–8 localit. a
purtat numele latin Ponsiona (Pod peste
Jiu), denumire gãsitã pe o inscripþie de
pe un fragment de stelã. Acest toponim
s-a perpetuat pânã în jurul anului 1377,
denumirea Craiova apãrând întâia oarã
pe inscripþia de pe mormântul domnului
Vladislav I (Vlaicu), mort în 1377, iar apoi
la 1 iun. 1475 într-un hrisov al domnului
Basarab cel Bãtrân (Laiotã). În prima
jumãtate a sec. 15 apare consemnatã,
pentru prima datã, puternica familie a
boierilor Craioveºti, care în sec. 15–16 a
jucat un rol important în viaþa politicã ºi
culturalã a Þãrii Româneºti. La sfârºitul
sec. 15, familia boierilor Craioveºti
ajunsese sã posede cel mai întins
domeniu latifundiar din Oltenia, format
din peste 100 de sate ºi 182 de bunuri
funciare, fapt ce i-a creat acestei familii
o largã autonomie politicã, astfel încât
domnii Þãrii Româneºti, aflaþi în Scaun,
nu se puteau menþine la domnie fãrã
sprijinul familiei Craioveºti. Rolul
familiei Craioveºtilor în viaþa politicã a
Þãrii Româneºti s-a întãrit în timpul
domniei lui Vlad Cãlugãrul (1481–1495).
În 1492, Vlad Cãlugãrul, domn al Þãrii
Româneºti (sept.–nov. 1481; 1482–1495),
a stabilit la C. reºedinþa banilor Olteniei
(transferând-o de la Strehaia), unde s-a
menþinut pânã în 1761, când reºedinþa a
fost mutatã la Bucureºti. Timp de 269 de
ani, marea Bãnie de la Craiova a devenit
cea de-a doua instituþie politicã a Þãrii
Româneºti, ca importanþã. În perioada
medievalã, banul Craiovei era a doua
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persoanã în stat, dupã domnul Þãrii
Româneºti. Bãnia de la Craiova avea un
larg statut de independenþã ad-tivã,
judecãtoreascã ºi militarã. Dupã mutarea
reºedinþei la Bucureºti în 1761, Bãnia a
fost desfiinþatã ca instituþie în anul 1831.
În perioada 1735–1770, C. a devenit
centrul unei regiuni aflatã în anarhie
totalã, în care haiducii fãceau legea, Bãnia
Craiovei nemaifiind eficace. În cursul
Rãzboaielor ruso-turce din 1768–1774 ºi
1806–1812, C. a suferit de pe urma
jafurilor turceºti care au provocat mari
pagube materiale; în 1795, ciuma a
decimat populaþia, iar incendiul care i-a
urmat la scurt timp a produs imense
pagube materiale. În sec. 18–19, C. a fost
un important centru de învăţământ şi
cultural, prin înfiinþarea unei ºcoli în
limba românã (1755) ºi a alteia în limba
greacã (1826) ºi a unei tipografii (1837).
Locuitorii oraºului au participat la Revoluþia lui Tudor Vladimirescu din 1821, la
Revoluþia din 1848, ca ºi la întreaga
miºcare de renaºtere a României din
epoca modernã. La 5 nov. 1896 a fost
inaugurat iluminatul electric al oraºului
C. La 8/20 nov. 1916, trupele germane
au ocupat oraºul. La 7 sept. 1940, la C.
s-a semnat Tratatul româno-bulgar prin
care partea de S a Dobrogei – Cadrilaterul (respectiv judeþele Durostor ºi
Caliacra) – a intrat în componenþa
Bulgariei. Oraºul C. a fost declarat
municipiu la 17 febr. 1968, având în subordine ad-tivã 4 localit. componente
(Fãcãi, Mofleni, Popoveni ºi ªimnicu de
Jos) ºi 4 sate (Cernele, Cernelele de Sus,
Izvorul Rece, Rovine). Monumente: la
Mofleni se aflã mănãstirea „Bucovãþ” (de
cãlugãri), cu biserica „Sfântul Nicolae”
construitã în 1506–1512 ºi refãcutã în
1571–1572 de marele ban ªtefan ºi fiul
sãu Pârvu ºi pictatã în 1574. Dupã
cutremurul din 11 ian. 1838, biserica ºi
mănãstirea au cãzut în ruinã, fiind
reconstruite în 1873 prin contribuþia
enoriaºilor. Biserica este din nou lãsatã
în pãrãsire în 1896 ºi restauratã dupã
Primul Rãzboi Mondial de Comisiunea
Monumentelor Istorice, ºi reînfiinþatã ca
mănãstire (o perioadã a funcþionat ca
bisericã de parohie). În prezent, în incinta mănãstirii se aflã Seminarul
Teologic al Arhiepiscopiei Craiovei. În
municipiul C. se gãsesc numeroase
biserici ºi clãdiri cu valoare istoricã ºi
arhitecturalã: Biserica Domneascã, cu
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hramul „Sfântul Dumitru”, ctitorie din
1651–1652 a lui Matei Basarab, ridicatã
pe locul uneia mai vechi, construitã în
1483 de boierii Craioveºti (refãcutã în
1690 din iniþiativa lui Petre Obedeanu ºi
apoi în 1724 de fiul sãu Constantin).
Dupã cutremurul din 11 ian. 1838, care
i-a provocat mari stricãciuni, a fost
reconstruitã integral în 1885–1889 dupã
planurile arhitectului francez Émile
Lecomte du Noüy ºi renovatã în 1906 ºi
1933 (când au fost executate ºi picturile
murale interioare de pictorii francezi
Menipot ºi Boriès). Biserica a fost
consolidată şi restaurată în anii 2006–
2007. În 1940, biserica „Sfântul Dumitru”
a devenit Catedrala Mitropolitanã a
Olteniei, în interior aflându-se moaºtele
Sfintei Muceniþe Tatiana; biserica
„Sfântul Ilie”, ctitorie a vornicului Ilie
Oteteleºanu, a fost construitã în 1720 ºi
pictatã în 1840–1841 de Constantin Lecca
ºi refãcutã în 1893 dupã planurile
arhitectului P. Springler, ºi repictatã de
Gheorghe Tattarescu ºi Gheorghe Ioanid;
biserica având dublu hram – „Sfântul
Gheorghe” ºi „Cuvioasa Parascheva”
(1730); biserica „Sfântul Mina” (1731, cu
picturi murale originare); biserica fostei
mănãstiri „Obedeanu”, cu hramul
„Sfinþii Împãraþi Constantin ºi Elena”, a
fost construitã în anii 1748–1753, cu
modificãri ulterioare; la cutremurul din
4 mart. 1977 au căzut turlele şi au fost
reconstruite ulterior; pe lângã biserica
acestei mănãstiri a funcþionat prima
ºcoalã în lb. română din Oltenia
(înfiinþatã în 1755); bisericile cu hramurile
„Sfântul Gheorghe”-Vechi (1730–1775),
„Sfântul Gheorghe”-Nou (1754–1755,
refãcutã din temelii în 1913), „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil” (sec. 16,
reziditã de la nivelul ferestrelor în 1783–
1791), „Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel”
(sec. 15, refãcutã din temelii în 1783–
1785), „Sfântul Nicolae”-Craioviþa (1730–
1732); biserica Hagi Enusi, cu hramul
„Toþi Sfinþii” (1792, cu picturi din 1895);
biserica „Brânduºa” (1793), cu înfãþiºare
rusticã; biserica „Madona Dudu”, cu
hram dublu – „Adormirea Maicii
Domnului” ºi „Sfântul Pantelimon”,
ziditã în anii 1750–1758 prin strãdania
marelui clucer Constantin Fotescu ºi a
tãbãcarului Hagi Ion Gheorghe pe locul
unei biserici din lemn ce data din anul
1700, a fost refãcutã în 1842–1844, apoi
dãrâmatã complet în 1913 ºi reconstruitã

în 1929–1942 dupã planurile arhitecþilor
Ion Trajanescu ºi Sterie Becu. În pronaos
se aflã mormântul poetului Vasile
Cârlova. În anul 1992 a devenit catedrală
episcopală; biserica având hramul
„Sfântul Nicolae”-Belivacã (1794–1800,
cu picturi murale interioare, originare);
biserica având dublu hram – „Sfântul
Nicolae” ºi „Sfânta Parascheva” (1795);
biserica „Sfântul Nicolae”-Ungureni
(1774–1780); biserica având triplu hram,
„Sfântul Ioachim”, „Sfânta Ana” ºi
„Sfântul Haralambie” (1802–1806);
biserica „Sfinþii Trei Ierarhi” (1815);
biserica „Sfântul Nicolae”-Dorobanþu
(1782–1783); biserica „ªtirbei” cu hramul
„Sfânta Treime” a fost construită în anii
1901–1906 (după planurile arhitectului
francez Émile Lecomte du Noüy) pe locul
unei vechi biserici ridicate în anii 1765–
1768 de Dumitrana Ştirbei, soţia
stolnicului Constantin Ştirbei; biserica
romano-catolicã „Sfântul Anton” (1654,
refãcutã în 1734–1738 ºi renovatã în 1841–
1844); Casa Bãniei, construitã din
iniþiativa domnului Constantin Brâncoveanu, în 1699, pe locul unui vechi
edificiu din sec. 15 care aparþinea fam.
Craiovescu. Casa Bãniei este cea mai
veche construcþie civilã din Craiova,
declaratã monument de arhitecturã. Casa
are un elegant foiºor pe coloane de piatrã.
În prezent, Casa Bãniei adãposteºte
Muzeul de Etnografie ºi Artã Popularã;
Casa „Glogoveanu” dateazã dinainte de
anul 1783, restauratã în anii 1802 ºi 1840.
Casa a aparþinut boierilor Glogoveanu.
În perioada 1913–1949 aici a funcþionat
Primãria oraºului Craiova, iar în prezent
esate sediul Tribunalului judeþean; Casa
„Jianu”, cu douã niveluri (sec. 18,
refãcutã în 1918 pe vechea fundaþie);
clãdirea fostului Palat de Justiþie construitã în 1880–1890, în stil neoclasic,
dupã planurile arhitectului Ion Socolescu, azi sediul Universitãþii; clãdirea
Palatului Administrativ, construitã în
1912–1913 dupã planurile arhitectului
Petre Antonescu, azi sediul Prefecturii;
clădirea Primăriei municipale construită
după planurile arhitectului Ion Mincu,
inaugurată în 1916; palatul lui Dinu
Mihail construit în 1896–1907 dupã
planurile arhitectului francez Paul
Gottereau, azi adăposteşte Muzeul de
Artã; fântânile „Popova” (1613), „Obedeanu” (1774), „Jianu” (1800), „Purcarului” (1816), Fântâna Roºie (1850–1870),
monumentul lui Barbu ªtirbei, realizat
în 1907 de Jean du Noüy; monumentul

]i pictat` de Constantin Lecca,

fraþilor Buzeºti (autor Boris Caragea);
bustul lui Petrache Poenaru, operã din
1935 a lui Anghel Chiciu etc.

CRAIVA, com. în jud. Arad, alcãtuitã din
10 state, situatã în zona de contact a
Câmpiei Cermei cu Dealurile Codru-Moma, pe cursul superior al râului Sartiº;
2 951 loc. (1 ian. 2011): 1 466 de sex masc.
ºi 1 485 fem. Expl. ºi prelucr. lemnului.
În satul Ciunteºti, menþionat documentar
în 1587, se aflã biserica din lemn cu
hramul „Buna Vestire” (1725), cu picturi
interioare, în stil bizantin, realizate pe
pânzã sau pe lemn de tei ºi lipit pe pereþii
de scânduri. Satul Craiva este atestat
documentar în 1344.

CRAPINA, lac de luncã, situat în marele
cot al Dunãrii, în N Dobrogei, în amonte
de Isaccea; 29,4 km2. Separat de Dunãre
prin grinduri fluviatile, dar legat de
fluviu prin privaluri. Pescuit.

CRASNA1.DealurileCrasnei, unitate
deluroasã de relief în NV României, parte
componentã a Dealurilor Vestice, limitatã
de râurile Barcãu, la V-SV ºi Crasna, la
E-SE, de Câmpia Tãºnadului, la N ºi
Depr. ªimleului, la S. Au aspectul unor
glacisuri de eroziune, cu înclinare spre
V-NV. Alt. max.: 327 m. Sunt constituite
din marne, nisipuri ºi pietriºuri ºi sunt
acoperite cu pãduri, pajiºti naturale ºi
pomi fructiferi.
2. Râu în NV României, afl. stg. al
Tisei pe terit. Ungariei; 140,4 km, din care
121 km pe terit. României. Supr. bazinului: 2 140 km2. Izv. din zona de contact
dintre M-þii Meseº ºi M-þii Plopiº, de sub
vf. Mãgura Priei, de la 565 m alt., ºi
strãbate, pe direcþie S-N-NV, Depr.
ªimleului (trece prin oraºul ªimleu
Silvaniei, dupã care ocoleºte cristalinul
insular al Mãgurii ªimleului ºi traverseazã defileul epigenetic dintre Cehei
ºi Uileacu ªimleului), Câmpia Tãºnadului,
Câmpia Ierului ºi a Someºului. În aval de
satul Moftinu Mic este îndiguit pe 70 km
lungime. În secolele trecute se vãrsa în
Someº. Afl. pr.: Valea Banului, Bicu,
Carastelec, Zãnicel, ªolduliþa, Zalãu,
Maja, Cerna, Maria.
3. Com. în jud. Gorj, alcãtuitã din 9
sate, situatã în Depr. Subcarpaticã
Olteanã, la poalele sudice ale M-þilor
Parâng, pe râul Turbaþi; 5 092 loc. (1 ian.
2011): 2 546 de sex masc. ºi 2 546 fem.
Creşterea bovinelor. În satul Crasna se
aflã o mănăstire de călugări, cu biserica
„Sfântul Nicolae”, ctitorie din 1636 a
marelui pitar Dimitrie Filiºanu, cu picturi

invadatoare care urmãrea sã-l reînscãuneze ca domn pe Alexãndrel, refugiat
în Polonia dupã înfrângerea de la
Tãmãºeni.

Crasna (3). Biserica „Sfântul Nicolae” a mănăstirii

murale în frescã din 1757, între care se
remarcã tabloul votiv cu portretele lui
Matei Basarab ºi mitropolitului ªtefan.
Biserica este declarată monument istoric.
Chiliile au fost refãcute în 1808, iar
biserica restauratã în anii 1808, 1820,
1936–1938 ºi în 1991–1993. Bisericile din
lemn, cu acelaºi hram – „Cuvioasa
Parascheva”, în satele Aniniºu din Deal
(1768), Aniniºu din Vale (1800, reparatã
în 1834 ºi refãcutã în 1904) ºi Drãgoieºti
(1760); în satul Dumbrãveni se gãsesc
bisericile din lemn cu hramurile
„Adormirea Maicii Domnului” (1768),
„Sfinþii Îngeri” (1810) ºi „Sfântul
Gheorghe” (1824), iar în satul Cãrpiniº
există biserica din lemn cu hramul
„Intrarea în Bisericã a Maicii Domnului”
(1738), cu zid de incintã din sec. 19.
4. Com. în jud. Sãlaj, alcãtuitã din 4
sate, situatã în S Depr. ªimleului, la
poalele M-þilor Plopiº, în zona de confl.
a Vãii Banului cu Crasna; 6 593 loc. (1 ian.
2011): 3 172 de sex masc. ºi 3 421 fem.
Nod rutier. Expl. ºi prelucr. lemnului.
Producţie de mobilă, de cuptoare şi
arzătoare, de articole de îmbrăcăminte
pentru lucru şi de articole din material
plastic pentru construcţii, de băuturi
răcoritoare ş.a. Fermã de creºtere a
bovinelor. Pomiculturã. În arealul com.
C. au fost descoperite vestigii paleolitice
(vârfuri de sãgeþi), neolitice (topoare din
tuf vulcanic, urme de locuinþe), din
Epoca bronzului ºi din perioada dacicã.
Devastatã de marea invazie mongolã din
1241. În satul Crasna, menþionat documentar, prima oarã, în 1213, se aflã
ruinele unei cetãþi din sec. 13–15 ºi o
bisericã în stil gotic (1380–1400), cu tavan
casetat, pictat în 1736; turn din 1708;
ample transformãri în 1909.
5. Õ SitaBuzãului.
6.Mănãstirea~ Õ Izvoarele(5).
7. Pãdure lângã satul Crasna (com.
Albeºti, jud. Vaslui) unde, la 5–6 sept.
1450, oastea lui Bogdan II, domn al
Moldovei, a înfrânt armata polonã

CRASNICOL, grind fluvio-maritim,
situat în S Deltei Dunãrii, între braþul
Sfântu Gheorghe al Dunãrii ºi þãrmul
Mãrii Negre, la V de com. Sfântu
Gheorghe. Supr.: c. 3 500 ha. Lungime:
18 km. Strãbãtut de canalele Tãrâþa,
Belciug, Crasnicol, Lejai º.a. Este una
dintre cele mai importante zone ale
Deltei Dunãrii în care poposesc pãsãrile
migratoare sau în pasaj.

CRÃCÃOANI, com. în jud. Neamþ,
alcãtuitã din 5 sate, situatã în zona de
contact a Subcarpaþilor Neamþului cu
M-þii Stâniºoarei, pe cursul superior al
râului Cracãu; 4 562 loc. (1 ian. 2011):
2 268 de sex masc. ºi 2 294 fem.
Zãcãminte de sare gemã. Expl. forestiere.
În satul Crãcãoani se aflã schitul
Horãicioara (de cãlugãri), situat la 900
m alt., ctitorie cãlugãreascã din anul 1466,
cu biserica din lemn „Buna Vestire” construitã în 1480 prin strãdania arhimandritului Chiriac la porunca domnului
ªtefan cel Mare. Locul Sfintei Mese din
altarul fostei biserici din lemn este marcat
de o lespede din piatrã aºezatã în 1937.
Biserica actualã, cu hramul „Izvorul
Tãmãduirii”, a fost ziditã în 1868 prin
osârdia arhimandritului Ermoghen
Buhuº, consolidatã ºi renovatã în anii
1998–2006, resfinþitã la 17 iun. 2007.
Declaratã monument istoric ºi de
arhitecturã.
CRÃCIUNA,Cetatea~Õ Odobeºti(4).

CRÃCIUNELU DE JOS, com. în jud.
Alba, formată dintr-un sat, situatã în Pod.
Târnavelor, pe râul Târnava; 2 170 loc.
(1 ian. 2011): 1 099 de sex masc. ºi 1 071
fem. Staþie de c.f. Expl. de balast, de
argilă şi de caolin. Produse lactate.
Morărit şi panificaţie. Prelucr. lemnului.
Creşterea bovinelor. Centru viticol.
Pomiculturã. În satul Crãciunelu de Jos,
atestat documentar în 1324, se află o
biserică reformată (sec. 16, restaurată în
1926).

CRÃCIUNEªTI 1. Com. în jud. Mureº,
alcãtuitã din 5 sate, situatã în partea
centralã a Pod. Transilvaniei, pe râul
Niraj; 4 235 loc. (1 ian. 2011): 2 093 de sex
masc. ºi 2 142 fem. Haltã de c.f. (în satul
Cinta). Producţie de mobilier. Creşterea
bovinelor. Culturi de cartofi ºi sfeclã de
zahãr. Legumiculturã. În satul Crãciuneºti,
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menþionat documentar, prima oarã, în
1444, se aflã o bisericã ziditã în 1622 ºi
douã biserici din lemn, una cu hramul
„Sfântul Nicolae”-Nicoleºti (sec. 18, cu
transformãri din sec. 20) ºi alta cu hramul
„Sfinþii Arhangheli Mihai ºi Gavriil”
(sec. 19).
2. Sat în com. Bocicoiu Mare, jud.
Maramureº, menþionat documentar,
prima oarã, în 1385, situat în extremitatea
de N a României, la graniþa cu Ucraina,
în Depr. Maramureº, la 300 m alt., pe stg.
râului Tisa, la 7 km NE de municipiul
Sighetu Marmaþiei. Staþiune balneoclimatericã de interes local, sezonierã, cu
izv. de ape minerale sulfuroase, clorurate,
sodice, hipotone indicate în tratarea
afecþiunilor reumatismale, a celor
hepato-biliare (dischinezie biliarã) ºi
digestive (colon iritabil). Buvete pentru
curã internã cu ape minerale.

CRÃIEªTI, com. în jud. Mureº, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în Colinele Mãdãraºului, pe cursul superior al râului
Lechinþa; 935 loc. (1 ian. 2011): 458 de sex
masc. ºi 477 fem. Haltã de c.f. Nod rutier.
Satul Crãieºti este menþionat documentar, prima oarã, în 1549.
CRÂMPOAIA, com. în jud. Olt, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în Câmpia Boian, pe
dr. vãii Vedea; 3 660 loc. (1 ian. 2011):
1 898 de sex masc. ºi 1 762 fem. Culturi
de plante uleioase, de cereale ºi de plante
tehnice. Bisericã având hramul „Adormirea Maicii Domnului” (1797, cu
refaceri din 1867) ºi conacul „Stember”
(1900), în satele Buta ºi Crâmpoaia.

CRÂNG, cea mai mică unitate de aºezare
ruralã, cu caracter permanent, specifică
zonelor montane, alcãtuitã din pâlcuri
de gospodãrii (de la 2–5 gospodării pânã
la 20–30), dispersate pe mari suprafeþe
de teren ºi aflate, de obicei, la distanþe
mari de principalele cãi de comunicaþie.
Cea mai mare frecvenþã a acestor tipuri
de aºezãri rurale se întâlneºte în sectorul
central ºi sudic al M-þilor Apuseni
(Carpaþii Occidentali).
CRÂNGAªI, cartier în partea de V-NV
a municipiului Bucureºti.

CRÂNGENI, com. în jud. Teleorman,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în Câmpia
Boian, pe râul Cãlmãþui; 3 077 loc. (1 ian.
2011): 1 534 de sex masc. ºi 1 543 fem.
Viticulturã. Iaz piscicol.
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CRÂNGU, com. în jud. Teleorman,
alcãtuitã din 2 sate, situatã în Câmpia
Boian, pe râul Cãlmãþui; 1 502 loc. (1 ian.
2011): 709 de sex masc. ºi 793 fem. Moarã
de cereale (1930) şi presă de ulei comestibil, în satul Crângu. Viticulturã. Înainte
de 1 ian. 1965, satul ºi com. Crângu s-au
numit Ologi.

CRÂNGURILE, com. în jud. Dâmboviþa,
alcãtuitã din 8 sate, situatã în zona de
contact a Câmpiei Târgoviºtei cu Câmpia
Titu, pe râul Potopu; 3 507 loc. (1 ian.
2011): 1 635 de sex masc. ºi 1 872 fem.
Expl. de balast. Producţie de lacuri ºi
vopsele. Culturi de cereale ºi plante
tehnice. Reºed. com. este satul Bãduleºti.
În satul Bãduleºti se aflã bisericile cu
dublu hram – „Naºterea Maicii Domnului” ºi „Sfântul Nicolae” (1796–1806 ºi
pictatã în 1849) ºi „Adormirea Maicii
Domnului” ºi „Sfântul Ioan Botezãtorul”
(1856, reparatã în 1902) precum ºi biserica
din lemn cu hramul „Adormirea Maicii
Domnului” (sec. 18); în satul Crângurile
de Sus se aflã biserica având hramul
„Cuvioasa Parascheva” (1800, reparatã
în 1902), iar în satul Rãþeºti există biserica
„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”
(1826).

CREACA, com. în jud. Sãlaj, alcãtuitã
din 9 sate, situatã în Depr. Almaº-Agrij,
la poalele de NE ale Mãgurii Stânii, pe
cursul inf. al râului Agrij; 2 856 loc. (1 ian.
2011): 1 396 de sex masc. ºi 1 460 fem.
Nod rutier. Expl. de calcar (în satul
Prodãneºti). Centru de prelucr. artisticã
a lemnului (în satul Brebi). În satul
Creaca, menþionat documentar, prima
oarã, în 1385, se aflã biserica din lemn
cu hramul „Sfântul Nicolae” (1710,
restauratã în 1972 ºi 1998), declaratã
monument istoric. Câte o bisericã din
lemn, cu hramul „Sfinþii Arhangheli
Mihail ºi Gavriil”, existã în satele Borza
(1758, strãmutatã din satul Poarta
Sãlajului, com. Românaºi), Brebi (1759,
amplificatã în 1853 ºi pictatã în a doua
jumãtate a sec. 19), Brusturi (1701) ºi Jac
(1756). În satul Prodãneºti se aflã biserica
din lemn cu hramul „Sfântul Gheorghe”
(1650).

CREASTA COCOªULUI, vârf în M-þii
Gutâi, alcãtuit din andezite bazaltice,
piroclastite, aglomerãri vulcanice ºi
revãrsãri de lavã, reprezentând un vechi
con vulcanic. Alt.: 1 428 m. Cunoscut ºi
sub numele de Pana Cocoºului, Tifãria

Gutâiului, Þurana Gutâiului ºi Piatra Mare.
Pe acest vârf existã o rezervaþie mixtã (50
ha), geologicã, botanicã ºi faunisticã
(acvila de stâncã/Aquila chrysaëtos, corbul/Corvus corax, uliul pãsãrelelor/Accipiter nisus, acvila þipãtoare/Aquila
pomarina, codobatura vânãtã/Motacilla
cinerea º.a.).

rutier. Între 17 febr. 1968 ºi 23 ian. 1981
com. C. a fost în jud. Ilfov. Bisericile cu
hramurile „Sfântul Gheorghe” (1880) ºi
„Sfinþii Împãraþi Constantin ºi Elena”
(1890), în satul Crevedia Mare. În
perioada 1912–1930, satul Crevedia Mare
s-a numit Regele Ferdinand, iar între 1948
şi 31 dec. 1964 a purtat denumirea Dealu.

CREÞENI, com. în jud. Vâlcea, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în SE Piem. Olteþului,
pe râul Pesceana; 2 428 loc. (1 ian. 2011):
1 185 de sex masc. ºi 1 243 fem. Producţie
de lacuri, vopsele, diluanţi, cerneluri
tipografice, cărămizi, ţigle şi produse de
panificaţie. Ferme de creºtere a bovinelor
ºi pãsãrilor. Centru pomicol ºi viticol.
Bisericile din lemn cu hramurile „Sfinþii
Voievozi” (1750) ºi „Intrarea în Bisericã
a Maicii Domnului” (1771), în satele
Creþeni ºi Mreneºti.
CREÞEªTI, com. în jud. Vaslui, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în N Colinelor Fãlciului,
pe râul Lohan; 1 848 loc. (1 ian. 2011): 912
de sex masc. ºi 936 fem. Staþie de c.f.
(inauguratã la 25 iul. 1888). Moară. Viticulturã. Bisericã având hramul „Sfântul
Dumitru” (1864), în satul Budeºti.

CRICÃU, com. în jud. Alba, alcãtuitã din
3 sate, situatã la poalele de SE ale M-þilor
Trascãu, pe râul Cricãu; 2 197 loc. (1 ian.
2011): 1 094 de sex masc. ºi 1 103 fem.
Prelucr. lemnului; preparate din carne;
produse de panificaþie. Satul Cricãu este
menþionat documentar, prima oarã, în
1206. Pe înãlþimea Piatra Craivii (1 083
m), de pe terit satului Craiva, s-au
descoperit urmele unei cetãþi (extinsã pe
2 412 m2), înconjuratã de ziduri groase
de 2,5 m, precum ºi ale unei aºezãri
dacice (un sanctuar, ceramicã dacicã,
þigle, unelte, arme, lãnþiºoare, brãþãri din
bronz etc.) datând din sec. 2 î.Hr.–1 d.Hr.
Bisericã din sec. 13, aparþinând în prezent
cultului reformat-calvin, transformatã în
stil gotic în sec. 15, cu fragmente de
picturi murale din sec. 14–15.

CREVEDIAMARE, com. în jud. Giurgiu,
alcãtuitã din 6 sate, situatã în Câmpia
Gãvanu-Burdea, la confl. râului Chipicanu cu Neajlov; 5 019 loc. (1 ian. 2011):
2 514 de sex masc. ºi 2 505 fem. Nod

CRICOV 1. Subunitate a Câmpiei
Române, în N acesteia, la S de Subcarpaþii
Ialomiþei, între râurile Prahova, la E, ºi
Ialomiþa, la V. Zonã cerealierã.

CREMENEA, braþ navigabil al Dunãrii
inferioare care limiteazã la V Balta Brãilei.
Braþul C. se desprinde de Dunãre la N
de Giurgeni ºi curge paralel cu braþul
Vâlciu. Lungime: 70 km. Prin acest braþ
se scurg 67% din apele fluviului, restul
canalizându-se prin braþele Dunãrea
Veche/Mãcin (20%) ºi Vâlciu (13%).

CREVEDIA, com. în jud. Dâmboviþa,
alcãtuitã din 5 sate, situatã în Câmpia
Titu, pe râul Crevedia; 6 439 loc. (1 ian.
2011): 3 067 de sex masc. ºi 3 372 fem.
Prefabricate din beton. Creºterea bovinelor. Fermă avicolă. În satul Crevedia
a fost descoperit un tezaur dacic alcãtuit
din 250 de monede, iar în satul Cocani
au fost identificate urmele unei aºezãri
din Epoca bronzului. Între 17 febr. 1968
ºi 23 ian. 1981 com. C. a fost în jud. Ilfov.
Bisericile cu hramurile „Sfinþii Voievozi”
(1833–1834, reparatã în 1895), „Duminica
Tuturor Sfinþilor” (1800–1801, reconstruitã în 1848 ºi reparatã în 1897) ºi
„Sfântul Nicolae” (1654–1699, reparatã
în 1899), în satele Cocani, Dârza ºi
Mãnãstirea.

CREVENICU, com. în jud. Teleorman,
alcãtuitã din 2 sate, situatã în Câmpia
Gãvanu-Burdea, pe râul Glavacioc; 1 562
loc. (1 ian. 2011): 788 de sex masc. ºi 774
fem. Culturi de cereale ºi plante tehnice.
Bisericile cu hramurile „Sfântul Nicolae”
(1849–1853) ºi „Sfânta Treime” (1839), în
satele Crevenciu ºi Rãduleºti.

CRICIOVA, com. în jud. Timiº, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în zona de contact a
Câmpiei Lugojului cu Dealurile Lugojului, la confl. râului Nãdrag cu Timiº;
1 724 loc. (1 ian. 2011): 871 de sex masc.
ºi 853 fem. Pomiculturã (meri, peri,
pruni). Satul Criciova apare menþionat
documentar, prima oarã, în 1223. În satul
Jdioara, atestat documentar în 1320, se
aflã ruinele unei cetãþi din anul 1320, o
bisericã ziditã în anii 1907–1910, restauratã în 1937, cu picturi murale interioare
executate de Victor Jurca din Lugoj ºi un
iconostas realizat din cãrãmidã arsã, cu
sculpturi în gips executate de Pavel
Poker, precum ºi o rezervaþie faunisticã.
În satul Criciova existã biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1885–1892, cu
picturi murale refãcute în 1991–1994).

2.Schitul„SfântaMaria”-CricovÕ
Urlaþi.

CRICOVU DULCE, râu, afl. stg. al
Ialomiþei pe terit. com. Corneºti, jud.
Dâmboviþa; 69 km; supr. bazinului: 577
km2. Izv. din Subcarpaþii Ialomiþei, de la
665 m alt. ºi trece prin Moreni. Cândva
se vãrsa în Prahova, prin albiile pãrãsite
Viroaga ºi Poienari, iar apoi, din cauza
miºcãrilor neotectonice, ºi-a schimbat
cursul spre V, cãtre Ialomiþa. Afl. pr.:
Proviþa. Cunoscut ºi sub numele de
Cricov.

CRICOVU SÃRAT, râu, afl. stg. al
Prahovei în Câmpia Gherghiþei, pe terit.
com. Adâncata, jud. Ialomiþa; 82 km;
supr. bazinului: 660 km2. Izv. din
Subcarpaþii Buzãului, din Dealul
Fântânei, de la 640 m alt., traverseazã
glacisul Istriþei ºi trece prin Urlaþi. Afl.
pr.: Lapoº, Chiojdeanca, Matiþa.
CRISIUSÕ Huedin(2).

CRISTEªTI 1. Com. în jud. Botoºani,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în SV Câmpiei
Jijiei Superioare, pe cursul superior al
râului Miletin; 4 873 loc. (1 ian. 2011):
2 496 de sex masc. ºi 2 367 fem. Prelucr.
lemnului. Morãrit. Pomiculturã. Biserici
din lemn cu hramurile „Sfinþii Voievozi”
ºi „Schimbarea la Faþã”, în satele Cristeºti
(1771) ºi Schit-Orãºeni (1762).
2. Com. în jud. Iaºi, alcãtuitã din 2
sate, situatã în SE Pod. Sucevei, pe stg.
Vãii Moldova; 4 267 loc. (1 ian. 2011):
2 171 de sex masc. ºi 2 096 fem. Nod
rutier. Expl. de marne, gresii ºi argile.
Fermã de creºtere a bovinelor. În satul
Cristeºti, menþionat documentar în 1427,
se aflã o bisericã având hramul „Sfinþii
Voievozi” (1657) cu catapeteasmã din
1909 ºi turn de poartã din 1834–1849, iar
în satul Homiþa existã biserica din lemn
cu hramul „Sfinþii Apostoli Petru ºi
Pavel” (1853).
3. Com. în jud. Mureº, alcãtuitã din
2 sate, situatã în Pod. Transilvaniei, pe
stg. Mureºului; 5 892 loc. (1 ian. 2011):
2 892 de sex masc. ºi 3 000 fem. Staþie de
c.f. Producţie de mobilă pentru birouri,
de aparate, dispozitive şi instrumente
medicale şi de laborator, de articole de
feronerie şi de produse din mase plastice.
Creşterea bovinelor. Culturi de sfeclã de
zahãr ºi cartofi. Pe terit. satului Cristeºti
(menþionat documentar, prima oarã, în
1332) s-au descoperit vestigiile unei
aºezãri de la sf. Neoliticului, aparþinând
culturii materiale Coþofeni (2500–1800
î.Hr.), în care s-au gãsit psalii (piese duble

de zãbale) din bronz, aplice din bronz,
lame din fier, ceramicã etc., ºi vestigii
din perioada daco-romanã (sec. 2–3) ale
unei aºezãri cu caracter urban (vicus),
constând în mari cantitãþi de vase
ceramice de tip provincial roman
(amfore, urcioare), opaiþe, podoabe, figurine de teracotã, lei funerari, lupa
capitolina etc.

CRISTIAN 1. Com. în jud. Braºov, formată dintr-un sat, situatã în SV Depr.
Braºov, la poalele masivului Postãvaru,
pe râul Ghimbãºel; 4 669 loc. (1 ian. 2011):
2 285 de sex masc. ºi 2 348 fem. Staþie de
c.f. Nod rutier. Zãcãminte lenticulare de
cãrbune. Expl. forestiere, de cãrbune
brun, de calcar ºi de argilã. Producţie de
maşini-unelte, de produse chimice, de
mobilã ºi cherestea, de prefabricate din
beton, de cãrãmidã ºi þiglã, de subansambluri auto, de ulei mineral ºi sintetic.
Preparate din carne. Creºterea bovinelor.
Sere floricole. Satul Cristian a fost
întemeiat în prima jumãtate a sec. 13 de
coloniºtii germani ºi menþionat documentar, prima oarã, în 1362 cu numele
Krestyenfalu ºi apoi în 1367 cu denumirea
Villa Cristiani. Totodată, în sec. 13,
cavalerii teutoni, care au staţionat în Ţara
Bârsei în perioada 1211–1225, au instituit
în această zonă cinci centurii (o centurie
cuprindea o sută de gospodării), împărţite la rândul lor în decurii (fiecare decurie
avea zece gospodării). Una dintre cele
cinci centurii este atestată documentar
pe râul Ghimbăşel şi cuprindea decuriile
Cristian, Ghimbav şi Râşnov. Bisericã,
iniþial în stil romanic (1270), cu elemente
sculpturale de facturã goticã, reconstruitã
în prima jumãtate a sec. 19 în stil neoclasic.În prezent, biserica aparţine cultului
evanghelic. Fortificaþia din jurul bisericii
dateazã din prima jumãtate a sec. 15
având forma de incintã ovalã cu douã
rânduri de ziduri, întãrite cu 8 turnuri
de apãrare ºi un bastion de poartã (transformat în sec. 19 în casã parohialã).
Cetatea a fost restauratã în 1961; biserica
ortodoxã cu hramul „Adormirea Maicii
Domnului” (1795), cu picturi murale la
interior din 1821 executate de Stoica
Popovici. Pãdure de stejari multiseculari,
declaratã monument al naturii.
2. Com. în jud. Sibiu, formată
dintr-un sat, situatã în Depr. Sibiu, la
poalele M-þilor Cindrel, pe râul Cibin;
4 112 loc. (1 ian. 2011): 2 030 de sex masc.
ºi 2 082 fem. Staþie de c.f. Expl. de calcar.
Producţie de echipamente pentru
radiologie şi electroterapie, de maşini şi
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utilaje pentru exploatări forestiere şi
pentru agricultură, de produse lactate,
de băuturi răcoritoare, prefabricate din
beton ş.a. Creşterea bovinelor. Pomiculturã. Institut de montanologie. Muzeu
sãsesc amenajat într-o casã din sec. 18.
Agroturism. Satul Cristian este menþionat
documentar, prima oarã, în 1223. Bisericã evanghelicã, iniþial romanicã, reconstruitã în stil gotic în 1486–1498 de o
echipã condusã de meºterul Andreas din
Sibiu, fortificatã în sec. 16 cu douã
rânduri de ziduri, întãrite cu turnuri de
apãrare; biserica ortodoxã cu hramul
„Buna Vestire”, construitã în 1790, în stil
baroc, cu picturi murale din 1805.
CRISTIANUMAREÕ Postãvaru.

CRISTINEªTI, com. în jud. Botoºani,
alcãtuitã din 6 sate, situatã în N
Dealurilor Ibãneºti, în zona izv. Baºeului,
la graniþa cu Ucraina; 3 801 loc. (1 ian.
2011): 1 860 de sex masc. ºi 1 941 fem.
Nod rutier. Culturi de plante uleioase.
Douã biserici din lemn (1770 ºi 1897).
Biserica de zid având hramul „Sfinþii
Voievozi” (1857). Din 23 iun. 2004, com.
C. are în componenþã satul Dămileni, sat
reînfiinţat la acea dată după ce la 17 febr.
1968 fusese desfiinţat şi unificat cu satul
Cristineşti.

CRISTOLÞ, com. în jud. Sãlaj, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în Dealurile Gârboului,
pe râul Cristolþel; 1 359 loc. (1 ian. 2011):
678 de sex masc. ºi 681 fem. Expl. de
balast ºi de lemn. Producþie de palincã;
panificaþie. Pomiculturã. Satul Cristolþ
este menþionat documentar, prima oarã,
în 1554. Biserica din lemn cu hramul
„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”
(sec. 18), în satul Muncel, declaratã monument istoric.

CRISTURUSECUIESC, oraº în jud. Harghita, situat în E Pod. Târnavelor, la 393
m alt., pe dr. râului Târnava Mare, la 82
km V de municipiul Miercurea-Ciuc;
10 259 loc. (1 ian. 2011): 5 036 de sex masc.
ºi 5 223 fem. Supr.: 54 km2, din care 6,2
km2 în intravilan; densitatea: 1 655
loc./km2. Staþie de c.f. Nod rutier. Expl.
de gaz metan ºi de balast. Întreprindere
de oþeluri speciale. Producţie de
încălţăminte, de prefabricate din beton,
de mobilã ºi conf. Produse de panificaþie;
preparate din carne ºi lapte. Complex
avicol. Fermã de creºtere a porcilor. Sere
legumicole. Muzeu de istorie, ºtiinþele
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naturii ºi etnografie (f. 1946 ºi reorganizat
în 1960); Muzeul tehnicii populare. Liceu
(din 1712). Staþiune balneoclimatericã
sezonierã, de interes local, cu climat de
coline, sedativ, ºi cu izvoare cu ape
minerale clorurate, sodice, de mare
concentraþie (mineralizare 140 g/litru)
indicate pentru tratarea afecþiunilor
reumatismale ºi a celor posttraumatice.
Istoric. Localit. apare menþionatã
documentar, prima oarã, în 1332, cu
numele Sacerdos de Sancta Croce. În 1459
figura ca oraº (oppidum), iar în sec. 17
este amintit ca târg. Ulterior a existat ca
aºezare ruralã, fiind declaratã oraº în
1956. În prezent, oraºul Cristuru Secuiesc
are în subordine localit. componentã
Filiaº ºi satul Beteºti (sat preluat la 7 mai
2004 de la com. Mugeni, jud. Harghita).
În perioada 1934–1940, C. S. s-a numit
I. G. Duca. Monumente: biserică din
sec. 11, cu refaceri din sec. 15, azi biserică
unitariană; biserica reformatã, construitã
în 1822–1834 pe fundaþiile unei biserici
din 1644, cu un turn din 1866; biserica
romano-catolicã (sec. 14); conacele
„Ugron” (sec. 17) ºi „Gyárfás” (sec. 18,
în stil baroc); fostul Cazinou (sec. 19), azi
Muzeul de Istorie; statuia lui Nicolae
Bãlcescu operã a sculptorului Mircea
Spãtaru; statuia lui Petöfi Sándor,
realizatã în 1971 de sculptorul Marko
András. În localit. componentã Filiaº
existã o bisericã unitarianã construitã în
1803 pe fundaþile uneia din sec. 17,
precum ºi o rezervaþie naturalã geologicã
(vulcani noroioºi), iar în satul Beteºti un
conac de la începutul sec. 19.

CRIª1.CâmpiaCriºurilor, subunitate
a Câmpiei de Vest, situatã în partea
centralã a acesteia, la graniþa cu Ungaria,
între Criºu Repede, la N, câmpiile
Miersigului ºi Cermei, la E, ºi Câmpia
Aradului, la S, drenatã de Criºu Negru,
Teuz, canalul Criºurilor º.a. Soluri predominant cernoziomice, propice culturilor agricole.
2. Râu, afl. stg. al Tisei pe terit.
Ungariei, format prin unirea Criºului
Repede cu Criºu Alb. Criºu Repede (148
km; supr. bazinului: 2 425 km2) izv. din
marginea de E a Depr. Huedin, de la 710
m alt., de pe raza com. Izvoru Criºului
(jud. Cluj), strãbate defileul de la Poieni,
sãpat în rocile eruptive din N M-þilor
Vlãdeasa, trece apoi prin Depr.
Ciucea-Negreni, unde primeºte pe stg.
afl. Drãganu, în continuare strãpunge

ºisturile cristaline ale M-þilor Plopiº ºi
ale Culmii Scoruºeþ, formând defileul de
la Bratca (zonã în care confl. cu Valea
Iadei), iar dupã cheile de la Vadu
Criºului intrã în Câmpia de Vest, trecând
prin Oradea, în aval de care este îndiguit.
Debitul mediu multianual variazã între
13 ºi 24 m3/s. Pe terit. com. Giriºu de
Criº, din malul stg. al Criºului Repede
porneºte cãtre S canalul Criºurilor (Õ).
Criºu Alb (238 km; supr. bazinului: 4 155
km2) izv. din masivul Pietrele Albe (SV
M-þilor Bihor), de sub vf. Certezu (1 184
m alt.), de la 980 m alt. În cursul superior,
pânã în com. Criºcior (jud. Hunedoara),
are aspect sãlbatic, vijelios, cu pante
medii în jur de 25 m/km, strãbate apoi
depresiunile Brad, Hãlmagiu, Gurahonþ
ºi Zarand, iar în aval de oraºul Sebiº
dreneazã Câmpia Cermei ºi Câmpia
Criºurilor, trecând prin Ineu ºi
Chiºineu-Criº, ºi confl. cu Criºu Repede
pe terit. Ungariei. Debitul mediu
multianual variazã între 10 ºi 24 m3/s.
Afl. pr.: Râbiþa, Cigher, Chiºindia, Criºu
Negru. În arealul com. Buteni, jud. Arad,
din malul stg. al Criºului Alb se desprinde canalul Morilor (Õ) care, dupã ce
parcurge un traseu paralel cu cel al
Criºului Alb pe o distanþã de 83,5 km se
unificã din nou în aval de com. Pilu. În
aval de Chiºineu-Criº, cursul Criºului
Alb este îndiguit. Criºu Negru (139 km;
supr. bazinului: 4 476 km2) izv. de pe
versantul N al vf. Curcubãta Mare, de la
1 460 m alt., strãbate Depr. Beiuº, trecând
prin oraºele Vaºcãu, ªtei ºi Beiuº, ºi, dupã
ce traverseazã defileul dintre Borz ºi
ªoimi din NV M-þilor Codru-Moma, dreneazã Câmpia Cermei ºi Câmpia
Criºurilor, unde este îndiguit în mare
parte (52,5 km pe malul dr. ºi 37,5 km
pe malul stg.). Afl. pr.: Criºtior, Criºu
Bãiþa, Criºu Vãratecului, Criºu Pietros,
Valea Roºie, Holod.
3.Õ CanalulCriºurilor.
CRIªAN 1. Com. în jud. Tulcea, alcătuită
din 3 sate, situatã în partea centralã a
Deltei Dunãrii, pe canalul Sulina; 1 305
loc. (1 ian. 2011): 674 de sex masc. ºi 631
fem. Cherhana. Centru internaþional de
informare ºi cercetare a Rezervaþiei
Biosferei „Delta Dunãrii”, inaugurat la 2
oct. 1994. Monument ridicat (1896) în
amintirea inaugurãrii canalului Sulina.
Popas turistic ºi punct de plecare în
excursii pe canalele ºi lacurile Deltei
Dunãrii. Turism. Satul Crişan a fost
întemeiat în anul 1912 cu numele Carmen
Sylva, iar din 1948 are denumirea actuală.

În satul Mila 23 s-a născut Ivan
Patzaichin (1949)
2.Mănãstirea~Õ Ribiþa.

CRIªCIOR, com. în jud. Hunedoara,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în E Depr.
Brad, la poalele M-þilor Metaliferi, la
confl. râului Bucureşci cu Criºu Alb;
4 114 loc. (1 ian. 2011): 2 011 de sex masc.
ºi 2 103 fem. Staţie de c.f. pe linia de
mocăniţă Brad-Crişcior. Expl. forestiere,
auro-argentifere (în satul Barza,
întrerupte în anul 2006) ºi de andezit.
Reparaţii de utilaj minier. Producţie de
echipamente electrice şi electronice
pentru autovehicule, de mobilă, de
articole de lenjerie pentru corp, de
prefabricate din beton şi de confecþii
textile. Centru de cojocãrit. Muzeu sãtesc.
În satul Criºcior, menþionat documentar
prima oarã, în 1439, se aflã biserica de
zid, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, ctitorie de la sf. sec. 14 a cneazului
Bãlea ºi a soþiei sale, jupâniþa Viºe, cu
fragmente de picturi murale originare
(remarcabil este tabloul votiv înfãþiºând
familia ctitorului). Peretele nordic al
bisericii pãstreazã fragmente de picturã
din scena „Judecata de Apoi” (sec. 15).
CRIªENI, com. în jud. Sãlaj, alcãtuitã din
3 sate, situatã în zona de contact a
Dealurilor Sãlajului cu prelungirile de N
ale M-þilor Meseº, la izv. râului Sãlaj;
2 795 loc. (1 ian. 2011): 1 392 de sex masc.
ºi 1 403 fem. Expl. şi prelucr. lemnului
(mobilă de bucătărie, parchete, furnire,
panouri din lemn, ambalaje din lemn).
Producţie de maşini-unelte, de articole
din material plastic pentru construcţii,
de sucuri din fructe şi legume. Turnătorie
de fontă. Pomicultură. Centru de
împletituri din rãchitã ºi paie (în satul
Cristur-Criºeni). Satul Criºeni este menþionat documentar în 1387. În satul
Cristur-Criºeni existã o bisericã reformatã
din sec. 16 (cu transformãri de la
începutul sec. 19), cu turn din 1765.

CRIªTIOR, pas în V M-þilor Apuseni,
între M-þii Bihor ºi M-þii Codru-Moma,
pe cumpãna de ape dintre râurile Criºtior
ºi Valea de la Lazuri, la 700 m alt.
Strãbãtut de o ºosea modernizatã care
asigurã legãtura între Oradea ºi Deva,
trecând prin Depr. Beiuº ºi Depr.
Brad-Hãlmagiu.

CRIªTIORUDEJOS, com. în jud. Bihor,
alcãtuitã din 5 sate, situatã la poalele de
SE ale M-þilor Codru-Moma, în apropiere
de pasul Criºtior, pe râul Criºtior; 1 404
loc. (1 ian. 2011): 690 de sex masc. ºi 714

fem. Expl. de calcar ºi de lemn. Centru
de ceramicã roºie ºi albã (în satul Sãliºte
de Vaºcãu).
CRIŞUALBÕ Criş(2).

CRIŞUNEGRUÕ Criş(2).

CRIŞUREPEDEÕ Criş(2).
CRIVADIAÕ Vulcan(1).

CRIVAIA, staþiune climatericã ºi de
odihnã de interes general, cu funcþionare
permanentã, situatã în extremitatea
sud-vesticã a României (jud. Caraº-Severin), la poalele M-þilor Semenic
(Carpaþii Occidentali), la 650 m alt., la 31
km SE de municipiul Reºiþa. Staþiunea
se aflã într-o poianã cu multã verdeaþã,
înconjuratã de dealuri împãdurite cu
foiase ºi conifere, dispunând de un climat
de adãpost, sedativ-indiferent, cu temp.
medii anuale în jur de 7,5°C (în iul. temp.
medii de 18°C, iar în ian. de –3°C) ºi
precipitaþii medii care însumeazã c. 800
mm anual. Staþiunea este indicatã pentru
tratarea nevrozelor astenice, a afecþiunilor endocrine ºi a celor respiratorii.
Numeroase posibilitãþi de drumeþii spre
masivul Semenic, peºtera Comarnic, lacul
Buhui etc. ºi de practicare a sporturilor
de iarnã.

CRIVÃÞ, com. în jud. Cãlãraºi, formată
dintr-un sat, situatã în Câmpia Bãrãganul
Mostiºtei, pe râul Argeº; 2 246 loc. (1 ian.
2011): 1 080 de sex masc. ºi 1 166 fem.
Legumiculturã. Com. C. a fost înfiinþatã
la 16 iun. 2006 prin desprinderea satului
Crivãþ din subordinea oraºului Budeºti,
jud. Cãlãraºi.

CRIZBAV, com. în jud. Braºov, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în Depr. Braºov, la 25
km N-NV de municipiul Braºov; 2 414
loc. (1 ian. 2011): 1 217 de sex. masc. ºi
1 197 fem. Expl. ºi prelucr. primarã a
lemnului. Producţie de mobilă de bucătărie şi de produse lactate. Creşterea
bovinelor. Culturi de cereale, cartofi º.a.
În satul Crizbav, atestat documentar în
anul 1235, se aflã ruinele cetãþii „Heldemburg”, datând din anul 1080 (restauratã
în anul 1200), din care se mai pãstreazã
doar un donjon. Com. C. a fost înfiinþatã
la 11 nov. 2002 prin desprinderea satelor
Crizbav ºi Cutuº din com. Hãlchiu, jud.
Braºov.

CRUCEA 1. Com. în jud. Constanþa,
alcãtuitã din 6 sate, situatã în Pod.
Casimcea, în zona de izv. a pârâului
Dunãrea; 3 227 loc. (1 ian. 2011): 1 708
de sex masc. ºi 1 519 fem. Nod rutier.

Prelucr. lemnului (mobilă de bucătărie);
produse alim. Pomiculturã (piersici, caiºi,
meri). Dealul Alah-Bair (205 m alt.), care
dominã satul Bãltãgeºti, este un interesant martor de eroziune, cu relief ruiniform. Peste ºisturile verzi din baza
dealului sunt dispuse discordant calcare
jurasice ºi cretacice. Datoritã unor orizonturi bogate în fosile, Dealul Alah-Bair a
fost declarat rezervaþie (10 ha).
2. Com. în jud. Suceava, alcãtuitã din
4 sate, situatã la poalele de N ale masivului Bârnaru (M-þii Bistriþei), în zona
cheilor Bistriþei de la Zugreni, la confl.
râului Bârnãrel cu Bistriþa; 2 046 loc.
(1 ian. 2011): 1 029 de sex masc. ºi 1 017
fem. Expl. de min. complexe ºi de uraniu
(mina de uraniu se află în prezent în
conservare). Cuptor pentru ars var
(1928), în satul Chiril. Satul Crucea apare
consemnat în documentele anului 1803
cu 70 de loc. Rezervaþia naturalã Dealul
Toancelor (în raza satului Chiril).
3.Õ Vâlcelele(2).
4.Õ Panciu.
5.Õ BecicherecuMic.
CRUCEAGIURCAÕ Vâlcelele(2).

CRUCIªOR, com. în jud. Satu Mare,
alcãtuitã din 3 sate, situatã în zona de
contact a Câmpiei Ardudului cu Dealurile Codrului, pe râul Valea Vinului;
2 500 loc. (1 ian. 2011): 1 235 de sex masc.
ºi 1 265 fem. Expl. forestiere ºi de argile
colorate. Producţie de sticlã ºi de geamuri
(în satul Poiana Codrului). Prelucr.
lemnului. Confecþii textile. Pomiculturã
(meri, pruni, peri, cireºi). Satul Cruciºor
este menþionat documentar, prima oarã,
în 1231.
CRUJANA,Rezervaþia~Õ Pãtrãuþi.

CRUªEÞ, com. în jud. Gorj, alcãtuitã din
10 sate, situatã în S Dealurilor Amaradiei,
pe râul Amaradia; 3 498 loc. (1 ian. 2011):
1 694 de sex masc. ºi 1 804 fem. Expl. de
petrol; materiale de construcþie (beton
celular autoclavizat / B.C.A., bolþari º.a.);
tâmplãrie; panificaþie. Viticulturã. În satul
Mãiag se aflã biserica „Sfântul Nicolae”
(1818), iar în satul Slãvuþa existã o
bisericã de zid cu hramul „Adormirea
Maicii Domnului” (1813) ºi una din lemn
cu hramul „Intrarea în Bisericã a Maicii
Domnului” (1684), declaratã monument
istoric.
CUCA 1. Com. în jud. Argeº, alcãtuitã
din 14 sate, situatã în Piem. Cotmeana,
pe cursul superior al râului Vedea; 2 145
loc. (1 ian. 2011): 1 088 de sex masc. ºi

Cucuteni
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1 057 fem. Pomicultură (pruni, meri).
Satul Cuca este atestat documentar în
1537. Bisericile din lemn cu hramurile
„Adormirea Maicii Domnului” (1790),
„Sfinþii Voievozi” (1828) ºi „Intrarea în
Bisericã a Maicii Domnului” (1806), în
satele Bãrbãlani, Cârceºti ºi Valea Cucii.
În satul Cârceşti se află biserica având
hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil” (2004-2010, sfinţită la 14 nov.
2010).
2. Com. în jud. Galaþi, formată
dintr-un sat, situatã în Câmpia Covurlui,
în zona de izvor a râului Lozova; 2 348
loc. (1 ian. 2011): 1 171 de sex masc. ºi
1 177 fem. Nod rutier. În satul Cuca,
atestat documentar la 15 iul. 1448, au fost
descoperite vestigii din Epoca bronzului
şi urmele unei aşezări cu necropolă
datând din sec. 4 d.Hr. Biserica „Sfinţii
Voievozi” (1914-1922).

CUCERDEA, com. în jud. Mureº, alcãtuitã din 3 sate, situatã în Pod. Târnãveni;
1 522 loc. (1 ian. 2011): 735 de sex masc.
ºi 787 fem. Satul Cucerdea este menþionat
documentar, prima oarã, în 1278. Biserica
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”
(1931-1932).
CUCI, com. în jud. Mureº, alcãtuitã din
5 sate, situatã în lunca ºi pe terasele
Mureºului, în zona de contact cu prelungirile de S ale colinelor Comlodului; 2 040
loc. (1 ian. 2011): 1 008 de sex masc. ºi
1 032 fem. Staþie de c.f. Centralã electricã
ºi de termoficare (800 MW), intratã în
funcþiune în 1963. Producţie de mobilier
şi de produse din material plastic. Fermã
de creºtere a porcilor. Culturi de cereale,
sfeclã de zahãr, tutun, legume. Pomiculturã (nuci, meri). În satul Cuci, menþionat documentar, prima oarã, în 1410,
se aflã castelul „Degenfeld”, cu parc (sec.
17, reconstruit în sec. 19), o bisericã din
sec. 15, cu turn din 1835, o bisericã ortodoxã, din lemn, cu hramul „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil” (1835) ºi o
bisericã ortodoxã de zid (1992–1998);
bisericã reformatã (1782–1786), în satul
Petrilaca.
CUCIULAT,Peştera~Õ Letca.

CUCU, vârf în M-þii Harghita (1 558 m
alt.).
CUCUTENI, com. în jud. Iaºi, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în zona de contact a
Colinelor Ruginoasa cu Câmpia Jijiei
Inferioare, pe Valea Oii; 1 305 loc. (1 ian.
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2011): 696 de sex masc. ºi 609 fem.
Viticulturã. Izvoare minerale cu ape
sulfuroase, unele carbogazoase (în satul
Bãiceni). Tabãrã anualã de creaþie
(sculpturã în lemn) din anul 2002. Satul
Cucuteni este menþionat documentar în
1454. Sãpãturile arheologice efectuate pe
terit. satului Bãiceni, în perioada 1885–
1910, au scos la ivealã importante vestigii
neolitice, datând din mileniul 4–3 î.Hr.,
cunoscute sub numele de cultura materială
Cucuteni, rãspânditã pe întreg terit.
României (Moldova, NE Munteniei, SE
Transilvaniei, Basarabia). Are mai multe
faze de dezvoltare (A, A-B, B, C) caracterizate printr-o diversitate de vase
ceramice de foarte bunã calitate, bogat
ºi variat pictate, în care predominã decorul în spiralã. Plastica este reprezentatã

Cucuteni. Vas ceramic aparţinând culturii Cucuteni

de figurine feminine cu torsul plat,
decorate cu motive geometrice (romburi,
spirale, haºuri în triunghiuri) incizate.
Pe terit. Transilvaniei, cultura materială
Cucuteni este cunoscutã sub numele de
Ariuºd. În 1962, tot în arealul satului
Bãiceni, a fost descoperit un mormânt în
care s-a gãsit un tezaur de aur, traco-getic
(sec. 4 î.Hr.), compus dintr-un coif cu
falsã vizierã, douã brãþãri spiralate
terminate cu capete de þapi de munte,
mai multe aplice º.a. În satul Cucuteni
se aflã casele familiei Cantacuzino (sec.
17–18) ºi bisericile cu hramurile „Schimbarea la Faþã” (1777) ºi „Sfinþii Voievozi”
(1804), iar în satul Bãiceni, biserica din
lemn cu hramul „Sfânta Treime” (1808).

CUDALBI, com. în jud. Galaþi, formată
dintr-un sat, situatã în zona de contact a
Pod. Covurlui cu câmpiile Tecuciului ºi
Covurluiului, pe râul Geru; 7 716 loc.
(1 ian. 2011): 3 878 de sex masc. ºi 3 838
fem. Nod rutier. Produse alim. şi de
artizanat. Moară de cereale. Creşterea
bovinelor şi porcinelor. Pomiculturã. Viticulturã. În arealul com. C. a fost descoperit (în 1931) un tezaur alcãtuit din 28
de monede bizantine, din bronz, datând
din sec. 6. Pe terit. com. C.se aflã mănãstirea Gologanu (de maici), cu biserica
„Naºterea Maicii Domnului”, ctitorie din
anii 1925–1933 a Eugeniei Panã-Gologanu. Desfiinþatã la 28 oct. 1959, de
autorităţile comuniste, mănãstirea a fost
reînfiinþatã în 1990, iar biserica restauratã
în 1991. În 1998, vechiul nume al mănãstirii Gologanu a fost schimbat în „Maica
Domnului” – Cudalbi. În perioada 1990–
2008 a fost construit un nou ansamblu
monahal compus dintr-o biserică, chilii,
casa stăreţiei, clopotniţă, casă de oaspeţi.

CUGIR1. Râu, afl. stg. al Mureºului pe
terit. com. ªibot (jud. Alba); 54 km; supr.
bazinului: 354 km2. Izv. din M-þii ªureanu,
de sub Vârful lui Pãtru (2 130 m), de la
1 900 m alt., ºi trece prin oraºul Cugir.
2. Oraº în jud. Alba, situat la poalele
de NV ale M-þilor ªureanu, la 304 m alt.,
pe râul omonim, la 36 km SV de
municipiul Alba Iulia; 25 675 loc. (1 ian.
2011): 12 600 de sex masc. ºi 13 075 fem.
Supr.: 47 km2; densitatea: 546 loc./km2.
Staþie finalã de c.f., inauguratã în 1906.
Vechi centru siderurgic (1799). Producţie
de maºini-unelte, de maºini ºi utilaje agricole, de maºini industriale de cusut, de
maºini de spãlat rufe, de motoare şi
turbine, de armament şi muniţie, de
aparate şi instrumente medicale şi de

laborator, de produse electrocasnice, de
ambalaje din material plastic, de otgoane,
frânghii şi sfoară, de confecţii textile, de
subansamble pentru automobile Mercedes ºi de produse alim. Istoric. La marginea de V a oraºului, în punctul numit
„Cetãþuia”, au fost identificate (în 1977)
urmele unei aºezãri geto-dacice, fortificatã cu val de pãmânt ºi ziduri din
piatrã ºi pãmânt, late de 3,5 m, datând
din sec. 3 î.Hr.–1 d.Hr., presupusã a fi
antica Singidava (menþionatã ºi de cãtre
Ptolomeu). În arealul oraºului au mai
fost descoperite douã tezaure monetare
de argint (unul cuprinzând 2 000 de
tetradrahme macedonene ºi altul denari
romani), ºi un depozit alcãtuit din 24 de
verigi din aur ºi 130 de obiecte fragmentare din bronz (brãþãri, fibule etc.)
datând din Hallstatt (1200–450/300 î.Hr.).
Localit. apare menþionatã documentar,
prima oarã, în 1330, iar apoi în 1493 cu
numele Villa Kudzyr. Între 1765 ºi 1851,
la C. a funcþionat Compania a IV-a de
graniþã a Regimentului I de graniþã de
la Orlat. Declarat oraº în 1960, Cugirul
are în subordine ad-tivã 7 localit. componente: Bocºitura, Bucuru, Cãlene,
Feþeni, Goaºele, Mugeºti, Vinerea. Monumente: bisericile ortodoxe cu hramurile
„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”
(1808), „Sfânta Treime” (1806–1809),
„Sfântul Gheorghe” (1980-2008) şi
catedrala „Adormirea Maicii Domnului”
(1983-2010, sfinţită la 11 sept. 2010);
biserica reformată (1890) ºi biserica romano-catolicã „Sfinþii Apostoli Petru ºi
Pavel” (1824–1826). Punct de plecare spre
rezervaþia Iezerul ªureanu.
CUHEAÕ BogdanVodã.

CUJMIR, com. în jud. Mehedinþi, alcãtuitã din 3 sate, situatã în Câmpia Blahniþei,
pe râul Drincea; 3 567 loc. (1 ian. 2011):
1 718 de sex masc. ºi 1 849 fem. Producţie
de mobilă. Fermã de creºtere a bovinelor.
Viticulturã. Biserica „Sfinþii Voievozi”
(1715, refãcutã în 1868), în satul Cujmir.

CULCIU, com. în jud. Satu Mare, alcãtuitã
din 6 sate, situatã în Câmpia Someºului,
pe stg. vãii Someºului; 4 076 loc. (1 ian.
2011): 1 997 de sex masc. ºi 2 079 fem.
Prelucr. lemnului. Expl. de balast ºi staþie
de sortare a acestuia. Culturi de cereale
ºi de sfeclã de zahãr. Reºed. com. este
satul Culciu Mare, menþionat documentar,
prima oarã, în 1279. Muzeu etnografic
(în satul Cãrãºeu). Bisericile cu acelaºi
hram – „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi

Gavriil”, în satele Cãrãºeu (sec. 19) ºi
Lipãu (1836).

CULMEAMARE, vârf în M-þii Dognecea,
constituind alt. max. a acestora (617 m).
CUMIDAVAÕ Râºnov.

CUMPÃNA, com. în jud. Constanþa,
alcãtuitã din 2 sate, situatã în NE Pod.
Cobadin; 12 140 loc. (1 ian. 2011): 6 022
de sex masc. ºi 6 118 fem. Nod rutier.
Producţie de motoare hidraulice, de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală, de săpun şi detergenţi. Apicultură;
legumicultură. Complex avicol. Pe terit.
com. a fost descoperit un cadran solar
roman, din marmurã, plasat între coarnele unui cap de taur (sec. 1–2), precum
ºi câteva inscripþii funerare greceºti din
sec. 2–3. Aici au fost identificate urmele
unei aºezãri rurale care fãcea parte din
territorium tomitan. În perioada 1870-1925,
satul şi com. C.s-au numit Hasi-Dülüc.
CUMPÃNIÞA,Hidrocentrala~Õ Arefu.

CUNGREA, com. în jud. Olt, alcãtuitã
din 7 sate, situatã în Piem. Cotmeana;
2 325 loc. (1 ian. 2011): 1 145 de sex masc.
ºi 1 180 fem. Expl. de petrol ºi gaze
naturale. Pomiculturã. Bisericile cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului”
(1802–1810, cu pridvor adãugat în 1902
ºi cu picturi originare), „Sfinþii Împãraþi
Constantin ºi Elena” (1834), „Sfântul
Gheorghe” (1838, reparatã în 1902) ºi
„Sfântul Nicolae” (1853), în satele
Cepeºti, Oteºtii de Jos, Oteºtii de Sus ºi
Cungrea. În satul Ibãneºti se aflã o bisericã din lemn cu hramul „Cuvioasa
Parascheva” (1785–1786, reparatã ºi
pictatã în 1833).

CUPªENI, com. în jud. Maramureº,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în N Depr.
Lãpuº, la poalele de V ale M-þilor Þibleº,
pe râul Rotunda; 3 530 loc. (1 ian. 2011):
1 769 de sex masc. ºi 1 761 fem.
Panificaþie. Centru de port popular tradiþional. În satul Cupºeni, menþionat
documentar, prima oarã, în 1584, se aflã
bisericile din lemn cu hramurile „Sfântul
Ilie” (sec. 18) ºi „Sfinþii Arhangheli Mihail
ºi Gavriil” (sec. 18, strãmutatã în 1847
din satul Peteritea, com. Vima Micã); în
satul Costeni existã bisericile din lemn
„Sfântul Nicolae” (1870) ºi „Sfinþii
Apostoli Petru ºi Pavel” (1885), iar în
satele Libotin ºi Ungureni se aflã câte o
bisericã din lemn cu acelaºi hram –
„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil” –
datând din 1671 ºi, respectiv, din sec. 18.

CURÃÞELE, com. în jud. Bihor, alcãtuitã
din 5 sate, situatã în Depr. Beiuº, pe râul
Beiuºele; 2 586 loc. (1 ian. 2011): 1 293 de
sex masc. ºi 1 293 fem. Moarã de apã. În
satul Curãþele, menþionat documentar,
prima oarã, în 1692, se află biserica
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”
(1861-1862), în satul Beiuşele există
biserica „Sfântul Nicolae” (1865), iar în
satul Cresuia, biserica „Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil” (1740-1750).
CURCANI, com. în jud. Cãlãraºi, alcãtuitã din 2 sate, situatã în Câmpia Bãrãganului, pe cursul inf. al râului Argeº;
5 323 loc. (1 ian. 2011): 2 642 de sex masc.
ºi 2 681 fem. Staþie de c.f., inauguratã în
1910. Culturi de cereale, floarea-soarelui,
plante tehnice ºi de nutreþ etc. Legumiculturã. Pe terit. com. a fost descoperit
(1954) un mormânt de înhumaþie (sec. 3–
4) în care s-au gãsit ceramicã finã cenuºie,
un pieptene din os, mãrgele din piatrã,
o fibulã din argint. În 1975 a fost descoperit un tezaur monetar alcãtuit din 36
de monede din bronz, datând din sec. 2–
1 î.Hr. Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin
şi Elena” (1912). Între 17 febr. 1968 ºi
23 ian. 1981, com. C. a fost în jud. Ilfov.

CURCUBÃTAMARE, vârf în M-þii Bihor,
cel mai înalt din M-þii Apuseni. Alt.: 1 849
m. Alcãtuit din ºisturi cristaline, care au
generat un relief cu forme greoaie ºi largi
supr. de nivelare. Partea superioarã este
acoperitã cu pãºuni alpine, iar sub 1 700
m alt. cu pãduri de conifere. Zonã de
atracþie turisticã.
CURMÃTURII,Munþii~Õ Hãºmaº(1).

CURTEA, com. în jud. Timiº, alcãtuitã
din 3 sate, situatã în zona de contact a
Dealurilor Lugojului cu M-þii Poiana
Ruscãi, pe cursul superior al râului Bega;
1 211 loc. (1 ian. 2011): 588 de sex masc.
ºi 623 fem. Expl. forestiere. Prelucr. primarã a lemnului. Satul Curtea este
menþionat documentar, prima oarã, în
perioada 1517–1518. Han (sec. 18), în
satul Coºava. Bisericile din lemn cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului”
(1782– 1804) ºi „Cuvioasa Parascheva”
(1794, pictatã în 1804–1806), de mari
dimensiuni (18,60 m lungime ºi 7,20 m
lãþime), cu o turlã de formã pãtratã, înaltã
de 9,50 m, declaratã monument istoric,
în satele Homojdia ºi Curtea.
CURTEADEARGEª, municipiu situat
în jud. Argeº, în zona Dealurilor Argeºului,
la 420 m alt., pe cursul superior al râului
Argeº, la 38 km N-NV de municipiul
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Piteºti; 32 510 loc. (1 ian. 2011): 15 531 de
sex masc. ºi 16 979 fem. Supr.: 76 km2,
din care 16 km2 în intravilan; densitatea:
2 032 loc./km2. Staþie de c.f. (inauguratã
în 1880). Nod rutier. Expl. forestiere, de
argilã ºi de balast. Hidrocentralã (7,7
MW), intratã în funcþiune în 1972. În
localit. componentã Noapteº se aflã o altã
hidrocentralã (15,4 MW), datã în folosinþã
în 1973. Producţie de componente
electronice, de aparate electrice de uz
casnic (mixere, aspiratoare, föhn-uri), de
piese auto, de mobilã, cherestea, plãci
aglomerate din lemn, de ceramicã finã
(obiecte din porþelan), de conf. ºi alim.
(preparate din carne ºi lapte, alcool,
drojdie furajerã, produse de panificaþie
etc.). Fabricã de nutreþuri combinate.
Centru pomicol. Seminar teologic.
Universitatea „Titu Maiorescu”; Universitatea Ecologicã; Facultatea de Relaþii
Economice ºi Internaþionale de pe lângã
Academia de Studii Economice din
Bucureºti. Festival anual internaþional de
folclor „Carpaþi”; Festival anual internaþional de folclor pentru copii ºi tineret
„Brâuleþul”. Târgul anual al meºterilor
populari. Muzeu cu secþii de istorie ºi de
artã popularã. Centru turistic. Vestit
centru de olãrit în secolele trecute,
meºteºug dispãrut în a doua jumãtate a
sec. 20. Istoric. În arealul municipiului
au fost descoperite o necropalã tumularã
hallstattianã, aparþinând culturii materiale Ferigile (1150–450 î.Hr.), ºi un tezaur
alcãtuit din inele de aur, datând din
Epoca bronzului, ºi un altul format din
denari romani republicani emiºi în
perioada 148–64 î.Hr. Prima atestare
documentarã a localit. dateazã din 1330
când se pomeneºte existenþa aici a Cetãþii
Argeº. Localit. a fost reºed. domneascã
din ultimii ani de domnie ai lui Basarab
I (c. 1310–1352) ºi pânã în timpul domniei
lui Dan II (1420–1431, cu întreruperi). În
1369, Vladislav I (Vlaicu), domn al Þãrii
Româneºti (1364–c. 1377), a mutat capitala Þãrii Româneºti de la Câmpulung la
Curtea de Argeº, la cancelaria domneascã
de aici fiind emise primele acte domneºti,
din câte se cunosc pânã în prezent
(primul act este datat 25 nov. 1369), care
purtau menþiunea „din Argeº”. Aºezarea apare consemnatã cu numele actual,
prima oarã, într-un act din 24 apr. 1510
scris de grãmãticul Varnava. Totodatã,
localit. a fost prima reºed. a Mitropoliei
Þãrii Româneºti, înfiinþatã în 1359 de
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domnul Nicolae Alexandru (fiul lui
Basarab I), pe lângã care a funcþionat (din
1359) o ºcoalã de grãmãtici. Oraºul C.de
A. a fost declarat municipiu la 18 ian.
1995, având în subordine ad-tivã localit.
componentã Noapteº. Monumente:
vestigiile Curþii domneºti (datând de la
sfârºitul sec. 13), alcãtuitã dintr-o incintã
patrulaterã neregulatã, mãrginitã de
ziduri din piatrã, în interiorul cãreia se
gãsesc pivniþele a douã case domneºti;
ruinele bisericii „Sân Nicoarã” (sf. sec.
13–începutul sec. 14) – probabil cã a fost
paraclisul Curþii domneºti – edificiu de
mici dimensiuni, cu specific arhitectonic
bizantino-balcanic; Biserica Domneascã
având hramul „Sfântul Nicolae” – ctitorie
a domnului Basarab I ºi a fiului sãu
Alexandru, ridicatã pe locul unei biserici
vechi (care data din sec. 13) ºi terminatã
în 1352. Este un edificiu de mari dimensiuni având plastica faþadelor realizatã
din zidãrie cu cãrãmidã aparentã ºi piatrã
de râu, cu rosturi largi de mortar sclivisit.
Pronaosul este boltit în semicilindru
transversal având în mijloc o cupolã
elipsoidalã. Naosul este pãtrat ºi foarte
mare, dominat deasupra de o turlã monumentalã. La interior pãstreazã picturi
murale executate în anii 1364–1366 în
stilul epocii bizantin-paleologe. Reparatã
în sec. 18, când i s-au adãugat ancadramentele ferestrelor din piatrã sculptatã,
biserica a fost folositã multã vreme ca
necropolã domneascã (aici se aflã ºi
mormântul lui Vlaicu Vodã). Tot aici se
află moaºtele Sfintei Filofteia. În 1992, în
timpul lucrãrilor de restaurare a bisericii,
a fost descoperit un grafit în care se
precizeazã cã la anul 6860 (adicã 1352) a
murit Basarab Voievod (Basarab I) la
Câmpulung; biserica episcopalã sau
biserica mănãstirii Curtea de Argeº, cu
hramul „Adormirea Maicii Domnului”,
este ctitoria domnului Neagoe Basarab,
construitã în anii 1512–1517 (sfinþitã la
15 aug. 1517) pe locul unui vechi lãcaº
de cult (sec. 14) care a adãpostit prima
mitropolie a Ungrovlahiei (întemeiatã de
Nicolae Alexandru), recunoscutã de Patriarhia din Constantinopol în 1359.
Tradiþia oralã popularã susþine cã atât
proiectantul, cât ºi conducãtorul lucrãrilor de construcþie a bisericii a fost
Meºterul Manole (se pare cã acesta este
numele sub care era cunoscut constructorul Manolii din Nicosia) adus de
Neagoe Basarab pentru ridicarea
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celebrului edificiu religios. Cercetãtorii
de specialitate afirmã, însã, cã legendarul
Meºter Manole ar fi fost doar conducãtorul lucrãrilor de împodobire a
faþadelor bisericii cu ornamente dãltuite
în piatrã, iar zidirea ar fi fost fãcutã de
meºteri locali, îndrumaþi de însuºi
Neagoe Basarab. Legenda zidirii bisericii,
transmisã de-a lungul veacurilor, prin
intermediul baladelor populare, aratã cã
pentru a înfãptui construcþia cât mai
repede, aºa cum îºi dorea voievodul-ctitor, Meºterul Manole ºi-a jertfit soþia,
zidind-o la temelia bisericii. Locul acestei
jertfe a fost consemnat de urmaºii voievodului în unghiul dintre douã ziduri de
pe faþada sudicã a bisericii. Dar totul se
rezumã doar la o legendã frumoasã!
Arhitectural, biserica prezintã proporþii
armonioase, fiind construitã în întregime
din piatrã ºi având împãrþirea clasicã a
lãcaºurilor de cult ortodox: pronaos (care
are ºi funcþie de necropolã), naos ºi altar.
Soclul monumentului este relativ înalt,
împodobit cu ciubuce ºi profile cioplite
în piatrã fasonatã. Un brâu din piatrã,
cioplit în forma unei frânghii rãsucite în
patru, prinde biserica de jur împrejur,
împãrþind pereþii exteriori în douã registre. Registrul inferior este decorat cu
panouri dreptunghiulare înalte, încadrate
de rame cioplite în piatrã, în cadrul lui

fiind practicate ferestre înguste, iar
registrul superior are un ºir de arcade cu
deschizãturi ample ce înlãnþuie biserica.
Legãtura dintre arcade se face prin
intermediul unor discuri cu motive
ornamentale arabe ºi persane, în culori
dominante de verde, auriu ºi albastru.
Cele patru turle, fiecare cu câte opt
ferestre înguste, decorate cu rame florale,
au în vârf câte o cruce. Turlele mici
creazã o impresie deosebitã prin faptul
cã întreaga lor arhitecturã este rãsucitã
în jurul axului vertical. Biserica „s-a
zugrãvit (pictat) la anul 7035 (1526),
septembrie 10, cu mâna lui Dobromir
Zugravul”, în timpul domniei lui Radu
de la Afumaþi (ginerele lui Neagoe
Basarab). Biserica a suferit numeroase
stricãciuni în urma jafurilor ºi a
calamitãþilor naturale, dar a fost refãcutã
de fiecare datã. Primul jaf l-a suferit în
iarna anului 1610–1611, când oºtile lui
Gabriel Báthory „au sfârmat Mitropolia
de la Argeº cea foarte scumpã”, iar în
perioada 1769–1774 a fost prãdatã de
turci. Distrusã parþial de cutremurele din
14 oct. 1802 ºi 11 ian. 1838 ºi de incendiile
din 1814, ian. 1866 ºi din 23 apr. ºi 2 dec.
1867. Biserica a fost reparatã, consolidatã
ºi i s-au refãcut zugrãvelile în 1640, din
iniþiativa lui Matei Basarab, în 1682, în
timpul domniei lui ªerban Cantacuzino,

la sf. sec. 18 ºi începutul sec. 19 de cãtre
episcopul Iosif Sevastis º.a. Dar, cea mai
importantã restaurare a fost efectuatã în
1875–1885, dupã proiectul ºi sub
conducerea arhitectului francez Émile
Lecomte du Noüy. Din pãcate, vechea
picturã a fost înlocuitã cu una nouã,
executatã de pictorii francezi F. Nicolle
ºi Ch. Renouard, ajutaþi de românul N.
Constantinescu, picturã mult inferioarã,
ca valoare, celei vechi, o parte din pictura
originarã pãstrându-se, fragmentar, la
Muzeul de Artã al României ºi la Muzeul
Naþional de Istorie a României din
Bucureºti. În pronaosul bisericii se aflã
mormintele voievozilor Neagoe Basarab
(† 15 sept. 1521) ºi Radu de la Afumaþi
(† 4 ian. 1529), precum ºi ale membrilor
familiei regale (regii Carol I ºi Ferdinand
ºi soþiile lor, reginele Elisabeta ºi Maria;
în febr. 2003 au fost aduse, din
Portugalia, osemintele regelui Carol al
II-lea şi depuse în paraclisul cu hramul
„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, iar
osemintele Elenei Lupescu au fost
înhumate în cimitirul mănăstirii). Biserica
mănãstirii Curtea de Argeº a redevenit,
în 1990, scaun episcopal al Eparhiei
Argeºului; Palatul Episcopal a fost
construit în anii 1886–1890; biserica
Brad-Botuºari, cu dublu hram - „Intrarea
în Biserică a Maicii Domnului” şi „Sfinţii
Apostoli Petru şi Pavel” este o ctitorie
din 1583–1585 a lui Petru Cercel, cu
refaceri din 1819 şi 1884-1888 şi restaurată
în 1994. În 1996 au fost efectuate picturile

murale în pronaos şi au fost restaurate
cele din altar şi naos; bisericile având
hramurile
„Adormirea
Maicii
Domnului”–Olari (ante 1687, restaurată
şi zugrăvită în 1869), „Adormirea Maicii
Domnului”-Drujeºti (1793–1795), „Sfinþii
Îngeri” (1717), „Intrarea în Bisericã a
Maicii Domnului” (1583), „Sfinþii Voievozi”-Flãmânzeºti (1796), „Sfântul
Gheorghe” (1934–1936); protoieria Curtea
de Argeº (1430); clãdirea Muzeului municipal (1897); clãdirea fostei Primãrii
(1900–1902); vila Rozelor, construitã în
1930 dupã planurile arhitectului R.
Bordenache, azi sediul Casei Armatei;
clãdirea Gãrii feroviare (1880); fântâna
lui Manole – construcþie de zidãrie
realizatã în stilul ciºmelelor din reg. de
munte a jud. Argeº, plasatã pe locul unde
legenda spune cã s-ar fi prãbuºit
Meºterul Manole.
CURTEAVECHEÕ ªuþeºti.

CURTEªTI, com. în jud. Botoºani,
alcãtuitã din 7 sate, situatã în zona de
contact a Dealului Bour cu Câmpia Jijiei
Superioare, pe râul Drãcºani; 4 761 loc.
(1 ian. 2011): 2 364 de sex masc. ºi 2 397
fem. Centru de prelucr. artisticã a
lemnului (în satul Orãºeni-Vale). Mori
pentru mãcinat grâul ºi porumbul. În
satul Agafton, atestat documentar în
1648, se aflã mănãstirea cu acelaºi nume
(de maici), întemeiatã de sihastrul
Agafton în sec. 16. În 1740 a fost
construitã biserica din lemn cu hramul
„Sfinþii Voievozi”, iar la 1 iul. 1838 a
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început zidirea Bisericii Mari, cu hramul
„Pogorârea Duhului Sfânt”, terminatã în
1843, cu picturi murale interioare
executate în 1929 de P. Livescu din
Botoºani. La aceastã mănãstire, în sec.
19, a fost stareþã Olimpiada, una dintre
mãtuºile poetului Mihai Eminescu.
Mănãstirea Agafton a fost desfiinþatã la
28 oct. 1959 de autoritãþile comuniste ºi
reînfiinþatã în martie 1991. În satul
Mãnãstirea Doamnei existã o bisericã de
zid cu hramul „Sfântul Pantelimon”
(1914) şi o biserică din lemn din anul
1552, ctitorie a Doamnei Elena, soþia
domnului Petru Rareº. În satul OrăşeniVale se află biserica „Sfânta Cuvioasă
Parascheva” (1943), iar în satul OrăşeniDeal există biserica de zid „Sfântul
Mucenic Mina” (1872) şi o bisericã din
lemn din 1762.

CURTICI, oraº situat în extremitatea
vesticã a României (jud. Arad), în
Câmpia Aradului, la 107 m alt., la 17 km
N de municipiul Arad ºi la 8 km de
graniþa cu Ungaria; 8 142 loc. (1 ian.
2011): 3 913 de sex masc. ºi 4 229 fem.
Supr.: 78,4 km2, din care 4,5 km2 în
intravilan; densitatea: 1 809 loc./km2.
Important punct de vamã (din 1921) pe
c.f. ce merge spre þãrile Europei Centrale
ºi Occidentale. Nod rutier. Ateliere de
reparaþii feroviare ºi de utilaje agricole.
Producţie de maşini-unelte portabile
acţionate electric, de mobilă, de confecţii
textile, de articole ceramice pentru uz
casnic şi ornamental şi de produse
alimentare. Sere legumicole. Vestigii
neolitice, din epoca daco-romanã ºi din
perioada feudalismului timpuriu. Tezaur
monetar de argint, descoperit în 1862,
alcătuit din monede greceşti şi denari
romani republicani. Atestat documentar
în 1332 cu numele Kürtegyhaz, apoi în
1437 cu denumirea Kütos, iar din 1519 cu
toponimul actual. În perioada interbelică
s-a numit Decebal. Stăpânit de turci între
1582 şi 1685. Declarat oraº la 17 febr.
1968. Bisericile „Naşterea Sfântului Ioan
Botezatorul” (1777) şi „Sfântul Dumitru
Izvorâtorul de Mir” (în construcţie din
2008); biserică romano-catolică (1772).
Castel (1769), în arhitectura cãruia
predominã elemente ale barocului târziu.
Parc dendrologic. Zonă liberă (90 ha).
CURTIªOARA 1. Com. în jud. Olt,
alcãtuitã din 6 sate, situatã în zona de
contact a teraselor de pe stg. Oltului cu
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Piem. Cotmeana; 4 568 loc. (1 ian. 2011):
2 282 de sex masc. ºi 2 286 fem. Prelucr.
lemnului
(ambalaje
din
lemn).
Aviculturã. Legumiculturã. Culturi de
cereale, de plante tehnice ºi de nutreþ etc.
Muzeul satului. Bisericile cu hramurile
„Adormirea Maicii Domnului” (1632–
1647), „Sfântul Dumitru” (1831) ºi
„Sfânta Treime” (sf. sec. 18–începutul sec.
19), în satele Dobrotinet, Curtiºoara şi
Linia din Vale. Conacele „I. Marian” ºi
„Zoe Vlãdoianu” (sf. sec. 19).
2.Õ Bumbeºti-Jiu.
CURTUIªENI, com. în jud. Bihor,
alcãtuitã din 2 sate, situatã în Câmpia
Carei; 3 830 loc. (1 ian. 2011): 1 877 de
sex masc. ºi 1 953 fem. Staþie de c.f.
Pomiculturã. Viticulturã. Lacuri piscicole
la Curtuiºeni (1,3 ha) ºi la Vãºad (33 ha).
Pe terit. com. au fost descoperite (1968)
vestigii din Epoca bronzului (topoare,
seceri, brãþãri) ºi urmele unei cetãþi
geto-dacice din sec. 2–1 î.Hr., în care s-au
gãsit arme de fier, obiecte de podoabã,
ustensile din bronz, ceramicã etc. În satul
Curtuiºeni, menþionat documentar,
prima oarã, în 1342, se află biserica
„Adormirea Maicii Domnului” (1832),
ruinele unei biserici (probabil) romanice,
o bisericã romano-catolicã (1938) ºi una
greco-catolicã (1844).
CUSICI, Mănãstirea~Õ Socol.

CUSTURA MARE, lac glaciar în M-þii
Retezat, situat la cea mai mare altitudine
absolută din ţară, respectiv, la 2 270 m.
Supr.: 2,8 ha; ad. max.: 9 m.

CUT, com. în jud. Alba, formată dintr-un
sat, situatã în Pod. Secaºelor; 1 272 loc.
(1 ian. 2011): 635 de sex masc. ºi 637 fem.
Izvoare cu ape sãrate. Conacul „Bethlen”
(sec. 18). Com. C. a fost înfiinþatã la 7
apr. 2004 prin desprinderea satului Cut
din com. Câlnic, jud. Alba.

CUZA VODÃ 1. Com. în jud. Cãlãraºi,
alcãtuitã din 3 sate, situatã în Câmpia
Bãrãganului; 4 147 loc. (1 ian. 2011): 2 016
de sex masc. ºi 2 131 fem. Staþie de c.f.
(în satul Cãlãraºii Vechi). Produse alim.
Culturi de cereale, de plante tehnice ºi
de nutreþ, floarea-soarelui etc. Reºed.
com. este satul Ceacu. Între 17 febr. 1968
ºi 23 ian. 1981 com. C.V. a fãcut parte din
jud. Ilfov. În satul Ceacu, atestat documentar în 1812, se află biserica având
dublu hram - „Sfântul Nicolae” şi „Sfinţii
Apostoli Petru şi Pavel” construită în anii
1989-1991 pe locul uneia din 1861, pictată
în 1991-1992, iar în satul Cuza Vodă
există biserica „Sfântul Ioan” (1907-1914).
2.Õ AlexandruI.Cuza.
3. Com. în jud. Constanþa, formată
dintr-un sat, situatã în Pod. Carasu, pe
stg. canalului Dunãre–Marea Neagrã;
3 889 loc. (1 ian. 2011): 1 930 de sex masc.
ºi 1 959 fem. Morărit şi panificaţie.
Viticultură. În satul Cuza Vodă, menţionat documentar în 1816 cu numele
Docuzol (nume păstrat până în 1931), se
află biserica „Sfântul Gheorghe” (1891,
pictată în 1898 de Nicu Stoienescu din
Râmnicu Sărat şi restaurată în 1920).
Com. C.V. a fost înfiinþatã la 7 apr. 2004
prin desprinderea satului Cuza Vodã din
com. Castelu, jud. Constanþa.

4. Com. în jud. Galaþi, formată
dintr-un sat, situatã în Câmpia Covurlui;
3 248 loc. (1 ian. 2011): 1 662 de sex masc.
ºi 1 586 fem. Producţie de mobilier. Satul
Cuza Vodã a fost întemeiat în 1879 prin
împroprietãrirea însurãþeilor. Com. C.V.
a fost înfiinþatã la 25 mart. 2005 prin
desprinderea satului Cuza Vodã din
com. Slobozia Conachi, jud. Galaþi.
CUZÃPLAC, com. în jud. Sãlaj, alcãtuitã
din 8 sate, situatã în Depr. Almaº-Agrij,
pe cursul superior al râului Almaº; 1 786
loc. (1 ian. 2011): 855 de sex masc. ºi 931
fem. Expl. de cãrbune brun (în satul
Tãmaºa) ºi de turbã (în satul Stoboru) cu
un ridicat conþinut de sulf (7,15%). În
satul Cuzãplac, menþionat documentar,
prima oarã, în 1219, se află o biserică
ortodoxă din 1906, în satul Petrindu
există o bisericã datând din sec. 14 (cu
transformãri din sec. 18), iar în satul
Cubleºu este o bisericã din lemn cu hramul
„Învierea Domnului” (sec. 18), declarată
monument de arhitectură. Turbãrie (2 ha),
declaratã rezervaþie naturalã.
CUZDRIOARA, com. în jud. Cluj,
alcãtuitã din 3 sate, situatã în S Dealurilor
Ciceului, pe dr. Someºului Mare, în zona
de confl. cu Someºu Mic; 2 984 loc. (1 ian.
2011): 1 433 de sex masc. ºi 1 551 fem.
Producţie de mobilier şi de ambalaje din
material plastic. Pomiculturã. În satul
Cuzdrioara, menþionat documentar,
prima oarã, în perioada 1205–1235, se
aflã conacul „Teleki” (sec. 18), declarat
monument istoric în anul 2004, ºi o
bisericã din sec. 15.

DADILOV Õ Mihai Bravu (1).

DAGÂÞA, com. în jud. Iaºi, alcãtuitã din
9 sate, situatã în Pod. Central Moldovenesc, pe râul Mãnãstirea; 4 840 loc.
(1 ian. 2011): 2 557 de sex masc. ºi 2 283
fem. Staþie de c.f. Culturi de cereale ºi
plante tehnice. Creºterea ovinelor. În
satul Dagâþa, menþionat documentar în
1469 cu numele Brudureºti, se aflã conacul
„V. Tãutu” (jumãtatea sec. 19), iar în satul
Mãnãstirea existã biserica din lemn cu
hramul „Sfântul Ioan Botezãtorul” (1723).
DAIA, com. în jud. Giurgiu, alcãtuitã din
2 sate, situatã în Câmpia Burnas; 2 732
loc. (1 ian. 2011): 1 334 de sex masc. ºi
1 398 fem. Haltã de c.f. Nod rutier.
Culturi de cereale, plante tehnice ºi de
nutreþ, floarea-soarelui etc. Legumiculturã; viticulturã. Între 17 febr. 1968 ºi
23 ian. 1981 com. D. a fost în jud. Ilfov.

DAIA ROMÂNÃ, com. în jud. Alba, formată dintr-un sat, situatã în Pod. Secaºelor; 3 120 loc. (1 ian. 2011): 1 568 de sex
masc. ºi 1 552 fem. Izvoare cu ape sãrate.
Pe terit. satului Daia Românã, menþionat
documentar, prima oarã, în 1293, au fost
descoperite (în punctul „Pãrãuþ”) urmele
unei aºezãri neolitice aparþinând culturii
materiale Petreºti (sf. milen. 3 î.Hr.) ºi
vestigiile unor aºezãri suprapuse (în
punctul „Turnul”) din Epocile bronzului
(cultura materială Wietenberg, sec. 16–13
î.Hr.), fierului (Hallstatt, 1200–450/300
î.Hr. ºi La Tène, sec. 5 î.Hr.–1 d.Hr.),
dacicã (sec. 1 î.Hr.–1 d.Hr.) ºi romanã.
Bisericã având hramul „Sfânta Treime”
(1664, pictatã în sec. 18).
DALBOªEÞ, com. în jud. Caraº-Severin,
alcãtuitã din 7 sate, situatã în Depr.
Almãj, la poalele de NV ale M-þilor
Almãj, pe stg. râului Nera; 1 700 loc.
(1 ian. 2011): 815 de sex masc. ºi 885 fem.
Expl. de lignit. Prelucr. lemnului. Pomiculturã (meri, peri, pruni). În satul
Dalboºeþ, menþionat documentar, prima
oarã, în 1603, se află biserica „Naşterea

Maicii Domnului” (1828, cu picturi
murale interioare din 1910), iar în satul
Şopotu Vechi, atestat documentar în
1607, există o biserică ortodoxă din 1810.

DALNIC, com. în jud. Covasna, formatã
dintr-un sat, situatã în Depr. Târgu
Secuiesc, la 25 km E de municipiul Sfântu
Gheorghe; 961 loc. (1 ian. 2011): 480 de
sex masc. ºi 481 fem. Prelucr. lemnului
şi a cãrnii. Creºterea bovinelor. Herghelie
specializatã în creºterea cailor de rasã
Lipiþan. Vestigii neolitice şi din Epocile
bronzului şi fierului. Tezaur monetar
datând din sec. 1 î.Hr. şi din sec. 3 d.Hr.
În satul Dalnic, atestat documentar în
1332, se aflã o bisericã fortificatã datând
din 1230, cu transformări din 1526, care
în prezent aparþine cultului reformat.
Conacele „Gál” (sec. 19), „Hadnagy”
(1850) ºi „Becszásy” (1885) acesta din
urmă aflat în mijlocul parcului dendrologic cu acelaşi nume. Com. D. a fost
înfiinþatã la 9 apr. 2004 prin desprinderea
satului Dalnic din com. Moacºa, jud.
Covasna.

Dd

DANEª, com. în jud. Mureº, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în Pod. Târnavelor, la
confl. râului Seleuº cu Târnava Mare;
5 090 loc. (1 ian. 2011): 2 545 de sex masc.
ºi 2 545 fem. Staþie de c.f. Centru viticol.
Satul Daneº este menþionat documentar,
prima oarã, în 1343, cu numele Danus.
Pustiit de tãtari în 1661. În satul Criº,
atestat documentar în 1305, se aflã un
castel construit în anii 1559–1589, în stilul
Renaºterii transilvãnene, prevãzut cu
turnuri circulare de apãrare la fiecare colþ
(Turnul arcaºilor are încãperi de locuit).
Corpul rezidenþial este dotat cu frumoase
ancadramente din piatrã, în stil renascentist, ºi vitralii originare. Castelul este
acoperit cu þigle smãlþuite. În curtea castelului au fost descoperite (sept. 1997)
6 000 de monede din argint din sec. 16. În
satul Seleuº, atestat documentar în 1392,
existã o cetate þãrãneascã (1503–1504), cu
bisericã de incintã (1476), în stil gotic, azi
aparţinând cultului evanghelic, iar în satul
Daneº se aflã o bisericã din sec. 15–16, cu
turn din 1927, azi aparţinând cultului
evanghelic, ºi o bisericã ortodoxã cu
hramul „Sfântul Nicolae” (1796).

DANEÞI, com. în jud. Dolj, alcãtuitã din
4 sate, situatã în Câmpia Romanaþi; 6 364
loc. (1 ian. 2011): 3 160 de sex masc. ºi
3 204 fem. Produse alim. Fermã de
creºtere a bovinelor. Creºterea viermilor
de mãtase. Viticulturã. Pe terit. com. D.
au fost descoperite vestigiile unei
necropole daco-romane (sec. 2–3).
Bisericile având hramurile „Cuvioasa
Parascheva” (1842), „Sfântul Nicolae”
(1825) ºi „Adormirea Maicii Domnului”
(1774, reparatã în 1891–1895 ºi 1906, cu
picturi murale interioare din 1895), în
satele Brabeþi, Braniºte ºi Locusteni.
DANIIL SIHASTRU, Mănãstirea ~ Õ
Putna (2).

Daneş. Castelul din satul Criş

DANUBIUS, denumire de origine celticã
atribuitã Dunãrii. A fost preluatã de
geografii ºi istoricii romani, iniþial pentru
cursul superior ºi mijlociu al fluviului,
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Danus

în amonte de defileul carpatic. Mai târziu
s-a generalizat pentru întregul curs (Õ
Dunãrea).
DANUS Õ Daneş.

DARA, vârf în partea central-esticã a
M-þilor Fãgãraº, la E de vf. Moldoveanu,
între obârºiile râurilor Zârna, la E, ºi Râu
Doamnei, la V. Alt.: 2 500 m. Alcãtuit din
ºisturi cristaline. Acoperit cu pãºuni
alpine.

DARABANI, oraº în jud. Botoºani, situat
în Câmpia Jijiei Superioare, la 260 m alt.,
la 70 km N de Botoºani ºi la 2 km de
graniþa cu Rep. Moldova; 11 606 loc. (1 ian.
2011): 5 775 de sex masc. ºi 5 831 fem.
Supr.: 99,9 km2, din care 3,2 km2 în intravilan; densitatea: 3 627 loc./km2. Expl. de
nisip cuarþos ºi de calcar. Prelucr. lemnului, a cărnii ºi a laptelui; produse
ceramice, textile ºi alim. Producţie de
încãlþãminte, de articole din material
plastic pentru construcţii, de ciorapi, de
covoare ş.a. Morãrit. Centru pomicol.
Muzeu. Istoric. Menþionat documentar,
prima oarã, în 1546 cu numele Cãbiceni,
denumire care s-a pãstrat pânã în 1874
când a fost schimbatã în Darabani.
Numele actual derivã de la corpul de
ostaºi pedeºtri, numiþi în Evul Mediu
darabani. În 1835, localit. a primit dreptul
de a organiza târguri, ulterior fãcându-se
un intens comerþ cu vite ºi cereale.
Declaratã oraº în 1926. În 1950, aºezarea
a fost trecutã în rândul localit. rurale, iar
la 17 febr. 1968 declaratã din nou oraº.
Oraºul D. are în subordine ad-tivã 3 sate:
Bajura, Eºanca, Liºmãniþa. În perimetrul
oraºului se aflã pãdurea Teioasa alcãtuitã
din stejari multiseculari. Monumente:
bisericile cu hramurile „Sfântul Nicolae”
(1837–1840), construitã din iniþiativa boierului Teodor Balº, „Sfinþii Arhangheli
Mihail ºi Gavriil” (1834); Casa „Balº”
(1837). În satul Bajura se află biserica
„Sfântul Nicolae” (1907–1911).

DAROVA, com. în jud. Timiº, alcãtuitã
din 3 sate, situatã în Câmpia Lugojului;
3 002 loc. (1 ian. 2011): 1 537 de sex masc.
ºi 1 465 fem. Expl de lignit. Produse textile.
Pe terit. satului Sacoºu Mare, atestat
documentar în 1369, au fost descoperite
urmele unei aºezãri dacice, datând din a
doua Epocã a fierului, în care s-a gãsit un
tezaur de aur format din 11 brãþãri ºi un
inel. În satul Darova, întemeiat în 1786,
se află o biserică romano-catolică (1880).

DASCÃLU, com. în jud. Ilfov, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în Câmpia Vlãsiei;
2 576 loc. (1 ian. 2011): 1 297 de sex masc.
ºi 1 279 fem. Culturi de cereale, de plante
tehnice ºi de nutreþ etc. Morãrit ºi panificaþie. Între 23 ian. 1981 ºi 10 apr. 1997
com. D. a fãcut parte din Sectorul Agricol
Ilfov. Bisericile „Cuvioasa Parascheva”
(sec. 17) ºi „Adormirea Maicii Domnului”
(sf. sec. 19), în satele Dascãlu ºi Runcu;
bisericã din lemn, cu hramul „Sfântul
Dumitru” (1800–1801), şi o biserică de
cărămidă (1870), în satul Gagu.
DAVIDEªTI, com. în jud. Argeº, alcãtuitã
din 3 sate, situatã în Piem. Cândeºti, pe
râul Argeºel; 3 044 loc. (1 ian. 2011): 1 524
de sex masc. ºi 1 520 fem. Fermã de
creºtere a bovinelor. Pomiculturã (meri,
pruni, peri). Centru de dogãrit. Bisericã
având hramul „Înãlþarea Domnului”
(1794), în satul Davideºti; biserica din
lemn cu hramul „Adormirea Maicii
Domnului” (începutul sec. 19, reparată în
1847 şi 1969), în satul Voroveni; conacul
„Perieþeanu” (sec. 19) şi biserica „Sfântul
Ioan Botezătorul” (1839), în satul Conþeºti.

DÃBÂCA, com. în jud. Cluj, alcãtuitã din
3 sate, situatã în NE Dealurilor Clujului,
pe râul Lonea; 1 543 loc. (1 ian. 2011): 763
de sex masc. ºi 780 fem. Pomiculturã. În
arealul com. au fost descoperite urmele
unui castru roman, precum ºi ale unei
cetãþi inelare cu diametrul de 600 m,
fortificatã cu ºanþ, val de pãmânt ºi
palisadã, datând din sec. 9, identificatã
ca reºedinþã a voievodului Gelu. Distrusã
de invazia mongolă în 1241, cetatea a fost
reclãditã ulterior. În satul Dãbâca,
menþionat documentar, prima oarã, în
1219 cu numele Villa Castri Doboka, se
aflã o bisericã reformatã (1743) ºi conacul
„Rhedy” (sec. 18), declarat monument
istoric în anul 2004; în satul Luna de Jos
existã o bisericã reformatã (1727) ºi
Turnul (înalt de 35 m) fostului castel
„Teleki”, castel construit în anii 1650–
1700 ºi demolat în sec. 18 din ordinul
Curþii imperiale de la Viena.

DÃBULENI, oraº în jud. Dolj, situat în
zona de contact a Câmpiei Romanaþi cu
terasele de pe stg. Dunãrii; 12 586 loc. (1
ian. 2011): 6 146 de sex masc. ºi 6 440
fem. Supr.: 182,9 km2, din care 9,5 km2
în intravilan; densitatea: 1 325 loc./km2.
Nod rutier. Producţie de cărămizi şi ţigle.
În arealul oraºului D. se gãsesc întinse
zone acoperite cu dune de nisip, în mare
parte fixate de vegetaþie, extinse pe 8 ha,
declarate rezervaţie naturală. Staþiune de

cercetãri pentru ameliorarea solurilor
nisipoase ºi pentru aclimatizarea plantelor pe nisipuri. Fermã de creºtere a
bovinelor. Centru de creºtere a viermilor
de mãtase ºi de valorificare a gogoºilor
acestora. Pomiculturã. Viticulturã; centru
de vinificaþie ºi de cojocãrit. Renumit
pentru culturile de pepeni (lubeniþe).
Localitatea Dãbuleni apare menþionată
documentar, prima oarã, la 5 iun. 1494,
într-un act emis de Vlad Cãlugãrul.
Declarat oraº la 7 apr. 2004 are în subordine ad-tivã satul Chiaºu; bisericile cu
hramurile „Sfântul Gheorghe” (1813–
1817) ºi „Sfântul Nicolae” (1842).
DÃBULENI-BECHET, sector al câmpiei
de terase ale Dunãrii, aflat în S Câmpiei
Romanaþi, care nu a fost afectat de amplele lucrãri de irigare ºi de amenajare a
terenurilor din aceastã zonã, pentru a
pãstra un fragment de peisaj natural
nealterat. Aceastã regiune cuprinde dune
de nisip ºi ochiuri de apã alimentate de
izvoare. În apele acestor mici lacuri se
dezvoltã o bogatã faunã de nevertebrate,
de mare interes ºtiinþific ºi, totodatã,
oferã condiþii propice de viaþã pentru
multe pãsãri de apã (stârci, gâºte sãlbatice, raþe pitice, berze, nagâþi, corcodei etc.).
DÃENI, com. în jud. Tulcea, formatã
dintr-un sat, situatã pe dr. braþului Dunãrea
Veche; 2 135 loc. (1 ian. 2011): 1 095 de sex
masc. ºi 1 040 fem. Produse alim. Fermã
de creºtere a bovinelor. Pescuit.

DÃEªTI 1. Lac antropic, de retenþie, pe
cursul inf. al Oltului, construit în scop
hidroenergetic (1971–1975). Supr.: 209
ha; vol.: 11,2 mil. m3.
2. Com. în jud. Vâlcea, alcãtuitã din
4 sate, situatã în Subcarpaþii Olteniei, pe
stg. vãii Oltului ºi a lacului de acumulare
Dãeºti; 3 053 loc. (1 ian. 2011): 1 494 de
sex masc. ºi 1 559 fem. Staþie de c.f.
Hidrocentralã (37 MW) intratã în
funcþiune în 1976. În arealul com. D. au
fost descoperite (1931) vestigiile unui
castru roman în care s-au gãsit monede
romane emise în perioada 33–223. În
satul Fedeleºoiu se aflã o micã bisericã,
cu hramul „Sfinþii Apostoli Petru ºi
Pavel”, a fostului schit, ctitoritã în 1673
de domnul Grigore Gheorghe Ghica ºi
terminatã în anul 1700, cu remarcabile
picturi murale interioare executate în
1702 de o echipã de zugravi formatã din
Sima, Ranite, Gheorghe ºi ªtefan. În satul
Sânbotin existã o bisericã ortodoxã cu
dublu hram – „Intrarea în Bisericã a

Maicii Domnului” ºi „Sfântul Grigore
Decapolitul” (1774–1782, cu fresce originare), iar în satul Dãeºti se aflã biserica
având hramul „Sfântul Nicolae” (1814).
DÃLHÃUÞI, Mănãstirea ~ Õ Cârligele.

DÃMÃROAIA, cartier în partea de N-NV
a municipiului Bucureºti.

DÃMIENEªTI, com. în jud. Bacãu, alcãtuitã din 4 sate, situatã în zona de contact
a Pod. Central Moldovenesc cu terasele
de pe stg. Siretului; 1 859 loc. (1 ian.
2011): 934 de sex masc. ºi 925 fem. Bisericile din lemn cu hramurile „Sfinþii
Voievozi” (1773) ºi „Sfântul Nicolae”
(1779), în satele Drãgeºti ºi Dãmieneºti.
DÃMUC, com. în jud. Neamþ, alcãtuitã
din 3 sate, situatã la poalele M-þilor
Tarcãu, pe râul Dãmuc, în zona Cheilor
Bicazului; 3 069 loc. (1 ian. 2011): 1 581 de
sex masc. ºi 1 488 fem.
DÃNCIULEªTI, com. în jud. Gorj, alcãtuitã din 7 sate, situatã în Piem. Olteþului,
pe râul Plosca; 2 621 loc. (1 ian. 2011):
1 313 de sex masc. ºi 1 308 fem. Muzeu
etnografic cu colecþii de costume populare
ºi obiecte de uz casnic (în satul Rãdineºti).
Bisericile cu hramurile „Sfântul Gheorghe”
(1833–1836) ºi „Sfântul Dumitru” (1837),
în satele Hãlãngeºti ºi Zãicoiu.

DÃNEASA, com. în jud. Olt, alcãtuitã din
5 sate, situatã în zona de contact a
Câmpiei Boian cu terasele de pe stg.
Oltului; 3 590 loc. (1 ian. 2011): 1 801 de
sex masc. ºi 1 789 fem. Haltã de c.f. Nod
rutier. Orezãrii. Bisericile cu hramurile
„Adormirea Maicii Domnului” (1657) ºi
„Sfinþii Împãraþi Constantin ºi Elena”
(1861, reparatã în 1874 ºi 1888), în satele
Pestra ºi Dãneasa; conacul „Comãneanu”
(începutul sec. 20), în satul Berindei. În
satul Zãnoaga existã o bisericã ortodoxă
din anul 1766 cu hramul „Intrarea în
Biserică a Maicii Domnului”.

DÃNEªTI 1. Com. în jud. Gorj, alcãtuitã
din 11 sate, situatã în E Depr. Târgu Jiu,
la poalele de NV ale Dealului Bran; 3 715
loc. (1 ian. 2011): 1 822 de sex masc. ºi
1 893 fem. Producţie de băuturi răcoritoare. Pomiculturã (meri, peri, pruni).
Conacul „Vasile Brãtuianu” (sec. 19), în
satul Trocani ºi biserica din lemn cu
hramul „Sfinþii Voievozi” (sec. 19), în
satul Brãtuia. În arealul satului Botorogi,
la 185 m alt., se aflã pãdurea Botorogi,
declaratã rezervaþie naturalã forestierã.
Este un ºleau de luncã în care predominã
stejarul (Quercus robur) ºi frasinul de
luncã (Fraxinus angustifolia), alãturi de

care se mai dezvoltã ulmul, jugastrul ºi
plopul. Subarboretul este alcãtuit din
arþar tãtãresc, pãducel, alun, mãceº,
sânger º.a. Pãtura ierbacee este abundentã ºi variatã: laleaua pestriþã (Fritillaria
meleagris), mãrãgãritarul (Convallaria
majalis), leurda (Allium ursinum).
2. Com. în jud. Harghita, formată
dintr-un sat, situatã în N Depr. Ciuc, pe
cursul superior al Oltului; 2 369 loc.
(1 ian. 2011): 1 118 de sex masc. ºi 1 251
fem. Haltã de c.f. Expl. de balast. Centru
de olãrit (ceramicã neagrã). Izvoare cu
ape minerale carbogazoase, bicarbonatate, slab sulfuroase, calcice, magneziene, hipotermale (21°C), valorificate
local. Muzeu sãtesc (Dãneºti). Expl. şi
prelucr. lemnului (ambalaje din lemn).
Tăbăcirea pieilor de animale. Produse
ceramice (cãrãmidã, þiglã), þesãturi, covoare de lânã. Creºterea ovinelor, bovinelor ºi cabalinelor. Culturi de cereale,
plante furajere, cartofi º.a. Agroturism.
Pânã la 18 mart. 2002, com. D. a avut în
componenþă satul Mãdãraº care la acea
datã a devenit comunã de sine stãtãtoare.
3. Staþiune balneoclimatericã sezonierã, de interes local, în raza com. ªiºeºti,
jud. Maramureº, situatã în NE Depr. Baia
Mare, la 350 m alt., la poalele M-þilor
Gutâi, într-o reg. de dealuri ºi coline, la
20 km E de municipiul Baia Mare. Factorii naturali de curã constau în climatul
de adãpost, sedativ-indiferent (temp.
medie anualã c. 8°C; în iul. medii termice
de 19°C, iar în ian. –3°C) ºi izv. cu ape
minerale sulfuroase, bicarbonatate, clorurate, sulfatate, sodice indicate în tratarea
afecþiunilor tubului digestiv (gastrite
cronice hipoacide), a celor ginecologice
(insuficienþã ovarianã, cervicite cronice),
endocrine (stãri prepuberale la copiii
hiperreactivi) ºi reumatismale. Buvete
pentru curã internã cu ape minerale.
4. Com. în jud. Vaslui, alcãtuitã din
6 sate, situatã în Pod. Central Moldovenesc, pe Valea Fereºtilor; 2 176 loc. (1 ian.
2011): 1 096 de sex masc. ºi 1 080 fem.
Muzeu de arheologie ºi etnografie
„Eugenia ºi Costache Burada”; casa
memorialã „Emil Racoviþã” (în satul Emil
Racoviþã); biserica din lemn cu hramul
„Sfântul Nicolae” (1739, reconstruitã în
1834 ºi refãcutã în 1933), în satul Dãneºti;
biserica având hramul „Sfântul Nicolae”
(ante 1809), în satul Boþoaia.
DÃNICEI, com. în jud. Vâlcea, alcãtuitã
din 13 sate, situatã în Piem. Cotmeana,
pe stg. râului Topolog; 2 267 loc. (1 ian.
2011): 1 121 de sex masc. ºi 1 146 fem.
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Reºed. com. este satul Dealu Lãunele.
Bisericile din lemn cu hramurile „Înãlþarea Domnului” (1767), „Sfântul Nicolae”
(1828) ºi „Sfinþii Împãraþi Constantin ºi
Elena” (1844), în satele Valea Scheiului,
Drãguleºti ºi Bãdeni; biserica de zid cu
hramul „Sfinþii Trei Ierarhi” (sec. 18,
refãcutã în 1853), în satul Linia pe Vale.
DÃRÃªTI-ILFOV, com. în jud. Ilfov,
formată dintr-un sat, situatã în Câmpia
Românã, pe râul Argeº; 2 654 loc. (1 ian.
2011): 1 300 de sex masc. ºi 1 354 fem.
Centru viticol. Legumicultură. Între 23
ian. 1981 ºi 2 dec. 1985 a fãcut parte din
jud. Giurgiu, iar între 2 dec. 1985 ºi 10 apr.
1997, din Sectorul Agricol Ilfov. Biserica
„Sfântul Nicolae", construită în anii 20032011 pe locul uneia din 1880 care a fost
grav avariată de cutremurul din 4 mart.
1977 şi demolată la 20 apr. 1977.

DÃRMÃNEªTI 1. Depresiune intramontanã, tectono-erozivã, în E Carpaþilor
Orientali, între M-þii Berzunþ la E-NE ºi
Nemira la V-SV, de-a lungul vãii Trotuº.
Supr.: c. 300 km2. Lungime: c. 25 km;
lãþime: c. 13 km. Trotuºul ºi afl. sãi (Uz,
Dofteana, Slãnic) au creat un relief de
lunci, terase ºi conuri de dejecþie (îngemãnate uneori în largi câmpii piemontane), care, morfometric, variazã de la
320 m alt. în zona de luncã pânã la c.
650 m alt. în colinele de la contactul cu
rama montanã. Climat cu veri rãcoroase
(17–18°C media termicã a lunii iul.) ºi
ierni friguroase (– 4°C media termicã a
lunii ian.). Zãcãminte de cãrbuni. Geologii
îi atribuie denumirea de Depr. Comãneºti.
2. Oraº în jud. Bacãu, situat în
depresiunea omonimã, la 450 m alt., pe
râul Uz, la 75 km SV de municipiul
Bacãu; 14 385 loc. (1 ian. 2011): 7 147 de
sex masc. ºi 7 211 fem. Supr.: 50,5 km2,
din care 8,3 km2 în intravilan; densitatea:
1 733 loc./km2. Staþie de c.f. Expl. de
petrol ºi de cãrbune brun. Hidrocentrala
„Poiana Uzului” (4,15 MW), intratã în
funcþiune în 1977. Termocentralã.
Rafinãrie de þiþei (din 1949), cu instalaþii
pentru producerea cocsului din petrol,
intrată în faliment în anul 2003, cumpărată de RAFO-Oneşti în 2007 şi închisă
în 2008. Producţie de dispozitive, aparate
şi instrumente medicale şi de laborator,
de furnire şi panouri din lemn, de mobilã
ºi cherestea, de confecþii metalice, de
blocuri de beton celular autoclavizat/BCA, cãrãmizi, tuburi din beton,
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agregate de balastierã; tãbãcãrie; produse
alim. Muzeu etnografic. Atestat documentar, ca sat, la 25 mart. 1590 ºi declarat oraº la 18 apr. 1989. Satele care aparþin
oraºului: Dãrmãneasca, Lapoº, Pãgubeni,
Plopu, Sãlãtruc. Monumente: biserica
din lemn cu hramul „Sfântul Nicolae”
(1808, pictatã în 1873 de cãtre Alexandru
Zugravul, cu adãugiri din 1884 ºi reparatã în 1932); în cartierul Boiºtea se gãsesc
instalaþii tehnice populare (dârstã de la
sf. sec. 19; piuã ºi vâltoare de la începutul
sec. 20; moarã de apã, începutul sec. 20);
la 4 km N de Dãrmãneºti se aflã palatul
„ªtirbei”, construit în anii 1906-1908,
naţionalizat în 1948 şi folosit ca sanatoriu
T.B.C. până în 1977 după care a fost utilizat
ca centru de tabără pentru elevi până în
prezent; bisericile din lemn cu hramurile
„Adormirea Maicii Domnului” (1795,
refãcutã în 1886) ºi „Sfinþii Voievozi”
(1813), în satele Plopu ºi Lapoº. Turism.
3. Com. în jud. Dâmboviþa, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în Câmpia Cricovului,
pe râul Proviþa; 4 403 loc. (1 ian. 2011):
2 202 de sex masc. ºi 2 201 fem. Produse
electronice de larg consum (din 2011);
morărit şi panificaţie. Centru de ceramicã
popularã. Biserica „Sfinþii Apostoli Petru
ºi Pavel” (1861–1862), în satul Mãrginenii
de Sus. Până la 8 mai 2003, com. D. a avut
în componenţă satul Vlădeni, care la acea
dată a devenit comună de sine stătătoare.
4. Com. în jud. Suceava, alcãtuitã din
6 sate, situatã în Pod. Sucevei, în zona de
confl. a râului Hãtnuþa cu Suceava; 5 868
loc. (1 ian. 2011): 2 903 de sex masc. ºi
2 965 fem. Staþie de c.f. Nod rutier. Expl.
şi prelucr. lemnului (mobilă). Reºed. com.
este satul Mãriþei. Bisericile din lemn cu
hramurile „Înãlþarea Domnului” (sf. sec.
18) ºi „Sfântul Dumitru” (1794), în satele
Dãrmãneºti ºi Cãlineºti.

partea posterioarã, fãrã ramificaþii laterale importante, în care concreþiunile sunt
slab dezvoltate. Este o peºterã caldã (10–
12°C), cu umiditate moderatã ºi faunã
sãracã. Importanþã turisticã. Uºor accesibilã.
2. Cheile Dâmbovicioarei, chei
sãpate de râul Dâmbovicioara în pereþii
calcaroºi din SE M-þilor Piatra Craiului,
în aval de satul Dâmbovicioara. Lungime:
c. 1 km. Interes turistic.
3. Com. în jud. Argeº, alcãtuitã din 3
sate, situatã în mica Depr. Podu Dâmboviþei, la poalele SE ale M-þilor Piatra
Craiului, pe râul Dâmbovicioara; 902 loc.
(1 ian. 2011): 448 de sex masc. ºi 454 fem.
Expl. de calcar. Prelucr. pieilor de animale. Turism. În satul Dâmbovicioara
există o biserică din 1903, iar în satul
Podu Dâmboviþei se aflã podul lui
Brâncoveanu (1711) ºi biserica având
hramul „Sfinþii Împãraþi Constantin ºi
Elena”, construitã în 1940 dupã planurile
arhitectului D.I. Berechet.

DÂMBOVIÞA 1. Râu în S României, afl.
stg. al Argeºului la Budeºti (jud. Cãlãraºi);
268 km; supr. bazinului: 2 759 km2. Izv.
de pe versantul N al M-þilor Iezer, de la
2 240 m alt., curge mai întâi pe direcþia
SV-NE, pânã în dreptul vf. Pãpuºa, unde
brusc îºi schimbã direcþia cãtre S-SE,
traverseazã extremitatea sudicã a M-þilor
Piatra Craiului prin impresionantele chei
ale Dâmboviþei, trece prin zonele depresionare Rucãr-Dragoslavele, desparte
apoi Subcarpaþii Ialomiþei de Muscelele
Argeºului ºi Piem. Cândeºti, strãbate
Câmpia Românã ºi trece prin Bucureºti,
unde are cursul canalizat. Având în
vedere constituþia geologicã a Carpaþilor
Româneºti, geologii considerã cursul

DÂLMA, masiv deluros în Subcarpaþii
Buzãului, între râurile Bãlãneasa la V ºi
Sãrãþel la E. Alt. max.: 801 m. Cunoscut
ºi sub numele de Botanu.

DÂMBOVICIOARA 1. Peºterã situatã în
SE M-þilor Piatra Craiului, pe stg. râului
Dâmbovicioara, la 861 m alt., la 1 km N
de satul Dâmbovicioara, în amonte de
Cheile Dâmbovicioarei, în apropierea
culoarului depresionar Rucãr-Bran. Lungimea galeriilor: 244 m. Peºtera, sculptatã
în calcare jurasice de cãtre Pârâul Peºterii,
are forma unei galerii orientate SV-NE,
ce se îngusteazã treptat de la intrare cãtre

Cheile Dâmbovicioarei

superior al D. ca linie de demarcaþie între
Carpaþii Orientali ºi cei Meridionali, în
timp ce geografii, luând în considerare
aspectele fizico-geografice ale acestora
(înãlþime, masivitate, fragmentare hidrograficã etc.), stabilesc valea râului
Prahova ca limitã între Carpaþii Orientali
ºi Carpaþii Meridionali. Începând din
anul 1983, pe cursul superior al D., în
zona Rucãr-Dragoslavele, s-a construit
un sistem de microhidrocentrale (lacul
de acumulare de la Pecineagu cu hidrocentrala Clãbucet, 64 MW, lacul de
acumulare Sãtic cu hidrocentrala Rucãr,
46 MW, ºi de aici, printr-o galerie de fugã
de 8 km lungime, apele D. pun în miºcare
microhidrocentrala Dragoslavele, 7,6
MW). Afl. pr.: Dâmbovicioara, Râu Alb,
Ilfov, Colentina, Pasãrea, Câlnãu. D.
alimenteazã parþial Bucureºtiul cu apã
potabilã prin intermediul staþiei de
filtrare de la Arcuda.
2. Judeţ situat în partea central-sudică
a României, în bazinele superioare ale
râurilor Ialomiţa şi Dâmboviţa, între
44°25' şi 45°27' latitudine N şi între 25°10'
şi 25°54' longitudine E, străjuit, la N, de
„meterezele” M-ţilor Bucegi şi Leaota,
mărginit de jud. Braşov (la N), Prahova
(NE şi E), Ilfov (SE), Giurgiu (S-SE),
Teleorman (S-SV) şi Argeş (la V). Supr.:
4 054 km2 (1,70% din supr. ţării). Populaţia
(1 ian. 2011): 529 650 loc. (2,47% din
populaţia ţării), din care 258 356 loc. de
sex masc. (48,8%) şi 271 294 loc. de sex
fem. (51,2%). Populaţia urbană: 162 448
loc. (30,7%); rurală: 367 202 loc. (69,3%).
Densitatea: 131 loc./km2. Structura populaţiei pe naţionalităţi (la recensământul din
20-31 oct. 2011): 90,6% români, 5,3%
rromi, 0,3% bulgari, apoi sârbi, maghiari
ş.a. Reşed.: municipiul Târgovişte. Oraşe:
Fieni, Găeşti, Moreni (municipiu),
Pucioasa, Răcari, Titu. Comune: 82. Sate:
347 (din care 5 aparţin oraşelor). Localit.
componente ale oraşelor şi municipiilor: 16.
Relief variat, dispus etajat în trei
trepte majore ce se succed de la N la S
pe o diferenţă de nivel de 2 375 m, de la
2 505 m, în vf. Omu (alt. max. a jud. D.),
la 130 m alt. în arealul com. Poiana,
situată în câmpia joasă de divagare, la
SE de Titu. În cadrul jud. D., forma
predominantă de relief o constituie
câmpiile, care se extind pe 50% din supr.
sa, fiind reprezentate prin segmente, mai
mari sau mai mici, ce aparţin Câmpiei
Române, şi anume câmpiile GăvanuBurdea, Titu, Piteştiului, Târgoviştei, Cricovului şi Vlăsiei. Unităţile de deal şi

podiş, care constituie treapta colinară
înaltă, ocupă 41% din supr. jud. D. Ele
sunt plasate în partea central-nordică a
judeţului şi sunt reprezentate prin
Subcarpaţii Ialomiţei, alcătuiţi din numeroase dealuri (Dealu Mare, Micloşani,
Plaiu Sirnei ş.a.) şi depresiuni (MoroeniPietroşiţa, Bărbuleţu-Râu Alb, Bezdead,
Vulcana, Voineşti, Pucioasa, Ocniţa ş.a.),
cât şi prin extremitatea SE a Piem.
Cândeşti. Munţii, cu un procent de 9%
din supr. jud. D., domină extremitatea
nordică a acestuia, în perimetrul său
aflându-se cea mai mare parte a masivului Leaota (cu vf. Leaota, 2 133 m alt.)
şi o parte din masivul Bucegi, marcat de
abrupturile sale marginale şi de înălţimile
ce depăşesc frecvent 2 000 m alt. (vf. Omu,
2 505 m, situat la limita cu jud. Prahova
– cel mai înalt din Bucegi, vf. Doamnele
2 402 m, vf. Bătrâna 2 181 m ş.a.).
Climă temperat-continentală, cu
diferenţieri mai mari între unităţile
montane şi cele de câmpie, evidenţiate
şi prin amplitudinea termică max. de
78,4°C rezultată din cumularea valorilor
termice extreme (–38,0°C pe vf. Omu şi
+40,4°C la Găeşti, în zona de câmpie).
Regimul climatic general se caracterizează prin veri foarte calde şi ierni nu
prea friguroase în zonele de câmpie şi
prin veri răcoroase şi ierni foarte reci,
marcate de viscole frecvente, în reg.
montane. Ţinuturile deluroase şi piemontane sunt dominate de caracteristici
climatice intermediare faţă de cele două
areale învecinate. Valorile termice medii
anuale variază între 10,5°C în câmpie (la
Corbii Mari), 9°C în Subcarpaţi şi –2,6°C
pe vf. Omu. Temp. max. absolută
(40,4°C) s-a înregistrat la Găeşti (la 20
aug. 1946), iar temp. minimă absolută
(-38,0°C) la staţia meteorologică de pe
vf. Omu (la 10 febr. 1929). Precipitaţiile
căzute anual înregistrează valori medii
cuprinse între 512,1 mm (la Potlogi) în
câmpie şi 1 400 mm pe culmile montane
înalte. Vânturile predominante bat cu o
frecvenţă mai mare dinspre NE (15%) şi
SV (14%), în zona de contact a câmpiei
cu Subcarpaţii (la Târgovişte), şi dinspre
NV (25%), V (21%) şi SV (17%) pe crestele
înalte ale munţilor. Vitezele medii anuale
ale vânturilor variază între 1,1 şi 3,0 m/s
la Târgovişte şi Titu şi între 4,5 şi 8,0 m/s
pe culmile montane.
Reţeaua hidrografică de pe terit.
jud. D., cu o densitate medie relativ mare
(0,5 km⁄km2), aparţine, în general, celor
două sisteme hidrografice distincte:
Ialomiţa, care drenează partea central-

nordică şi sud-estică a jud. D., pe o lungime de 132 km, şi Argeş, care străbate SV
judeţului, pe o distanţă de 47 km.
Dâmboviţa, cel mai important afluent al
Argeşului (cu care confluează în afara
limitelor jud. D.), ce brăzdează median
jud. D. pe direcţia NV-SE, pe o distanţă
de 67 km, este râul de la care şi-a luat
numele şi judeţul. Alte râuri, care îşi au
izvoarele pe terit. jud. D. sau îl traversează,
sunt: Cricovu Dulce, Pârscov, Crevedia,
Colentina, Ilfov, Şuţa, Sabar, Potopu,
Cobia, Neajlov, Dâmbovnic, Glavacioc ş.a.
Lacurile existente pe terit. jud. D. sunt în
majoritate de origine antropică, realizate
pentru irigaţii şi piscicultură (Dragodana,
Nucet, Priseaca, Bungetu, Colanu, Băleni,
Ghergheşti, Comişani ş.a.) sau pentru
producerea energiei electrice (lacul de
acumulare Scropoasa, construit în 1929 pe
cursul superior al Ialomiţei, cu un vol. de
37 500 m3, folosit pentru uzinele hidroelectrice de la Dobreşti şi Moroeni; lacul de
acumulare de la Pucioasa, cu un vol. de 8
mil. m3, intrat în circuitul hidroenergetic
în 1974).
Vegetaţia prezintă o evidentă etajare,
asemenea formelor de relief. Etajele alpin
şi subalpin, prezente pe crestele înalte
ale M-ţilor Bucegi şi Leaota, sunt
dominate de asociaţiile vegetale alcătuite
din pajişti cu ţăpoşică (Nardus stricta),
păruşcă (Festuca supina), iarba stâncilor
(Agrostis rupestris), rogoz (Carex curvula)
ş.a. ce alternează cu tufişuri scunde de
arbuşti, formate din smirdar (Rhododendron kotschyi), jneapăn (Pinus mugo),
ienupăr (Juniperus communis ssp. nana),
afin (Vaccinium myrtillus) ş.a. Specific
zonei alpine a M-ţilor Bucegi este larga
dezvoltare a vegetaţiei de stâncărie, cu
multe elemente floristice rare, ocrotite de
lege, între care se remarcă floarea-decolţi (Leontopodium alpinum), ghinţura
(Gentiana lutea), clopoţelul de munte
(Campanula alpina) etc. Etajul pădurilor
de răşinoase, cu molid (Picea abies) şi brad
(Abies alba), acoperă pantele munţilor
între 1 200 şi 1 900 m alt. Pădurile de
foioase, constituite din fag (Fagus
silvatica), în amestec cu carpen (Carpinus
betulus), gorun (Quercus petraea) ş.a., sunt
răspândite în Subcarpaţi şi în Piem.
Cândeşti. În câmpie se dezvoltă, insular,
păduri de cer (Quercus cerris) şi gârniţă
(Quercus frainetto), iar în luncile râurilor
se întâlnesc zăvoaie de anin negru, plop
şi salcie.
Fauna este bogată în specii şi diversă,
elementele predominante fiind cele de
pădure, reprezentate prin urşi, cerbi,
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mistreţi, jderi, râşi (ocrotiţi de lege),
căpriori (colonizaţi în subcarpaţi şi în
Piem. Cândeşti), fazani colonizaţi, cocoşi
de munte (ocrotiţi de lege), veveriţe etc.
Fauna alpină are ca element dominant şi
caracteristic capra neagră (Rupicapra
rupicapra), declarată monument al naturii
şi ocrotită de lege. În zona de câmpie trăiesc
diverse rozătoare (popândău, hârciog,
şoarece de câmp, iepurele ş.a.), păsări
(ciocârlia, prepeliţa, potârnichea, uliul etc.),
reptile (şopârla, guşterul, şarpele), insecte
etc. Apele râurilor de munte, de deal şi de
câmpie sunt bogate în păstrăv, scobar,
clean, mreană, crap, ştiucă etc.
Resurse naturale: zăcăminte de
petrol (Moreni, Gura Ocniţei, Ochiuri,
Răzvad, Şotânga, Corbii Mari, Teiş, Valea
Mare, Aninoasa, Cobia, Ludeşti, Hulubeşti,
Vişina, Cojasca, Poiana ş.a.), gaze naturale (Gura Şuţii, Bilciureşti, Finta,
Nucet, Brăteştii de Jos, Gheboaia), lignit
(Şotânga, Mărgineanca), sare gemă
(Ocniţa, Gura Ocniţei, Ochiuri), gips
(Lăculeţe, Pucioasa, Fieni) şi sulf
(Pucioasa). Din categoria rocilor utile şi
a materialelor de construcţii mai importante sunt gresiile (Buciumeni, Moroeni),
marnele (Sima, Fieni, Pucheni), calcarele
(Lespezi), argilele comune (Crângurile,
Doiceşti, Pucioasa, Şotânga), balastul
(Viişoara, Mătăsaru, Ioneşti, Crângurile,
Crovu ş.a.). O importanţă aparte o au
pădurile (121 036 ha, 2008) şi izv. cu ape
minerale sulfuroase, clorurosodice,
sulfatate, bicarbonatate de la Pucioasa,
iodurate, bromurate şi sărate la VulcanaBăi, sau cu alte compoziţii chimice, mai
ales sărate, la Bezdead, Gura Ocniţei,
Glodeni, Lăculeţe, Vârfuri, Urseiu ş.a.
Istoric. Urmele materiale aparţinând
culturii materiale de Prund (în special
unelte din silex), descoperite în arealele
localit. Petreşti, Potlogeni-Deal, Ioneşti
şi Greci, dovedesc că terit. actual al jud.
D. a fost locuit încă din Paleoliticul
inferior (1 000 000–100 000 î.Hr.). Epoca
Neolitică (5500–2500 î.Hr.) este sugestiv
materializată în aşezările identificate pe
terit. localit. Mătăsaru, Geangoeşti,
Moara din Groapă, Ioneşti, Pădureni,
Vadu Stanchii, Morteni, Corneşti, Mogoşani, Şelaru, Vişina ş.a. Perioada de
trecere de la Neolitic la Epoca bronzului
(2500–1800 î.Hr.) este marcată de o
aşezare de tip Coţofeni, scoasă la iveală
în vatra satului Bungetu, unde s-a găsit
ceramică specifică acestei culturi, precum
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şi de descoperirea (în luna mai 2011) a
unui schelet uman, în raza com. Ariceştii
Rahtivani, presupus că datând de acum
c. 4500 de ani. Epoca bronzului (1800–
800 î.Hr.) este bine reprezentată prin
vestigiile descoperite în aşezările de la
Perşinari, Viforâta, Nucet, Morteni, Vârfuri, Mătăsaru, Corneşti, Colacu, Hăbeni
ş.a., iar cea a fierului (800 î.Hr.-sec. 1–3
d.Hr.) prin aşezările descoperite în
arealele localit. Mătăsaru, Valea Voie-

vozilor, Cătunu, Căprioru, Bucşani,
Ocniţa, Finta ş.a. Vestigiile arheologice
din aşezările geto-dace de la Teţcoiu,
Cătunu, Costeştii din Vale, Corneşti ş.a.,
datând din sec. 2 î.Hr.-1 d.Hr., precum
şi tezaurele monetare (greceşti, macedonene, romane, celtice şi tipuri hibride de
monede daco-getice) descoperite în
localit. Căprioru, Cojasca, Gheboieni,
Adânca, Potlogi, Valea Voievozilor,
Brâncoveanu, Răcari, Cătunu, Răzvad
ş.a. atestă intensele legături economice
şi culturale pe care le întreţinea populaţia

autohtonă cu lumea exterioară şi în
special cu cea romană. Continuitatea
locuirii neîntrerupte a acestui teritoriu
de către populaţia autohtonă, între sec. 2
şi 14, este atestată de numeroase aşezări
omeneşti şi necropole descoperite în
localit. Mătăsaru (sec. 2–3), Voineşti
(sec. 2 şi 8), Mogoşani (sec. 4), Ilfoveni,
Târgovişte, Cătunu, Corneşti, Brăteştii
de Jos, Băleni, Cazaci (sec. 2–14). Populaţia românească sedentară, permanent
prezentă pe aceste locuri, întreţinea
legături strânse şi cu Imperiul Roman de
Răsărit, fapt dovedit de monedele bizantine descoperite la Târgovişte (monede
bătute în anii 969–976, în timpul domniei
lui Ioan I Tzimiskes). Se pare că o zonă
din terit. actual al jud. D. a făcut parte
din voievodatul lui Seneslau, care se
extindea în V Munteniei, la E de râul Olt,
voievodat amintit în Diploma Ioaniţilor
din 1247. Primele mărturii documentare
referitoare la unele aşezări mai importante din perimetrul geografic al jud. D.
provin din sec. 14, de la cronicarul Johannes
Schiltberger care, într-o notă de călătorie,
descrie cum Mircea cel Bătrân a transferat, în 1396, capitala Ţării Româneşti
de la Curtea de Argeş la Târgovişte unde
a construit Curtea domnească şi un paraclis. Stabilirea capitalei Ţării Româneşti
la Târgovişte şi menţinerea acesteia în
funcţie (cu unele întreruperi) până spre
mijlocul sec. 17, când capitala domnească
a fost mutată definitiv la Bucureşti, a
făcut ca oraşul să devină, pentru timp
de aproape trei secole, cel mai însemnat
centru economic, politic şi cultural al
Ţării Româneşti. Jud. D., sau „Ţara
Dâmboviţei” cum era numit de Vasile
Alecsandri, este o unitate ad-tiv teritorială tradiţională, menţionată documentar ca atare, prima oară, în 1512, când
administrarea lui era asigurată de către
un vornic de Târgovişte. În Târgovişte
şi-au stabilit reşedinţa domnească Mircea
cel Bătrân şi continuând cu Dan II, Vlad
Dracul, Vlad Ţepeş, Radu de la Afumaţi,
Mihai Viteazul, Radu Şerban, Radu
Mihnea, Matei Basarab ş.a. În limitele
actuale ale jud. D., stabilite prin Legea
nr. 2 din 17 febr. 1968, există două municipii, 5 oraşe, 82 de comune şi 347 de sate.
Economia jud. D. se caracterizează
printr-o structură industrial-agrară. După
1989 s-a trecut, treptat, la o etapă nouă,
aceea a economiei de piaţă.
Industria se caracterizează prin preponderenţa ramurilor constructoare de
maşini, metalurgică, mat. de constr., textilă şi alim. care realizează laolaltă 82,8%

din producţia industrială a jud. D., urmate
de ind. extractivă (10,9%), ind. energiei
electrice şi termice (6,3%) ş.a. Pr. produse
finite create de industria dâmboviţeană
sunt: energia electrică (termocentrala
Doiceşti şi hidrocentralele de la Moroeni,
Dobreşti şi Pucioasa), oţeluri speciale
(aliate şi înalt aliate), strunguri automate,
instalaţii de foraj petrolier (toate la
Târgovişte), utilaj chimic (Târgovişte,
Găeşti, Moreni), frigidere cu compresor
(Găeşti), aparataj electric (Titu), corpuri
electrice pentru iluminat (Fieni,
Târgovişte), produse ceramice, prefabricate din beton, lianţi, azbociment (Târgovişte, Fieni, Doiceşti), mobilă (Târgovişte,
Pucioasa, I. L. Caragiale), cherestea (Târgovişte, Titu, Răcari, Brăneşti), fire şi ţesături
din bumbac, in, cânepă şi confecţii-textile
(Pucioasa, Brăneşti, Târgovişte, Moreni,
Tătărani, Voineşti), preparate din carne şi
lapte, spirt, băuturi alcoolice, conserve de
fructe şi legume, produse de fermentare
a tutunului, de panificaţie etc. (Târgovişte,
Pucioasa, Titu ş.a.). Abator de păsări (Titu).
O contribuţie importantă la diversificarea
produselor finite o au şi meşteşugurile tradiţionale, reprezentate prin prelucr. firelor
şi fibrelor textile (ţesături de interior, piese
de port popular, covoare manuale – la
Pietroşiţa, Pucheni, Runcu ş.a.), de prelucr.
artistică a lemnului, a părului de capră şi
a răchitei (Băleni, Dărmăneşti, Cândeşti,
Malu cu Flori, Pucheni, Pietroşiţa ş.a.), de
modelare a lutului (ceramica ornamentală
şi de uz casnic de la Gheboaia, Odobeşti,
Dărmăneşti) etc.
Agricultura beneficiază de o supr.
agricolă totală de 249 001 ha (ceea ce
reprezintă 61,4% din supr. jud. D., la sf.
anului 2007), din care terenurile arabile au
cea mai mare extindere (175 055 ha),
urmate de terenurile ocupate cu păşuni
(43 829 ha) şi cu fâneţe naturale (20 362
ha), apoi livezi şi pepiniere pomicole (9 426
ha) şi vii şi pepiniere viticole (329 ha). În
anul 2007, terenurile arabile erau cultivate
cu porumb (66 923 ha), grâu şi secară
(30 841 ha), plante de nutreţ (21 278 ha),
legume (14 150 ha, locul 2 pe ţară, după
jud. Dolj), cartofi (11 168 ha), ovăz, orz şi
orzoaică, plante uleioase, tutun, leguminoase pentru boabe ş.a. Pomicultura,
specifică zonelor subcarpatice şi piemontane, este reprezentată, în principal,
prin întinse plantaţii de meri şi peri, ce
formează adevărate bazine pomicole în
arealele localit. Voineşti, Malu cu Flori,
Văleni-Dâmboviţa, Bărbuleţu, Cândeşti
ş.a., cât şi prin livezi de pruni, cireşi, caişi,

nuci ş.a. În anul 2007, producţia totală de
fructe realizată în jud. D. a fost de 187 000
tone (locul 1 pe ţară), din care 96 572 tone
de mere, în special din soiul ionatan
(renumitul ionatan de Voineşti), locul 1
pe ţară, 65 538 tone prune (locul 1 pe ţară),
12 687 tone pere (locul 1 pe ţară), 5 086
tone cireşe şi vişine, 1 633 tone nuci (locul
3 pe ţară, după jud. Vâlcea şi Suceava) ş.a.
Sectorul zootehnic, cu vechi tradiţii în acest
judeţ şi cu o contribuţie de 22,9% la
realizarea producţiei globale agricole,
cuprindea (începutul anului 2008) 60 299
capete bovine, 128 300 capete porcine,
45 805 capete ovine, 13 827 capete caprine,
18 878 capete cabaline; avicultură:
2 676 726 capete păsări; apicultură (23 271
familii de albine). Se remarcă faptul că,
după 1989, sectorul privat a devenit,
treptat, predominant în majoritatea ramurilor zootehniei, în prezent depăşind 99%
la bovine, porcine, ovine, iar în anumite
cazuri (la caprine, păsări şi albine) este
integral privat.
Căile de comunicaţie de pe terit. jud.
D. au o repartiţie relativ uniformă, construirea lor pe diferite direcţii realizându-se
în strânsă legătură cu configuraţia reliefului şi cu necesităţile economice. La sf.
anului 2007, lungimea totală a liniilor de
cale ferată era de 103 km (din care cinci
km electrificate), cu o densitate de 25,4
km/1000 km2 teritoriu, iar lungimea
reţelei de drumuri publice însuma 1 873
km (din care 492 km modernizate), cu o
densitate de 46,2 km/100 km2 teritoriu –
superioară celei pe ţară, care era de 33,9
km/100 km2 teritoriu. O importanţă deosebită în transportul rutier o are segmentul din autostrada Bucureşti–Piteşti
care traversează partea de SV a jud. D.
pe o distanţă de 35 km, între comunele
Corbii Mari şi Morteni.
Învăţământ, cultură şi artă. În anul
şcolar 2007–2008, pe terit. jud. D. îşi
desfăşurau activitatea 20 de grădiniţe de
copii, cu 14 796 copii înscrişi şi 808 cadre
didactice, 149 de şcoli generale (învăţământ primar – clasele 1–4, şi gimnazial
– clasele 5–8), cu 47 058 elevi şi 3 926
cadre didactice, 30 de licee, cu 17 464
elevi şi 1 423 profesori, o universitate –
„Valahia” (la Târgovişte) –, cu nouă
facultăţi, 8 102 studenţi şi 329 profesori.
În aceeaşi perioadă, reţeaua aşezămintelor culturale şi de artă cuprindea
două teatre, 14 muzee, cinci case de
cultură, şapte cluburi, trei case de cultură
(a sindicatelor, a armatei şi a tineretului),
156 de cămine culturale, un cinematograf, 369 biblioteci, cu 2 637 000 vol.,
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nenumărate ansambluri folclorice, tarafuri de muzică populară, fanfare, formaţii
corale etc. În ansamblul şi în varietatea
activităţilor culturale dâmboviţene, un
loc de prestigiu îl ocupă Festivalul
internaţional de interpretare a romanţelor, şansonetelor şi canţonetelor „Crizantema de aur”, care se desfăşoară
anual, toamna (din 1967), la Târgovişte.
Activitatea sportivă se desfăşoară în
cadrul celor 58 de secţii sportive în care
activează 1 698 sportivi legitimaţi,
114 antrenori şi 52 arbitri.
Ocrotirea sănătăţii. La sf. anului
2007, reţeaua sanitară a jud. D. cuprindea
şapte spitale, cu 2 163 paturi, revenind
un pat de spital la 246 loc., 12 policlinici,
cinci dispensare medicale, 154 farmacii
şi puncte farmaceutice, două sanatorii
(Moroeni şi Aninoasa), un sanatoriu
balnear (Pucioasa) ş.a. În acelaşi an,
asistenţa medicală era asigurată de 653
medici (1 medic la 816 persoane), 190
medici stomatologi (1 medic stomatolog
la 2 807 persoane) şi 2 521 cadre sanitare
cu pregătire medie.
Turismul. Peisajele de o rară frumuseţe şi obiectivele naturale oferite de
M-ţii Leaota şi Bucegi (piscuri semeţe,
peştera Ialomiţei, cheile Urşilor, Tătarului, Zănoagei, Orzei, apoi Sfinxul şi
Babele din M-ţii Bucegi, aflate pe terit.
jud. Prahova, dar uşor accesibile şi de pe
terit. jud. Dâmboviţa, rezervaţia naturală,
complexă, Bucegi, pârtiile amenajate
pentru sporturile de iarnă, numeroasele
cabane şi hoteluri etc.), climatul nuanţat,
cu particularităţi favorabile tratamentului
balnear şi odihnei (staţiunile balneoclimaterice Pucioasa şi Vulcana-Băi),
valoroasele monumente istorice şi
arhitecturale de la Târgovişte, Potlogi,
Viforâta (mănăstirile Dealu şi Viforâta),
Doiceşti, Răzvad ş.a., neasemuitele
bogăţii etnografice şi folclorice (Pietroşiţa,
Dărmăneşti, Finta, Cândeşti etc.) şi nu în
ultimul rând varietatea faunei cinegetice,
prezenţa unor rezervaţii (Poiana cu
narcise de la Vişina, rezervaţia paleontologică Plaiul Domnesc) etc. reprezintă
doar câteva elemente din multitudinea
posibilităţilor de reală atracţie turistică
din perimetrul jud. D. În 2007, capacitatea
totală de cazare a jud. D. (2 165 de locuri)
era asigurată de 13 hoteluri, patru
cabane, nouă pensiuni turistice urbane
şi 11 pensiuni turistice rurale, patru vile
ş.a. Indicativ auto: DB.
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I. Municipii
1. MORENI (1584)

Localităţile jud. Dâmboviţa
(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)
Localit. componente
ale municipiilor

2. TÂRGOVIŞTE (1396)

1. Priseaca

II. Oraşe

Localit. componente
ale oraşelor

1. FIENI (1532)
2. GĂEŞTI (1498)

3. PUCIOASA (1649)

4. RĂCARI (1725)

5. TITU (1634)

III. Comune
1. ANINOASA
2. BĂLENI
3. BĂRBULEŢU

4. BEZDEAD

5. BILCIUREŞTI
6. BRANIŞTEA

Satele care aparţin
oraşelor

1. Berevoeşti (1811)
2. Costeşti (1831)

1. Bela
2. Diaconeşti
3. Glodeni (1595)
4. Malurile
5. Miculeşti
6. Pucioasa-Sat
1. Bălăneşti
2. Colacu
3. Ghergani
4. Ghimpaţi
5. Mavrodin
6. Săbieşti
7. Stăneşti

Satele componente
(primul sat este reşed. com.)
1. Aninoasa (1453)
2. Săteni (1604)
3. Viforâta (1479)
1. Băleni-Români
2. Băleni-Sârbi

1. Gura Bărbuleţului
2. Bărbuleţu
3. Cetăţuia
4. După Deal
1. Bezdead (1572)
2. Broşteni
3. Costişata
4. Măgura
5. Tunari
6. Valea Morii
1. Bilciureşti
2. Suseni-Socetu

1. Braniştea
2. Dâmbovicioara

1. Fusea
2. Hagioaica
3. Mereni
4. Plopu
5. Sălcuţa

7. BRĂNEŞTI
8. BREZOAELE
9. BUCIUMENI
10. BUCŞANI

11. BUTIMANU

12. CÂNDEŞTI

3. Săveşti

1. Brăneşti (1451)
2. Priboiu
1. Brezoaele
2. Brezoaia

1. Buciumeni (1572)
2. Dealu Mare
3. Valea Leurzii
1. Bucşani
2. Hăbeni
3. Racoviţa
4. Răţoaia

1. Butimanu (f. 1790)
2. Bărbuceanu
3. Lucianca
4. Ungureni

1. Cândeşti-Vale (1576)
2. Aninoşani
3. Cândeşti-Deal
4. Dragodăneşti
5. Valea Mare

13. CIOCĂNEŞTI

14. COBIA

15. COJASCA
16. COMIŞANI
17. CONŢEŞTI

18. CORBII MARI

19. CORNĂŢELU

20. CORNEŞTI

21. COSTEŞTII DIN VALE

1. Ciocăneşti
2. Creţu
3. Decindea
4. Urziceanca
5. Vizureşti

1. Gherghiţeşti
2. Blidari
3. Călugăreni
4. Căpşuna
5. Cobiuţa
6. Crăciuneşti
7. Frasin-Deal
8. Frasin-Vale
9. Mănăstirea
10. Mislea
1. Cojasca
2. Fântânele
3. Iazu

1. Comişani
2. Lazuri

1. Conţeşti
2. Bălteni
3. Boteni
4. Călugăreni
5. Crângaşi
6. Gămăneşti
7. Heleşteu
8. Mereni

1. Corbii Mari
2. Bărăceni
3. Grozăveşti
4. Moara din Groapă
5. Petreşti
6. Podu Corbencii
7. Satu Nou
8. Ungureni
9. Vadu Stanchii
1. Cornăţelu
2. Alunişu
3. Bolovani
4. Corni
5. Slobozia

1. Corneşti
2. Bujoreanca
3. Cătunu
4. Cristeasca
5. Crivăţu
6. Frasinu
7. Hodărăşti
8. Ibrianu
9. Postârnacu
10. Ungureni

1. Costeştii din Vale
2. Mărunţişu
3. Tomşani
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22. CRÂNGURILE

23. CREVEDIA

24. DĂRMĂNEŞTI
25. DOBRA
26. DOICEŞTI

27. DRAGODANA

28. DRAGOMIREŞTI

29. FINTA

30. GLODENI

31. GURA FOII

32. GURA OCNIŢEI

33. GURA ŞUŢII

1. Băduleşti
2. Crângurile de Jos
3. Crângurile de Sus
4. Pătroaia-Deal
5. Pătroaia-Vale
6. Potlogeni-Vale
7. Răţeşti
8. Voia
1. Crevedia (1618)
2. Cocani (1628)
3. Dârza (1580)
4. Mânăstirea
5. Samurcaşi

1. Dărmăneşti
2. Mărginenii de Sus
1. Dobra
2. Mărceşti

1. Doiceşti

1. Dragodana
2. Boboci
3. Burduca
4. Cuparu
5. Pădureni
6. Picior de Munte
7. Străoşti
1. Dragomireşti
2. Decindeni
3. Geangoeşti
4. Mogoşeşti
5. Râncăciov
6. Ungureni

1. Finta Mare
2. Bechineşti
3. Finta Veche (1453)
4. Gheboaia
1. Glodeni
2. Guşoiu
3. Lăculeţe
4. Livezile
5. Malu Mierii
6. Schela
1. Gura Foii
2. Bumbuia
3. Catanele
4. Făgetu

1. Gura Ocniţei (1724)
2. Adânca (1790)
3. Ochiuri
4. Săcueni (1549)
1. Gura Şuţii
2. Sperieţeni
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34. HULUBEŞTI

35. IEDERA

36. I. L. CARAGIALE
37. LUCIENI
38. LUDEŞTI

39. LUNGULEŢU
40. MALU CU FLORI

41. MĂNEŞTI
42. MĂTĂSARU

43. MOGOŞANI

44. MOROENI

45. MORTENI

1. Hulubeşti (1587)
2. Butoiu de Jos
3. Butoiu de Sus
4. Măgura
5. Valea Dadei
1. Iedera de Jos
2. Colibaşi
3. Cricovu Dulce
4. Iedera de Sus

1. Ghirdoveni (1700)
2. I. L. Caragiale (1482)
3. Mija
1. Lucieni
2. Olteni

1. Ludeşti (1539)
2. Miloşari
3. Potocelu
4. Scheiu de Jos
5. Scheiu de Sus
6. Teleşti

1. Lunguleţu (1510)
2. Oreasca
3. Serdanu
1. Malu cu Flori
2. Capu Coastei
3. Copăceni
4. Micloşanii Mari
5. Micloşanii Mici

1. Măneşti
2. Drăgăeşti-Pământeni
3. Drăgăeşti-Ungureni
1. Teţcoiu
2. Creţuleşti
3. Mătăsaru
4. Odaia Turcului
5. Poroinica
6. Puţu cu Salcie
7. Sălcioara
1. Mogoşani
2. Chirca
3. Cojocaru
4. Merii
5. Zăvoiu

1. Moroeni (1785)
2. Dobreşti
3. Glod
4. Lunca
5. Muşcel
6. Pucheni

1. Morteni
2. Neajlovu

46. MOŢĂIENI
47. NICULEŞTI
48. NUCET
49. OCNIŢA

50. ODOBEŞTI

51. PERŞINARI
52. PETREŞTI

53. PIETRARI

54. PIETROŞIŢA
55. POIANA
56. POTLOGI

57. PRODULEŞTI
58. PUCHENI

59. RACIU
60. RĂSCĂEŢI
61. RĂZVAD

1. Moţăieni
2. Cucuteni

1. Niculeşti
2. Ciocănari
3. Movila
1. Nucet
2. Cazaci
3. Ilfoveni
1. Ocniţa

1. Odobeşti
2. Brâncoveanu
3. Crovu
4. Miuleşti
5. Zidurile

1. Perşinari (1774)

1. Petreşti
2. Coada Izvorului
3. Ghergheşti
4. Greci
5. Ioneşti
6. Potlogeni-Deal
7. Puntea de Greci
1. Pietrari
2. Aluniş
3. Şipot
4. Valea

1. Pietroşiţa (1592)
2. Dealu Frumos
1. Poiana
2. Poieniţa

1. Potlogi (1580)
2. Pitaru
3. Podu Cristinii
4. Româneşti
5. Vlăsceni

1. Produleşti
2. Broşteni
3. Costeştii din Deal
1. Pucheni (1564)
2. Brădăţel
3. Meişoare
4. Valea Largă
5. Vârfureni
1. Raciu
2. Siliştea
3. Şuţa Seacă

1. Răscăeţi
2. Vultureanca

1. Răzvad (1431)
2. Gorgota

62. RÂU ALB
63. RUNCU

64. SĂLCIOARA

65. SLOBOZIA MOARĂ
66. ŞELARU

67. ŞOTÂNGA
68. TĂRTĂŞEŞTI
69. TĂTĂRANI

70. ULIEŞTI

71. ULMI

72. VALEA LUNGĂ

3. Valea Voievozilor
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1. Râu Alb de Jos
2. Râu Alb de Sus
1. Runcu
2. Bădeni
3. Brebu
4. Ferestre
5. Piatra
6. Siliştea

1. Băneşti (1592)
2. Cătunu (sec. 19)
3. Cuza Vodă (f. 1902)
4. Ghineşti (1780)
5. Mircea Vodă
6. Moara Nouă
7. Movila
8. Podu Rizii
9. Sălcioara
1. Slobozia Moară
1. Şelaru
2. Fierbinţi
3. Glogoveanu

1. Şotânga (1427)
2. Teiş
1. Tărtăşeşti
2. Bâldana
3. Gulia
1. Tătărani
2. Căprioru
3. Gheboieni
4. Priboiu

1. Ulieşti
2. Croitori
3. Hanu lui Pală
4. Jugureni
5. Mânăstioara
6. Olteni
7. Ragu
8. Stavropolia
1. Ulmi
2. Colanu
3. Dimoiu
4. Dumbrava
5. Matraca
6. Nisipurile
7. Udreşti
8. Viişoara

1. Valea Lungă-Cricov
2. Băceşti
3. Izvoru

73. VALEA MARE

74. VĂCĂREŞTI
75. VĂLENI-DÂMBOVIŢA
76. VÂRFURI

77. VIŞINA
78. VIŞINEŞTI

79. VLĂDENI

80. VOINEŞTI

81. VULCANA-BĂI
82. VULCANA-PANDELE

4. Moşia Mică
5. Şerbăneasa
6. Ştubeie Tisa
7. Valea lui Dan
8. Valea Lungă-Gorgota
9. Valea Lungă-Ogrea
10. Valea Mare
1. Valea Mare
2. Feţeni
3. Gârleni
4. Livezile
5. Saru
6. Stratoneşti
7. Valea Caselor

1. Văcăreşti (1535)
2. Brăteştii de Jos
3. Bungetu

1. Văleni-Dâmboviţa
2. Mesteacăn
1. Vârfuri
2. Cârlăneşti
3. Cojoiu
4. Merişoru
5. Stăteşti
6. Şuviţa
7. Ulmetu

1. Vişina (1440)
2. Broşteni
3. Izvoru (1780)
1. Vişineşti
2. Dospineşti
3. Sultanu
4. Urseiu
1. Vlădeni

1. Voineşti (1593)
2. Gemenea-Brătuleşti (1512)
3. Izvoarele (1713)
4. Lunca(1597)
5. Manga (1572)
6. Mânjina
7. Onceşti (1735)
8. Suduleni (sec. 15)
1. Vulcana-Băi (1604)
2. Nicolaeşti
3. Vulcana de Sus
1. Vulcana-Pandele
2. Gura Vulcanei
3. Lăculeţe-Gară
4. Toculeşti
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DÂMBOVNIC, râu în S României, afl. dr.
al Neajlovului în aval de com. Bucºani,
jud. Giurgiu; 129 km; supr. bazinului:
636 km2. Izv. din Piem. Cotmeana, din
arealul com. Albota, jud. Argeº ºi strãbate
câmpiile Piteºtiului ºi Gãvanu-Burdea.
Afl. pr.: Mozacu, Gliganu, Jirnov.

DÂNGENI, com. în jud. Botoºani, alcãtuitã din 4 sate, situatã în Câmpia Jijiei
Superioare, pe râul Jijia; 3 058 loc. (1 ian.
2011): 1 488 de sex masc. ºi 1 570 fem.
Staþie de c.f. (inauguratã la 1 iun. 1896).
Complex avicol. Pe terit. satului Iacobeni
a fost descoperit un cazan scitic din bronz
(sec. 6–5 î.Hr.), cu bazin semisferic, având
patru toarte zoomorfe (în formã de caprã
de munte), susþinut de un picior central,
evazat la bazã. În satul Dângeni, atestat
documentar la 8 iul. 1633, se aflã un
conac de la sf. sec. 19 şi biserica „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1902), iar
în satul Iacobeni există biserica „Sfântul
Nicolae” (1889).

DÂRJIU, com. în jud. Harghita, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în Subcarpaþii Homoroadelor, la poalele de SE ale Dealului
Pietriº; 1 057 loc. (1 ian. 2011): 511 de sex
masc. ºi 546 fem. Haltã de c.f. Prelucr.
lemnului ºi a laptelui. Creºterea bovinelor. Culturi de cartofi. În satul Dârjiu,
menþionat documentar, prima oarã, în
1334, se aflã o bisericã, iniþial romanicã
(sec. 14–15), transformatã ulterior în stil
gotic, fortificatã în anul 1400 (incintã
poligonalã cu ziduri înalte ºi turn de
poartã), cu picturi murale interioare de
facturã goticã (se remarcã „Legenda
regelui Ladislau”, „Conversiunea Sfântului Pavel” º.a.), realizate în 1419 de
meºterul Paul. Biserica aparţine cultului
unitarian şi a fost declaratã monument
UNESCO în anul 1999. În satul Mujna,
atestat documentar în 1520, existã o
bisericã din sec. 15 (azi aparţine cultului
unitarian), de mari dimensiuni (28 m
lungime, 7,25 m lãþime, 20 m înãlþime),
acoperitã cu þiglã în 1760, cu zid de
incintã, înalt de 5 m, ºi turn-clopotniþã
construite în 1834–1837.

DÂRJOV, râu, afl. stg. al Oltului pe terit.
com. Coteana, jud. Olt; 35 km; supr.
bazinului: 167 km2. Izv. din S Piem.
Cotmeana ºi dreneazã NV Câmpiei Boian.
Pe cursul mijlociu al acestui râu s-au descoperit vestigii aparþinând culturii materiale
de Prund (unelte, aºchii etc.) datând din
Paleoliticul inf. (600 000–480 000 î.Hr.).

DÂRLOS, com. în jud. Sibiu, alcãtuitã
din 3 sate, situatã în Pod. Târnavelor, pe
râul Târnava Mare; 3 385 loc. (1 ian.
2011): 1 707 de sex masc. ºi 1 678 fem.
Producţie de mobilă şi de ţesături. Centru
viticol. În satul Dârlos, menþionat
documentar, prima oarã, în 1317, se aflã
o bisericã de facturã goticã târzie (sec.
15) având ancadramentele ferestrelor
bogat dantelate. În interior pãstreazã
fragmente de picturã muralã cu scene
din patimile mântuitorului nostru Iisus
Hristos, executate înainte de anul 1544.
În prezent, biserica aparţine cultului
evanghelic. Tot aici, a fost dezvelit (12
nov. 1995) un monument închinat eroilor
cãzuþi în timpul celor douã rãzboaie
mondiale. În satul Curciu existã o cetate
cu bisericã evanghelicã de incintã (sec.
15–16, cu transformari din 1810-1814).

DÂRMÃNEªTI, com. în jud. Argeº, alcãtuitã din 5 sate, situatã în Piem. Cândeºti,
pe Râu Doamnei; 3 666 loc. (1 ian. 2011):
1 821 de sex masc. ºi 1 845 fem. Constr.
de piese şi accesorii pentru autovehicule
şi pentru motoare de autovehicule.
Pomiculturã (meri, pruni, peri). Bisericile
având hramurile „Sfântul Nicolae” (1773,
cu picturi din 1777) ºi „Sfinþii Voievozi”
(1798), în satele Piscani ºi Negreni.

DÂRVARI, com. în jud. Mehedinþi, alcãtuitã din 2 sate, situatã în SE Câmpiei
Blahniþei; 2 711 loc. (1 ian. 2011): 1 380 de
sex masc. ºi 1 331 fem. Nod rutier. Creşterea porcinelor. Apiculturã. Culturi de
cereale, plante tehnice ºi uleioase. Muzeu
sãtesc. În satul Dârvari se află o biserică
din 1909.

DEALU 1. Com. în jud. Harghita, alcãtuitã din 7 sate, situatã la poalele de SV
ale M-þilor Gurghiu; 3 966 loc. (1 ian.
2011): 2 006 de sex masc. ºi 1 960 fem.
Producţie de ambalaje din material
plastic. Expl. şi prelucr. lemnului. Agroturism. Satul Dealu este atestat documentar în 1334, iar Tibod în 1566. Centru
de cioplit lemnul. În satul Dealu existã
case din lemn (sec. 18), porþi sculptate în
lemn ºi pictate ºi o poianã cu narcise.
2. Mănãstirea ~ Õ Aninoasa (3) ºi
Târgoviºte (2).
3. Õ Crevedia Mare.

DEALU MARE 1. Mare unitate de relief
deluros, cu forme masive, situatã în SE
Pod. Sucevei (parte integrantã a Pod.
Moldovei), desfãºuratã pe stg. Vãii
Siretului, pe direcþia NV-SE, sub forma
unor culmi prelungi, incluzând mai
multe subunitãþi deluroase (Holm,

Lespezi, Tudora, Sângeap, Pietrãria º.a.)
alcãtuite din gresii ºi calcare oolitice de
vârstã Sarmaþian inferior. Spre SE, D.M.
se prelungeºte cu colinele Ruginoasa. Alt.
max.: 587 m (în Dealul Tudora). Complexul deluros D.M. este acoperit cu întinse
pãduri de foioase, în care predominã
fagul, precum ºi cu o pãdure naturalã de
tisã (Taxus baccata), situatã pe terit. com.
Tudora, jud. Botoºani, declaratã rezervaþie forestierã ºi ocrotitã de lege.
2. Masiv deluros în Subcarpaþii de
Curburã, la S ºi E de râul Cricovu Sãrat,
în prelungirea vesticã a Dealului Istriþa.
Alt. max.: 442 m. Podgorii.
3. Õ Prisaca.
DEALUL MÃRII Õ Denistepe.

DEALUL MELCULUI Õ Corund.

DEALUL NEGRU, masiv deluros în NV
Piem. Cotmeana, situat între vãile
râurilor Sâminic, la N, Topolog, la E ºi
S, ºi Olt, la V, constituit predominant din
argile nisipoase, pietriºuri ºi nisipuri. Alt.
max.: 584 m. Din cauza pantelor mari ºi
a frecventelor alunecãri de teren, reprezintã porþiunea cea mai dificilã a ºoselei
Râmnicu Vâlcea–Piteºti.
DEALU MORII, com. în jud. Bacãu,
alcãtuitã din 14 sate, situatã în Colinele
Tutovei, pe râul Berheci; 2 771 loc. (1 ian.
2011): 1 400 de sex masc. ºi 1 371 fem.
Expl. de gaze naturale. Centru viticol.
Satul Tãvãdãreºti este menþionat
documentar în 1428, iar Grãdeºti în 1455.
În satul Calapodeşti se află mănăstirea
„Sfântul Cuvios Antipa” (de călugări),
cu biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil” construită în 1889, renovată în
1993-1995 şi pictată în 1994-1995, în satul
Blaga există biserica „Sfântul Nicolae”
(1850-1861), în satul Căuia este biserica
din lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil” (1926), iar în satul Neguleşti,
biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil” (1974-1984).
DEALURILE BÃNÃÞENE, denumirea
genericã sub care este cunoscutã unitatea
de relief deluros din cadrul Dealurilor
Vestice, situatã la S de valea râului Mureº
(Õ Dealurile Vestice).
DEALURILE CRIªENE, denumirea
genericã sub care este cunoscutã unitatea
de relief deluros din cadrul Dealurilor
Vestice, situatã la N de valea râului
Mureº (Õ Dealurile Vestice).

DEALURILE SILVANO-SOMEªENE Õ
Silvano-Someºene.

DEALURILE SUPLAIULUI Õ Suplai.

DEALURILE VESTICE sau PIEMONTURILE VESTICE, vastã reg. de dealuri
piemontane în V României, strâns lipitã
de masivele Carpaþilor Occidentali,
extinsã, discontinuu, între râurile Nera,
la S, ºi Someº, la N, reprezentând treapta
intermediarã de relief interpusã între
câmpie ºi munþi. D.V. sunt alcãtuite
predominant din argile, pietriºuri ºi nisipuri pliocene, acoperite de o cuverturã
de depozite aluviale neogene. În partea
de N sunt caracteristice ivirile de roci
dure (andezite sau calcare) care apar în
relief sub formã de mãguri proeminente.
Relieful colinar din zona Dealurilor
Sãlajului ºi Crasnei este dominat de
mãguri cristaline ºi vulcanice proeminente (mãgurile cristaline ale ªimleului,
Chilioarei º.a. ºi cele vulcanice Moigrad,
Pomãt, Citera º.a.) care, intersectate de
ape, au permis apariþia unor mici defilee.
Relieful se caracterizeazã prin ansambluri de culmi prelungi, cu suprafeþe
netede, monoclinale (fragmentate de vãi
scurte, divergente, semipermanente) ce
scad altimetric de la 400–600 m, la contactul cu muntele, la 150–250 m, la
trecerea spre câmpie. Marile artere hidrografice, zonele subsidente prin care trec
acestea ºi depresiunile cu largã extindere
au creat discontinuitãþi marcante în
desfãºurarea ariei colinare. Climã temperat-continentalã, cu valori de tranziþie
între munte ºi câmpie ºi între N ºi S
(temp. medie anualã este de 8–9°C în N
ºi 10–11°C în S) ºi precipitaþii abundente
(700–900 mm/anual) influenþate de masele de aer oceanic dinspre V. Vegetaþia
care acoperã D.V. este alcãtuitã din
pãduri de cer ºi gârniþã, la care se adaugã
gorunul ºi fagul, în N, ºi unele elemente
termofile (mojdrean, scumpie, cãrpiniþã,
liliac sãlbatic etc.) în S. Importantã zonã
pomi-viticolã ºi de creºtere a animalelor.
În cadrul D.V. se deosebesc douã mari
sectoare distincte: Dealurile bãnãþene, la S
de râul Mureº (Dealurile sau Pod. Lipovei, Dealurile Lugojului, Pogãniºului,
Dognecei ºi Oraviþei) ºi Dealurile criºene,
la N de Mureº (Dealurile Cigherului,
Codru-Moma, Pãdurii Craiului, Oradei,
Barcãului, Crasnei, Codrului, Asuajului
ºi Sãlajului).

2011): 3 218 de sex masc. ºi 3 611 fem.
Expl. de balast. Port pe canalul Bucureºti–Dunãre, rãmas în fazã avansatã de
construcþie la sf. anului 1989. Producţie
de lacuri, vopsele şi cerneluri tipografice
şi de prefabricate din beton. Produse
alim. (preprate din carne ºi lapte,
conserve din legume ºi fructe, bãuturi
rãcoritoare – îmbuteliere de Pepsi-Cola).
Fabricã de nutreþuri combinate. Mari sere
legumicole ºi floricole (c. 50 ha). Ferme
pomicole (cireºi, piersici, caiºi), avicole,
de creºtere a bovinelor ºi taurinelor tinere
(baby-beef) ºi de creºtere a animalelor
pentru blanã. Legumiculturã în câmp.
Culturi de cereale ºi de plante tehnice.
Com. a fost declaratã oraº la 18 apr. 1989
ºi trecutã din nou în categoria localit.
rurale la 23 ian. 1990, în urma abrogãrii
Legii nr. 2/1989. Între 23 ian. 1981 ºi 10
apr. 1997, com. 1 Decembrie a fãcut parte
din Sectorul Agricol Ilfov. Înainte de anul
1912 satul era cunoscut cu numele Careda,
după care a avut denumirea Regele
Ferdinand (1912–1948). Între 1948 şi 17
febr. 1968 comuna s-a numit Copãceni,
între 17 febr. 1968 ºi 20 mai 1996 s-a numit
30 Decembrie, iar din 20 mai 1996 poartă
numele actual. Biserica „Adormirea Maicii
Domnului” (1827-1835, restaurată în
1988). Până la 25 mart. 2005, com. 1
Decembrie a avut în componenţă satul
Copăceni, care la acea dată a devenit
comună de sine stătătoare.
30 DECEMBRIE Õ 1 Decembrie.
DED Õ Deta.

DEDA, com. în jud. Mureº, alcãtuitã din
4 sate, situatã pe râul Mureº, la ieºirea
acestuia din defileul Topliţa-Deda, la
poalele M-þilor Gurghiu; 4 477 loc. (1 ian.
2011): 2 213 de sex masc. ºi 2 264 fem.
Staþie de c.f., inaugurată în anul 1910.

DECEBAL Õ Curtici.

1 DECEMBRIE, com. în jud. Ilfov,
formatã dintr-un sat, situatã în Câmpia
Românã, pe interfluviul Argeº–Sabar, la
20 km S de Bucureºti; 6 829 loc. (1 ian.

Dej (2). Vedere generală
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Expl. ºi prelucr. lemnului (ambalaje din
lemn). Producţie de îmbrăcăminte pentru
lucru. Centru de confecþionare a pieselor
de port popular. Moarã modernã de cereale, datã în folosinþã la 22 oct. 1994. În
satul Deda, menþionat documentar,
prima oarã, în 1393 se află un muzeu cu
obiecte vechi, tradiţionale, şi o bibliotecă
(10 500 vol.), iar în satul Pietriş există
biserica din lemn „Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil” (1879-1881, renovată
în 2009). Rezervaţia naturală defileul
Topliţa-Deda (6 000 ha). Agroturism.
DEDU MIC Õ Deta.
DEÉS Õ Dej (2).

DEGERAŢI, vechea denumire (până la
1 ian. 1965) a satului Vâlcelele din com.
Colceag, jud Prahova.

DEJ 1. Dealurile Dejului, complex de
masive deluroase în NV Pod. Transilvaniei, aparþinând Pod. Someºan, situat
între vãile Olpret, la N, Someº, la NE,
Someºu Mic, la E, ºi Lonea, la S ºi V. Alt.
max.: 693 m (Dealul Bobâlna). Dealurile
sunt alcãtuite din argile marnoase, gresii,
tufuri ºi sunt acoperite cu pãduri de stejar
în amestec cu carpen, arþar ºi gorun.
Zãcãminte de sare gemã. Fragmentate
intens de râuri. Cunoscute ºi sub denumirea de Dealurile Bobâlnei.
2. Municipiu în jud. Cluj, situat pe
stg. râului Someº, în aval de confl.
Someºului Mare cu Someºu Mic, în zona
de contact a teraselor Someºului cu
Dealurile Dejului, la 250 m alt., la 60 km
N-NE de municipiul Cluj-Napoca; 38 075
loc. (1 ian. 2011): 18 535 de sex masc. ºi
19 540 fem. Supr.: 79,3 km2, din care 17,5
km2 în intravilan; densitatea: 2 176
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loc./km2. Nod feroviar (staþia de c.f. a
fost inauguratã în 1881) ºi rutier. Expl.
de sare gemã (în cartierul Ocna Dejului),
de tufuri dacitice ºi de balast. Termocentralã. Metalurgie. Constr. de utilaje
pentru ind. alim.; producþie de cablaje
pentru ind. constr. de automobile, de
mobilã, de celulozã ºi hârtie, de încãlþãminte, de conf., de tricotaje, de produse
ceramice refractare, de conserve de carne,
de legume ºi fructe, preparate din carne
ºi lapte, sucuri naturale concentrate,
produse de panificaþie º.a. Ferme de
creºtere a bovinelor ºi ovinelor. Centru
pomicol. Muzeu municipal de istorie ºi
artã plasticã, înfiinţat în 1925 (cu peste
20 000 de exponate). Bibliotecã municipalã (cu peste 100 000 de volume),
fundatã în 1891. Muzeu militar (inaugurat
în 1996). Galerie de artã (inauguratã la
4 mart. 1972). Staþiune balneoclimatericã,
sezonierã, cu ape sãrate, în fosta localit.
componentã Ocna Dejului (Õ), devenitã
(1991) cartier al municipiului Dej. Istoric.
Sãpãturile arheologice efectuate în
perimetrul oraºului au scos la ivealã
vestigii paleolitice ºi neolitice (vase ºi
fragmente de vase ceramice, topoare din
piatrã, mãrgele de argilã arsã º.a.), din
Epocile bronzului ºi fierului (vase ceramice), o conductã de aducþiune a apei
datând din perioada romanã, precum ºi
pilonii unui pod roman de peste râul
Someº. În perimetrul municipiului Dej a
fost descoperit un opaiþ din bronz (sec. 4),
cu un mâner în formã de cruce (înscrisã
în romb), terminat cu o pasãre (asemãnãtoare unui porumbel) în vârf (simbol
al Duhului Sfânt). Prima menþiune scrisã
a localit. dateazã din anul 1061. În
perioada 1166–1197 a fost reºed. unei
unitãþi ad-tive cu numele Solnoc, ai cãror
comiþi deþineau, în anumite perioade de
timp, ºi calitatea de voievozi ai Transilvaniei. Menþionatã apoi, în 1214, cu numele
Deés, în 1284 cu denumirea de Villa
Deéswaar, iar din 1854 cu toponimul
actual. Denumirea aºezãrii se pare cã
derivã de la cuvântul slav desa (loc mlãºtinos), fapt confirmat de prezenþa, pe
terit. localit., pânã în sec. 19, a mai multor
bãlþi ºi mlaºtini. Localit. a fost devastatã
de invazia mongolă din 1241 ºi de cea
otomanã din 1556. Ulterior, dezvoltarea
sa a fost strâns legatã de expl. ºi comerþul
sãrii. Locuitorii din Dej au participat la
Rãscoala þãrãneascã de la Bobâlna din
1437–1438 ºi la cea din 1514, condusã de
Gheorghe Doja. În 1668, localit. a fost

ridicatã la rangul de „Oraº nobil”, iar la
sf. sec. 19 a cãpãtat aspectul unui oraº
modern datoritã construirii mai multor
edificii importante, a inaugurãrii staþiei
de c.f. (1881), a înfiinþãrii unor instituþii
bancare ºi culturale, a unor tipografii,
fabrici, licee etc. În perioada interbelicã
viaþa culturalã a cunoscut o dezvoltare
fãrã precedent, mai ales prin activitatea
desfãºuratã în cadrul Departamentului
Societãþii ASTRA, a instituþiei Casina
Românã, care a grupat în jurul ei întreaga
intelectualitate din Dej etc. La 8 sept.
1940, la D. s-au instalat armata ºi
administraþia maghiare, care au instituit
un regim de dictaturã militarã timp de 4
ani acþionând prin aplicarea unor
tratamente de teroare antiromâneascã ºi
antievreiascã, declanºând operaþiuni de
întemniþare în penitenciare ºi ghetouri
sau prin deportare în lagãrele naziste de
la Dachau, Auschwitz ºi Mauthausen. În
ghetoul improvizat în pãdurea Bungãr
au fost închise peste 7 600 de persoane,
în majoritate evrei. La 15 oct. 1944, oraºul
Dej a fost eliberat de cãtre trupele
române. Oraºul Dej a fost declarat municipiu la 17 febr. 1968, având în subordine
ad-tivã douã localit. componente: Pintic
ºi ªomcutu Mic. Localit. componentã
Ocna Dejului a devenit cartier al
municipiului Dej în 1991, iar localit.
componentã Peºtera s-a autodesfiinþat
prin depopulare la sf. anilor ’80 ai sec. 20.
Monumente: biserica „Sfântul ªtefan”
construitã în stil gotic târziu, în perioada
1453–1536, de dimensiuni mari, cu
amvon sculptat (cu motive florale în
relief) realizat în 1752 de David ªipoº.
Are un turn-clopotniþã de 72 m înãlþime
construit în anul 1500; biserica „Sfântul
Anton din Padova” a fostei mănãstiri
franciscane, construită în stil baroc, în
perioada 1718–1736 dupã planurile
arhitectului Konrad Hammer; bisericile
ortodoxe cu hramurile „Sfântul Gheorghe”
(1776), „Adormirea Maicii Domnului”
(1883–1896) ºi „Sfinþii Arhangheli Mihail
ºi Gavriil” (1900–1905, extinsã în anii
1990–1993 ºi repictatã în 1994); biserica
„Sfânta Varvara” construitã în anul 2000
în mina de sare „Transilvania”, prin
sãparea acesteia în masivul de sare, la 80
m adâncime; sinagoga (1907); clãdirea
Tribunalului (sf. sec. 19–începutul sec.
20); monumentul închinat Rãscoalei din
1437; Monumentul Marii Uniri din 1918,
grup statuar realizat în bronz de
sculptorul clujean Alexandru Lupu,
dezvelit la 30 nov. 1995; biserica din lemn
cu hramul „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi
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Gavriil” (1822–1825, cu picturi interioare
din 1827), în localit. componentã Pintic.
Centru turistic.
DEJANI, Mănãstirea ~ Õ Recea (2).

DELEANU, masiv deluros în E Subcarpaþilor Vrancei, situat între râurile Milcov,
la N, ºi Râmna, la S. Alt. max.: 694 m.
Alcãtuit din pietriºuri, nisipuri ºi argile
loessoide cuaternare. Acoperit în bunã
parte cu pãduri de gorun (Quercus petraea).

DELENI 1. Com. în jud. Constanþa, alcãtuitã din 4 sate, situatã în Pod. Cobadin;
2 404 loc. (1 ian. 2011): 1 216 de sex masc.
ºi 1 188 fem. Nod rutier. Expl. de calcar.
Pe terit. com. a fost identificatã, de cãtre
Grigore Tocilescu, în 1883–1898, cariera
din care au fost extrase blocurile de calcar
pentru paramentul monumentului
„Tropaeum Traiani” de la Adamclisi.
Pânã în 1940, satul Deleni s-a numit
Ienidja. Schitul Deleni (de călugări), cu
biserica din lemn „Naşterea Maicii
Domnului” (2004-2008).
2. Com. în jud. Iaºi, alcãtuitã din 6
sate, situatã în zona de contact a Dealului
Mare cu Câmpia Jijiei Inferioare, pe
cursul superior al râului Bahlui; 10 327
loc. (1 ian. 2011): 5 339 de sex masc. ºi
4 988 fem. Expl. de calcare compacte ºi
de gresii microconglomeratice, foarte
dure, care din sec. 15 sunt folosite la confecþionarea pietrelor de moarã. Olãrit.
Prelucr. lemnului ºi a pieilor de animale.
Morãrit. Culturi de cererale, de
floarea-soarelui, sfeclã de zahãr, soia,
legume º.a. Viticulturã. Centru pomicol.

Creºterea bovinelor ºi ovinelor (rasa merinos); sericiculturã; apiculturã; pisciculturã în iazurile Gurguiata, Strâmbu,
Leahu. Rezervaþie forestierã (pãdurea
Humosu, 73,3 ha, pe Dealu Mare) cu
arbori seculari în care, alãturi de fag
(Fagus sylvatica), se întâlnesc carpenul
(Carpinus betulus), paltinul (Acer platanoides), teiul argintiu (Tilia tomentosa),
frasinul (Fraxinus excelsior) º.a. Sanatoriu
T.B.C. Parc dendrologic. În satul Deleni,
atestat documentar la 7 iul. 1430, se aflã
mănãstirea Lacuri (de cãlugãri), cu
biserica „Sfântul Nicolae”, ctitorie din
1724 a marelui vistier Iordache Cantacuzino,
desfiinþatã la 28 oct. 1959 de către
autorităţile comuniste ºi apoi redeschisã
ºi renovatã în 1990; biserica „Adormirea
Maicii Domnului”, ctitorie din anii 1668–
1669 a marelui vornic Todiraºcu Conta
(cu transformãri din 1722), cu picturi
murale interioare executate de Ioasaf de
la Vatopedia; palatul „Ghica” (1730). În
satul Feredeni se aflã casele curþii
boiereºti „Crupenschi” (cãzute în ruinã
în sec. 18 ºi refãcute în sec. 19) ºi biserica
având hramul „Adormirea Maicii
Domnului” (1791, cu catapeteasmã din
1800 ºi zid de incintã din 1791), iar în
satul Maxut există biserica „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1842).
3. Com. în jud. Vaslui, alcãtuitã din 4
sate, situatã în E Colinelor Tutovei, la izv.
râului Ghilanoiu; 2 472 loc. (1 ian. 2011):
1 244 de sex masc. ºi 1 228 fem. Expl. de
calcar. Prelucr. lemnului. Þesãturi
populare. Viticulturã; apiculturã. În satul
Moreni se aflã o mănãstire de maici, cu
biserica „Adormirea Maicii Domnului”,
construitã în 1801 prin grija credincioºilor
Hordunã ºi Giuºcã. Desfiinþatã la 28 oct.
1959 de către autorităţile comuniste,
mănãstirea a fost reînfiinþatã în 1990.
4. Õ Măgurele (1).

DELEªTI, com. în jud. Vaslui, alcãtuitã
din 6 sate, situatã în Pod. Central
Moldovenesc, pe râul Buda; 2 415 loc.
(1 ian. 2011): 1 243 de sex masc. ºi 1 172
fem. Morărit şi panificaţie. Pomicultură;
viticultură. Biserica „Sfântul Gheorghe”
(1818), în satul Rãduieºti. În satul Mănãstirea se aflã biserica din lemn cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului” a fostului
schit „Sfântul Nicolae”-Hârşova, construitã în 1771 pe locul uneia din 1669.
Până la 7 mai 2004, com. D. a avut în
componenţă satele Băleşti, Cozmeşti,
Fâstâci şi Hordileşti, care la acea dată au
format com. Cozmeşti, jud. Vaslui.

DELTA DUNÃRII, întinsã unitate joasã
de relief (alt. medie: 31 cm), în mare parte
aflatã sub ape, situatã în zona de vãrsare
a fl. Dunãrea în Marea Neagrã. Supr.:
5 050 km2 (din care 4 340 km2 pe terit.
României ºi 710 km2 pe terit. Ucrainei),
împreunã cu zonele inundabile, grindurile, ostroavele, japºele ºi cu complexul
lagunar Razim-Sinoie. Din punct de
vedere geologic, spaþiul deltaic este cea
mai nouã formã de relief din România
care a luat naºtere în perioada Cuaternarã, în strânsã legãturã cu variaþiile de
nivel ale Mãrii Negre ºi cu aportul bogat
în aluviuni al Dunãrii. Delta Dunării are
aspectul unui uriaº triunghi echilateral,
cu laturile de c. 80 km fiecare. La ceatalul
Ismail, Dunãrea se desparte în braþele
Chilia ºi Tulcea, iar dupã c. 17 km spre
aval, braþul Tulcea se ramificã (la ceatalul
Sfântu Gheorghe) în braþele Sulina ºi
Sfântu Gheorghe. Între aceste trei braþe
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mari ale Dunãrii se desfãºoarã, în cea
mai mare parte, terit. mirific al Deltei
Dunãrii care este format din numeroase
grinduri (grindurile fluviale Chilia, Caraorman, Pardina, Stipoc, grindurile
fluvio-maritime Letea, Sãrãturile, Crasnicol
º.a.), canale (Dunavãþ, Litcov, Dranov,
Caraorman, Crasnicol º.a.), gârle (ªontea,
Pãpãdia, Litcov, Lopatna º.a.), lacuri
(Merhei, Matiþa, Furtuna, Gorgova, Trei
Izere, Roºu, Roºuleþ, Puiu º.a.), mlaºtini,
ghioluri etc. Delta Dunãrii a înregistrat
de-a lungul timpului o uºoarã înaintare
în largul Mãrii Negre, în zona gurilor de
vãrsare ale Dunãrii, fenomen evidenþiat
ºi de faptul cã farul vechi din com. Sfântu
Gheorghe se aflã, în prezent, la peste
2 km de þãrmul actual al Mãrii Negre,
iar cel de la Sulina este astãzi în centrul
oraºului. În evoluþia Deltei Dunãrii se
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remarcã, de curând, ºi unele fenomene
de retragere a þãrmului pe unele porþiuni,
fapt ce a impus mutarea stâlpilor de
telegraf din calea apelor mãrii care au
inundat þãrmul. Clima Deltei Dunãrii este
continentalã ºi secetoasã (precipitaþiile
medii multianuale însumeazã, la Sulina,
c. 360 mm), în aceastã zonã înregistrându-se cea mai scãzutã nebulozitate
din þarã. Vegetaþia este abundentã, formatã din stufãriºuri ºi rogozuri, din
plante acvatice (în special nuferi). Pe
grinduri se dezvoltã zãvoaie de pãduri
de esenþã moale (salcie ºi plop). Pe
grindurile mai mari (fluvio-maritime) se
dezvoltã o vegetaþie de nisipuri ºi sãrãturi, precum ºi pãduri de stejar, în
amestec cu frasin pufos, ulm, plop º.a.
Aici sunt abundente plantele agãþãtoare,
între care se remarcã Periploca graeca ºi
viþa sãlbaticã (Vitis silvestris), care atinge
dimensiuni foarte mari. Delta Dunãrii
reprezintã un obiectiv de mare atracþie
prin prezenþa în cadrul ei a unei variate
faune piscicole ºi ornitologice (autohtonã
ºi de pasaj). Aici se întâlnesc peste 300
de specii de pãsãri (berze, raþe ºi gâºte
sãlbatice, sitari, cormorani, egrete, liºiþe,
stârci, cãlifari albi ºi roºii, flamingo,
lebede, pelicanul alb ºi pelicanul creþ,
acvile, vulturi albi etc.), unele dintre ele
declarate monumente ale naturii ºi ocrotite de lege (pelicanul, gâsca cu gâtul
roºu/Branta ruficollis, care ierneazã în
Delta Dunãrii, lopãtarul, egreta, piciorongul, cãlifarul º.a.). În arealul Deltei
Dunãrii se intersecteazã ºase lungi
drumuri ale pãsãrilor migratoare. Dintre
mamifere se remarcã herminele, nurcile,
pisicile sãlbatice, vulpile, mistreþii.
Câinele enot ºi bizamul sunt specii
pãtrunse de curând aici prin migraþie.
Ihtiofauna cuprinde peste 100 de specii
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de peºti (scrumbie, biban, ºtiucã, ºalãu,
crap, caracudã, somn, caras etc.), multe
dintre ele cu o valoare economicã remarcabilã (morunul, nisetrul, pãstruga, cega
– purtãtori ai icrelor negre). Din cauza
specificului morfohidrografic al Deltei
Dunãrii, populaþia este destul de rarã,
existând câteva localit. cu numãr redus
de locuitori (Sulina, Sfântu Gheorghe,
Criºan, Maliuc, Pardina, Chilia Veche
º.a.). Funcþiile specifice Deltei Dunãrii
sunt cele piscicole, stuficole (aici aflându-se mari supr. stuficole, extinse pe c.
240 000 ha), cinegetice ºi mai ales turistice
ºi de navigaþie. Turismul deltaic este
favorizat de faptul cã fiecare anotimp
prezintã atracþii originale, dar se pare cã
cel mai frumos sezon este toamna –
anotimpul preferat al vânãtorilor ºi pescarilor ºi deopotrivã al iubitorilor de
culori pastelate. Pentru caracteristicile
sale morfohidrografice specifice, cât ºi
pentru varietatea ºi originalitatea florei
ºi faunei, în arealul Deltei Dunãrii au fost
delimitate (începând din anul 1938) mai
multe rezervaþii naturale (pãdurile Letea
ºi Caraorman, zona Roºca–Buhaiova–
Merhei, perimetrele Sfântu Gheorghe–
Periºor–Zãtoane ºi Periteasca–Leahova–
Gura Portiþei º.a.) cu scopul declarat de
a fi conservat procesul natural de
evoluþie ºi de ocrotire a florei ºi faunei.
Din cauza extinderii (în perioada 1960–
1989) unor activitãþi economice în cadrul
Deltei Dunãrii (exploatãri stuficole,
forestiere ºi piscicole, intensificarea unor
lucrãri cu caracter agricol etc.) s-au
produs anumite dezechilibre pe unele
porþiuni ale acesteia, fapt ce a determinat
ca, în aug. 1990, UNESCO sã includã
Delta Dunãrii în cadrul rezervaþiilor
biosferei. La 2 febr. 1999, Rezervaţia
biosferei Delta Dunării din România,
împreună cu Rezervaţia biosferei
Dunărea din Ucraina au fost incluse de
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către UNESCO în reţeaua internaţională
a rezervaţiilor biosferei ca Rezervaţie
transfrontalieră România-Ucraina. Declararea Deltei Dunãrii ca rezervaþie a biosferei s-a datorat ºi importanþei sale
ºtiinþifice ºi peisagistice, fapt ce a permis,
printre altele, crearea unui corp de pazã,
înfiinþarea unui Institut de cercetãri ºi a
unei instituþii de supraveghere a calitãþii
mediului, precum ºi stabilirea unui
regulament de desfãºurare a activitãþilor
economice ºi de turism în cadrul Deltei
Dunãrii ºi delimitarea unor perimetre
strict protejate. Dupã ce oceanologul
francez Jacques Yves Cousteau a întreprins cercetãri ºtiinþifice complexe în
Delta Dunãrii, în anul 1991 s-a stabilit
înfiinþarea, la Uzlina, a unui Centru internaþional de educaþie, instruire ºi dezbateri ºtiinþifice pe probleme de protecþie
a mediului ºi de ecologie a deltelor. Delta
Dunãrii, ca unitate aparte de relief, se
remarcã prin câteva caracteristici proprii
arealului sãu:
– cea mai tânãrã unitate de relief din
România;
– cea mai compactã supr. stuficolã (c.
240 000 ha);
– cele mai întinse suprafeþe cu dune de
nisip de pe terit. României (c. 20 000 ha);
– cea mai întinsã plajã de pe litoralul
românesc al Mãrii Negre (c. 30 km
lungime; 1–2 km lãþime);
– cel mai mare lac din þarã (Razim –
415 km2);
– cel mai mare grind fluvio-maritim
(Letea – 17 000 ha);
– cea mai joasã altitudine din
România (Sulina – 3,5 m);
– cel mai estic oraº al României
(Sulina – 29°41'24'' longitudine E);
– cea mai bogatã ºi mai variatã faunã
ornitologicã din Europa (peste 300 de specii).
DEMNITZIKOS Õ Zimnicea.
DEMSUª Õ Densuº.

iar în anii 2004-2006 a fost consolidată şi
restaurată. În satul Peºteana, atestat
documentar în 1404, existã biserica ortodoxã cu hramul „Sfântul Prooroc Ilie”
(sec. 19), o bisericã reformatã (sec. 16–
17) ºi casa „Breasovay Alexe” (sec. 18).
Pânã la 17 febr. 1968, com. D. s-a numit
Demsuº.

Densuş. Biserica „Sfântul Nicolae”

DENISTEPE (denumirea turceascã
pentru Dealul Mãrii; deniz = Mare; tepe =
Deal), masiv deluros izolat, situat în N
Dobrogei, în S Dealurilor Tulcei (din care
face parte), reprezentând alt. max. a
acestora (270 m). Este alcãtuit din gresii
jurasice. Conform legendei, de inelul din
fier, prins cândva de vârful stâncii, a fost
ancoratã corabia argonauþilor plecaþi spre
Colhida în cãutarea „lânii de aur”.

DENSUª, com. în jud. Hunedoara,
alcãtuitã din 7 sate, situatã în V Depr.
Haþeg-Pui, la poalele de SE ale M-þilor
Poiana Ruscãi; 1 575 loc. (1 ian. 2011):
779 de sex masc. ºi 796 fem. Expl. de min.
de fier (în satul Poieni). Expl. ºi prelucr.
lemnului. Pomiculturã. Agroturism. În
satul Densuº, menþionat documentar,
prima oarã, în 1247, se aflã una dintre
cele mai vechi biserici din România. Pe
ruinele unui edificiu din sec. 4 a fost
construitã, în sec. 13, biserica actualã, din
pietre brute scoase din ruinele oraºului
roman Ulpia Traiana Sarmizegetusa,
aflate în apropiere. Biserica având
hramul „Sfântul Nicolae”, de plan pãtrat
(c. 6 x 6 m), ctitorie din sec. 13 a familiei
cneziale Muºana, are o înfãþiºare ciudatã
(o masã cubicã cu acoperiº de piatrã
peste care se înalþã o turlã deasupra
naosului, cu baza tot cubicã, dar cu
corpul prismatic, terminat cu patru
frontoane triunghiulare) care nu ascunde,
însã, amprentele stilistice ale romanicului
târziu. În interior pãstreazã fragmente
de picturi murale datând din 1443,
executate de meºterul ªtefan cu echipa
lui. Biserica a fost restauratã în 1961–1963
ºi declaratã monument de arhitecturã,

DENTA, com. în jud. Timiº, alcãtuitã din
4 sate, situatã în Câmpia Bârzavei, pe
râul Bârzava; 3 209 loc. (1 ian. 2011): 1 586
de sex masc. ºi 1 623 fem. Haltã de c.f.
Satul Denta este menþionat documentar,
prima oarã, în 1322. În anul 1720 aici au
fost colonizate mai multe familii de
germani, iar la 18 iun. 1951 numeroşi
locuitori din com. D. au fost deportaţi în
Bãrăgan. În satul Denta se află o biserică
ortodoxă din 1884 şi o biserică romanocatolică din 1890, iar în satul Breştea
există o biserică ortodoxă din 1904.
DEPRESIUNEA SUBCARPATICÃ OLTEANÃ, mare uluc depresionar, situat
între marginea sudicã a Carpaþilor Meridionali dintre Olt ºi Motru ºi dealurile
subcarpatice, format dintr-o succesiune
de depresiuni strâns legate între ele
(Horezu, Polovragi, Novaci, Târgu Cãrbuneºti, Câmpu Mare, Târgu Jiu). Climatul moderat din aceastã zonã permite
dezvoltarea în condiþii optime a castanului cu fructe comestibile ºi a nucului.
DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI Õ
Transilvania (1).

DERNA, com. în jud. Bihor, alcãtuitã din
5 sate, situatã în zona de contact a
Dealurilor Barcãului cu M-þii Plopiº;
2 695 loc. (1 ian. 2011): 1 352 de sex masc.
ºi 1 343 fem. Expl. de petrol ºi de nisip
bituminos. Producþie de încãlþãminte, de
cleiuri, de uleiuri esenţiale ºi de produse
textile. Pomiculturã. Satul Derna este
menþionat documentar, prima oarã, în
1406. Biserica din lemn cu hramul
„Sfântul Nicolae” (1721, restaurată în
1962, declarată monument istoric), din
satul Sacalasău, a fost mutată la mănăstirea Voivozi din satul cu acelaşi nume,
com. Popeşti, jud. Bihor, care a fost
reînfiinţată în 1994. În satul Derna se află
biserica „Sfântul Nicolae” (1902), în satul
Tria există biserica „Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil”, iar în satul Sacalasău,
biserica „Pogorârea Duhului Sfânt”
(1990-2000, pictată în 1997-1999).

DERSCA, com. în jud. Botoºani, formată
dintr-un sat, situatã în Dealurile Ibãneºti,
pe râul Buhai, la graniþa cu Ucraina; 3 110
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loc. (1 ian. 2011): 1 548 de sex masc. ºi
1 562 fem. Expl. de turbã. Prelucr.
lemnului ºi a laptelui. Creºterea bovinelor. În satul Dersca, atestat documentar
la 25 aug. 1470, au fost scoase la ivealã
(în 1973) urmele unei cetãþi dacice, în
care s-a descoperit un tezaur alcãtuit din
51 dinari de argint, republicani ºi imperiali, ºi o brãþarã din argint de 165,5 g.
Rateº construit în anul 1700, folosit ca
han pentru diligenþele de poºtã. Conac
(sf. sec. 19), în stilul Renaºterii. Biserica
„Sfinţii Voievozi” (1929), în satul Dersca.
Rezervaþie botanicã (10 ha), cu plante de
turbãrie, în care au fost identificate 204
specii de ferigi şi plante cu flori. Până la
17 iul. 2003, com. D. a avut în componenţă satele Lozna şi Străteni, care la acea
dată au format com. Lozna, jud. Botoşani.
DERVENT, Mănãstirea ~ Õ Ostrov (1).

DESA, com. în jud. Dolj, formată dintr-un
sat, situatã în Câmpia Desnãþui, în lunca
ºi pe terasele de pe stg. Dunãrii; 4 820
loc. (1 ian. 2011): 2 400 de sex masc. ºi
2 420 fem. Produse zaharoase (iclusiv
ciocolată). În arealul com. D. se gãsesc
întinse ºiruri de dune de nisip, parþial
fixate de vegetaþie. Viticulturã. Aici s-au
descoperit urmele unei aºezãri civile ºi
ale unui castru roman din piatrã (sec. 2
î.Hr.–4 d.Hr.) Tot aici s-a gãsit un cazan
din bronz, cu picior evazat ºi cupã
cilindricã terminatã cu 2 toarte trilobate,
de tip hunic (sec. 5). Bisericã având
hramul „Sfântul Nicolae” construitã în
1860 (pe locul uneia ce data dinainte de
anul 1845) ºi reparatã în 1906.
DESEªTI, com. în jud. Maramureº,
alcãtuitã din 3 sate, situatã în V Depr.
Maramureº, la poalele de N ale M-þilor
Gutâi, pe râul Mara; 2 442 loc. (1 ian.
2011): 1 202 de sex masc. ºi 1 240 fem.
Centru de prelucr. artisticã a lemnului
(porþi, obiecte din lemn pentru uz casnic
etc.) ºi de confecþionare a pieselor de port
popular tradiþional. În satul Deseºti, menþionat documentar, prima oarã, în 1360,
se aflã biserica din lemn cu hramul
„Cuvioasa Parascheva” (1717, pictatã în
1780 de cãtre Radu Munteanu), inclusã
pe lista Patrimoniului cultural mondial
UNESCO în 1999, iar în satul Hãrniceºti,
atestat documentar în 1360, existã o
bisericã din lemn cu hramul „Naºterea
Maicii Domnului” (1770), cu pereþii
interiori acoperiþi de picturi cu scene
biblice care alterneazã cu motive
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decorative florale datorate zugravului
Radu Munteanu. Colecþie de icoane pe
lemn. Punct de plecare spre rezervaþiile
Creasta Cocoºului (50 ha) ºi Cheile
Tãtarului (15 ha).

DESNÃÞUI 1. Câmpia ~, unitate de
câmpie în S-SV Olteniei, parte componentã a Câmpiei Române, situatã între
Piem. Bãlãciþei, la N, râul Jiu, la E, ºi
Dunãrea, la S ºi V. Este formatã, aproape
în întregime, din terasele Dunãrii, acoperite cu numeroase câmpuri de dune.
Alt. descresc de la 200 m, în N, la 15–20
m, în S. Drenatã de râurile Desnãþui ºi
Sãrãceaua. Zonã cerealierã. Cunoscutã ºi
sub numele de Câmpia Bãileºti.
2. Râu în S-SV Olteniei, cu caracter
tipic de câmpie (panta generalã de
scurgere este de 2,2‰); 95 km; supr.
bazinului: 1 764 km2. Izv. din Piem.
Bãlãciþei, de la 260 m alt., din arealul
com. Bãlãciþa, jud. Mehedinþi ºi se varsã
în lacul Bistreþ. Afl. pr.: Terpeziþa, Baboia.

DETA, oraº în extremitatea de SV a
României, în jud. Timiº, situat în Câmpia
Bârzavei, la 80 m alt., pe râul Birda, la
43 km S de Timiºoara ºi 14 km de graniþa
cu Serbia; 6 575 loc. (1 ian. 2011): 3 118
de sex masc. ºi 3 457 fem. Supr.: 33,8 km2,
din care 5,2 km2 în intravilan; densitatea:
1 264 loc./km2. Staþie de c.f., inauguratã
în 1858. Nod rutier. Expl. de argilã.
Prelucr. lemnului (mobilă), a laptelui ºi
a tulpinelor de cânepã; producþie de
volane pentru autoturisme ºi de tapiserii
interioare din piele pentru automobile,
de articole tehnice şi industriale din

Detunata Goală

materiale textile şi de băuturi răcoritoare.
Complex avicol. Apiculturã. Muzeu de
istorie. Muzeul pompierilor. ªtrand cu
apã termalã. Istoric. Localit. apare
menþionatã documentar, prima oarã, în
1360, ca posesiune a nobilului Petrus de
Deed, de la care derivã numele actual.
În anii 1411 ºi 1427, localit. a fost consemnatã cu denumirile Ded ºi, respectiv,
Dedu Mic, iar din 1724 poartã numele
Deta. În anul 1552, aºezarea a fost cuceritã de turci ºi stãpânitã pânã în 1718,
când a trecut în posesie austriacã. În 1867
a intrat în componenþa Ungariei, ca urmare a reorganizãrii Imperiului Habsburgic,
iar în 1918 a trecut la Regatul României.
În perioada 1720–1794 s-au fãcut colonizãri cu germani ºi cu câteva familii de
italieni. Declarată oraº în 1810, localitatea
a decãzut în prima parte a sec. 20, fiind
trecută în rândul aºezãrilor rurale. La 17
febr. 1968 a fost, din nou, încadrată în
categoria oraşelor, având în subordine
ad-tivã satul Opatiþa. Bisericã romano-catolicã (1898–1900) în stil neogotic. În satul
Opatiţa există o biserică din 1875.

DETUNATELE, denumirea a douã
vârfuri din NV M-þilor Trascãu (Detunata
Goalã, 1 169 m alt., lipsitã de vegetaþie,
de unde derivã ºi numele, ºi Detunata
Flocoasã, 1 205 m alt., denumitã astfel
datoritã vegetaþiei care o acoperã) situate
în arealul com. Bucium, la 12 km E de
Abrud. Reprezintã resturile unor vulcani
neogeni ºi sunt alcãtuite din curgeri de
lavã bazalticã, solidificatã. Detunatele
apar în relief ca niºte pereþi uriaºi de
stâncã în cadrul cãrora se evidenþiazã
nenumãrate coloane hexagonale aºezate
una lângã alta, ca celulele fagurilor de
albine, alcãtuind o giganticã „orgã de
piatrã”, care dã peisajului o notã de originalitate. Din când în când, bucãþi mari
de bazalt se desprind din roca-mamã,
rostogolindu-se cu un vuiet înspãimântãtor. Zgomotul provocat de rostogolirea
stâncii, amplificat de ecou, rãzbate pânã
în depãrtãri, ca o detunãturã, justificând
denumirea atribuitã Detunatelor. Declarate rezervaţii naturale (24 ha şi 5 ha).
Obiectiv turistic.

DEVA, municipiu în partea central-vesticã a României, reºed. jud. Hunedoara,
situat pe stg. vãii Mureºului, în compartimentul nordic al Depr. Hunedoara,
numit Depr. Simeria-Deva, la poalele NE
ale M-þilor Poiana Ruscãi, la 180–220 m
alt., strãjuit de Dealul Cetãþii; 66 128 loc.
(1 ian. 2011): 31 075 de sex masc. ºi 35 053
fem. Supr.: 42,6 km2, din care 14,6 km2
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în intravilan; densitatea: 4 529 loc./km2.
Staþie de c.f., inauguratã în 1868. Expl.
de pirite cuprifere ºi de andezit. Centralã
electricã ºi de termoficare (860 MW)
situatã în satul Mintia (din com. Veþel),
aflat în apropiere, intratã în funcþiune în
1969. Metalurgie neferoasã (prepararea
min. de cupru). Constr. de utilaje ºi piese
de schimb pentru ind. minierã, pentru
construcþii ºi pentru cariere; reparaþii de
utilaje miniere. Producţie de materiale
pentru construcþii (produse ceramice
refractare, prefabricate din beton, cahle
de teracotã, cãrãmizi, lianþi), de mobilã,
sticlã, porþelanuri ºi faianþã ºi produse
alim. (preparate din carne ºi lapte,
conserve de carne, bãuturi, produse de
panificaþie etc.). Þesãtorie de mãtase.
Moarã ultramodernã de cereale, intratã
în funcþiune în 1994. Complex avicol.
Sere legumicole (16 ha). Centru pomicol.
Universitatea „Spiru Haret” (de stat) ºi
Universitatea
Ecologicã
„Traian”
(privată); Colegiu de Institutori; Colegiul
Naţional Sportiv „Cetate”, inaugurat în
1978 – renumită şcoală de gimnastică
feminină, continuatoarea şcolii de
gimnastică de la Oneşti, în cadrul căreia
s-au format de-a lungul anilor numeroase
campioane olimpice, mondiale şi
europene, printre care: Nadia Comăneci
(venită de la Oneşti), Ecaterina Szabo,
Lavinia Agache, Lavinia Miloşovici,
Maria Olaru ş.a.; Teatru de estradã,
cinematografe ºi biblioteci (cea mai
importantã este biblioteca judeþeanã
„Ovid Densusianu”, f. în 1949, cu
c. 275 000 de volume). Muzeul Civilizaþiei
Dacice ºi Romane (1882), cu secþii de
istorie ºi arheologie, ºtiinþele naturii,
etnografie, adãpostit în castelul „Magna
Curia”, în care sunt expuse reliefuri de
la Ulpia Traiana Sarmizegetusa ºi de la
Micia, unelte de minerit, instrumente
medicale, piese din bronz, costume de
port popular, unelte gospodãreºti,

ceramicã popularã, icoane pe sticlã etc.;
Muzeul „Cetatea Devei”. Staþie seismicã
amenajatã la baza Dealului Cetãþii.
Staþiune balneoclimatericã (Sãrata-Deva),
sezonierã, de interes local, cu izvoare cu
ape minerale clorurate, sodice,
bicarbonatate,
hipertone,
sãrate
(mineralizare 38,7– 40,4 g/litru). Istoric.
Pe terit. oraºului au fost descoperite
vestigii paleolitice (vase din lut ars,
incizate, topoare de piatrã, lame de silex,
instrumente din os, figurine, vetre de
foc), urmele unei aºezãri neolitice de
bordeie, în care s-au gãsit vase ceramice,
cu decor geometric incizat, aparþinând
culturii materiale Coþofeni, precum ºi
vestigii din Epoca bronzului (vase ceramice ornamentate cu spirale ºi meandre,
topoare, bare din cupru, seceri, arme,
obiecte de podoabã), din prima ºi a doua
Epocã a fierului (vase ceramice, monede,
unelte de uz casnic, cuptoare pentru ars
ceramicã º.a.). Pe Dealul Cetãþii (un con
vulcanic alcãtuit din andezite), ce dominã
vatra oraºului de la 184 m alt., a existat
o aºezare dacicã, de tip oppidum, peste
care, la mijlocul sec. 13, s-a construit o
puternicã cetate, menþionatã documentar, prima oarã, la 22 febr. 1269, cu
numele Castrum Deva, care funcþiona ca
fortãreaþã militarã. Din perioada cuceririi
romane (sec. 2) s-au gãsit sculpturi,
monumente funerare, monede, vase
ceramice, apeducte, urme ale unor
edificii º.a. În perioada migraþiilor, D. a
fost jefuitã ºi incendiatã de cumani în
sec. 11, de mongoli în 1241 º.a. În sec. 14,
D. apare menþionatã ca district militar
valah, iar în 1371, cetatea Devei avea în
jurisdicþie 4 districte româneºti conduse
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de cneji ºi de nobili. La mijlocul sec. 15,
Iancu de Hunedoara a primit din partea
regelui ungur Ladislau Postumul un
domeniu format din 53 de sate, mai
multe mine de aur ºi cetatea Deva pe
care a transformat-o în cetate nobiliarã.
În sec. 16–18, cetatea D. a fost amplificatã
ºi întãritã, devenind una dintre cele mai
puternice cetãþi din Transilvania. Prin
poziþia sa geograficã, cetatea a avut un
important rol de apãrare în timpul
incursiunilor otomane din sec. 15–16.
Dupã anul 1607, cetatea ºi domeniul
Deva s-au aflat în proprietatea principilor
Transilvaniei, iar în 1686 a fost ocupatã
de austrieci. În nov. 1784, þãranii rãsculaþi
au încercat sã asedieze, fãrã succes,
cetatea. La 13 aug. 1849, cetatea a fost
distrusã ca urmare a exploziei depozitului de muniþii care se afla aici, dupã
care a cãzut în ruinã. În anii 1888–1892
ºi 1910–1917, la D. au fost colonizate mai
multe familii de ceangãi venite din Bucovina. Oraºul D. a fost declarat municipiu
la 17 febr. 1968, având în subordine
ad-tivã localit. componentã Sântuhalm
ºi 3 sate care îi aparþin: Archia, Bârcea
Micã, Cristur. Monumente: castelul
„Magna Curia”, ulterior „Bethlen”,
construit în 1582, în stil renascentist (a
suferit transformãri baroce în 1621, când
a fost în posesia principelui Gabriel
Bethlen, ºi în sec. 18, când i s-a adãugat
o scarã monumentalã ºi un balcon
polilob); Catedrala ortodoxã episcopală
cu hramul „Sfântul Nicolae” (1861-1873,
restaurată în anii 1927-1930 şi pictată în
1929-1931 de Alexandru Pop din Cluj);
mănãstirea franciscanã, cu bisericã în stil
baroc (sec. 18); biserica evanghelicã (sec.
19); bisericile „Buna Vestire” (iniţial cu
hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil”), construită în anii 1936–1939,
în stilul Renaşterii italiene, repictată în
anii 1972–1974, şi „Adormirea Maicii
Domnului” (1994–2008); ruinele cetãþii
Deva; clădirea fostei cazarme, construită
în 1880 pe locul uneia din 1785, în care
astăzi funcţionează Colegiul Naţional
Sportiv „Cetate”; clãdirea fostei Prefecturi (1890), azi Palatul ad-tiv; clãdirea
Primãriei vechi (1886); Palatul Justiþiei
(1899); biserica romano-catolicã, construitã de ceangãi în 1938; clãdirea Teatrului
(1911); sinagogã (1896); statuia pedestră
a regelui dac Decebal, operã a sculptorului Radu Moga, dezvelită în 1937, şi
statuia ecvestră a lui Decebal, realizată
de Ion Jalea, dezvelită în 1978. Monumentul lui Horea, Cloºca ºi Criºan. Pe
Dealul Bejan, din SV oraºului, se aflã o
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rezervaþie forestierã (103 ha), care se remarcã prin faptul cã aici, pe o supr.
relativ restrânsã, existã aproape toate
speciile de stejar prezente în România:
stejarul pedunculat (Quercus robur),
gorunul (Quercus dalechampii ºi Quercus
polycarpa), cerul (Quercus cerris), gârniþa
(Quercus frainetto) ºi stejarul pufos
(Quercus pubescens ºi Quercus virgiliana).
Coexistenþa lor a favorizat apariþia unui
numãr mare de hibrizi care dau acestei
rezervaþii valoarea unui adevãrat laborator
natural. Dealul cetãþii, pe lângã valoarea
de monument istoric a ruinelor cetãþii, se
evidenþiazã ºi prin existenþa, în arealul sãu,
a vegetaþiei ºi faunei cu caractere
xerotermofile, dezvoltată pe 30 ha.

DEVESEL, com. în jud. Mehedinþi,
alcãtuitã din 6 sate, situatã în Câmpia
Blahniþei, pe terasele ºi în lunca de pe
stg. Dunãrii; 3 124 loc. (1 ian. 2011): 1 516
de sex masc. ºi 1 608 fem. Morãrit. Presã
de ulei. Aviculturã. Fermã de creºtere a
bovinelor. Viticulturã. În satul Devesel,
atestat documentar în 1637, se află o
biserică din 1865, în satul Batoţi există o
biserică ortodoxă din 1870, iar în satul
Dunărea Mică este biserica „Sfântul
Gheorghe” (sec. 19).

DEVESELU, com. în jud. Olt, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în Câmpia Romanaþi,
pe Valea Pârliþi; 3 167 loc. (1 ian. 2011):
1 565 de sex masc. ºi 1 602 fem. Staþie de
c.f. Produse chimice.Morărit şi panificaţie. Fermã de creºtere a bovinelor. Culturi
de cereale ºi plante tehnice. Aici au fost
descoperite urmele unui castru roman (sec.
2–3). Bisericile cu acelaşi hram - „Sfântul
Nicolae”, în satele Deveselu (1905-1912)
şi Comanca (1786-1798, refăcută în 1824).
Conac (sec. 19), în satul Deveselu. Bază
militară NATO (din 2011), cu 24 de
rachete balistice destinate sistemului
defensiv antirachetă.

DEZNA, com. în jud. Arad, alcãtuitã din
5 sate, situatã în depresiunea omonimã,
în zona de contact dintre Dealurile
Codru-Moma ºi M-þii Codru-Moma, la
confl. râului Moneasa cu Sebiº; 1 303 loc.
(1 ian. 2011): 645 de sex masc. ºi 658 fem.
Producţie de maşini şi utilaje de folosinţă
generală. Prelucr. marmurei, a lemnului
ºi a laptelui de bivoliþã. Creºterea bubalinelor. Pomiculturã. Douã heleºteie.
Sanatoriu pentru recuperarea bolnavilor
cu afecþiuni neuromotorii. Urmele unei
cetãþi de piatrã (sec. 13–16) pe dealul
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Dichiseni

Ozoiu (390 m alt.); în satul Dezna,
menþionat documentar, prima oarã, în
1318, se aflã o bisericã ortodoxã cu
hramul „Pogorârea Duhului Sfânt”(sec.
16) ºi un castel în stil neoclasic (sec. 19).

DICHISENI, com. în jud. Cãlãraºi, alcãtuitã din 4 sate, situatã în E Câmpiei
Bãrãganului, pe terasele ºi în lunca de
pe stg. braþului Borcea al Dunãrii; 1 643
loc. (1 ian. 2011): 818 de sex masc. ºi 825
fem. Producţie de furnire şi panouri din
lemn. Cherhana. Legumiculturã; viticulturã. Fond cinegetic. Între 17 febr. 1968
ºi 23 ian. 1981, com. D. a fãcut parte din
jud. Ilfov. Pe grãdiºtea Coslogeni, de pe
terit. satului Coslogeni, a fost descoperitã
o staþiune arheologicã cu douã niveluri
de locuire: o aºezare neoliticã, aparþinând
culturii materiale Hamangia ºi o aºezare
de la sf. Epocii bronzului ºi începutul
Epocii fierului (bordeie, ceramicã cu
decor simplu). Biserica din lemn cu
hramul „Sfântul Nicolae” (sec. 19), în
satul Coslogeni; biserica având hramul
„Sfântul Nicolae” (1875–1886), în satul
Dichiseni. Com. D. are în componenţă
satul Libertatea care s-a depopulat la sf.
sec. 20 şi îneputul sec. 21, existând din
punct de vedere ad-tiv, dar fără locuitori.
DICIOSÂNMARTIN Õ Târnãveni.

DICULEªTI, com. în jud. Vâlcea, alcãtuitã din 4 sate, situatã în Piem. Olteþului,
pe stg. râului Olteþ; 2 065 loc. (1 ian.
2011): 1 053 de sex masc. ºi 1 012 fem. În
satul Diculeşti, atestat documentar în
1625, se află biserica „Sfântul Nicolae”
(1913), în satul Băbeni-Olteţu, menţionat
documentar la 9 mart. 1602, există biserica „Sfântul Nicolae” (1779, pictată în
1812 şi renovată în 1940 şi 1989), declarată monument istoric, iar în satul
Budeşti, atestat documentar la 25 iun.
1536, este biserica „Adormirea Maicii
Domnului” (1825). Com. D. a fost
înfiinþatã la 7 mai 2004 prin desprinderea
satelor Diculeºti, Bãbeni-Olteþu, Budeºti
ºi Colelia din com. Fãureºti, jud Vâlcea.

DIDEªTI, com. în jud. Teleorman, alcãtuitã din 3 sate, situatã în Câmpia
Gãvanu-Burdea, la confl. râului Tecuci
cu Vedea; 1 302 loc (1 ian. 2011): 670 de
sex masc. ºi 632 fem. Producţie de amidon şi produse din amidon. Prelucr.
lemnului (mobilã). Culturi de cereale, de
plante tehnice ºi de nutreþ etc. Legumiculturã. În satul Dideºti se aflã biserica

având hramul „Adormirea Maicii Domnului” (1705) a fostului schit, construitã
de logofãtul ªerban ªtirbei şi pictată în
1936. În satul Dideºti s-a nãscut scriitorul
Gala Galaction.
DIECI, com. în jud. Arad, alcãtuitã din 5
sate, situatã în Depr. Gurahonþ, în zona
Dealurilor Codru-Moma, pe dr. Criºului
Alb; 1 569 loc. (1 ian. 2011): 789 de sex
masc. ºi 780 fem. Expl. de balast şi andezit. Expl. ºi prelucr. lemnului. Prelucr.
laptelui. Creºterea bovinelor. Pomiculturã (meri, peri, pruni, piersici). Satul
Dieci este menþionat documentar, prima
oarã, în 1613. În satul Roºia, atestat documentar în 1553, se aflã biserica „Buna
Vestire” ziditã în anii 1846–1850 pe locul
unei biserici din lemn care data din 1692.
Muzeu etnografic, în satul Revetiº.
Agroturism.
DIERNA Õ Orºova.
DIMACI Õ Suraia.

DIMÃCHENI, com. în jud. Botoºani, alcãtuitã din 3 sate, situatã în Câmpia Jijiei
Superioare; 1 403 loc. (1 ian. 2011): 699
de sex masc. ºi 704 fem. Staþie de c.f. Morãrit. Pe terit. satului Verbia (azi
Recia-Verbia), menþionat documentar,
prima oarã, în 1437, au avut loc douã
bãtãlii: în zilele de 17 ºi 18 nov. 1561,
oastea domnului Alexandru Lãpuºneanu
(trãdat de o mare parte a boierilor) a fost
înfrântã, dupã o luptã înverºunatã, de
armata lui Ioan Iacob Heraclid (Despot
Vodã), sprijinitã de Habsburgi ºi nobilimea protestantã polonã în frunte cu nobilul Albert Laski. Dupã ocuparea
Sucevei, Despot Vodã a fost uns domn,
obþinând recunoaºterea Porþii Otomane
în mart. 1562; la 6/16 mai 1600, armata
Þãrii Româneºti, comandatã de Mihai
Viteazul, a înfrânt, la Verbia, resturile
forþelor polono-moldoveneºti, alungându-l de pe tron pe Ieremia Movilã ºi
punând stãpânire pe Moldova. În acest
fel, Mihai Viteazul a realizat pentru prima datã unirea politicã a celor trei Ţãri
Române, intitulându-se „domn al Þãrii
Româneºti ºi Ardealului ºi a toatã þara
Moldovei”. În satul Dimãcheni se aflã
biserica „Adormirea Maicii Domnului”
(1612), declaratã monument istoric. Com.
D. a fost înfiinþatã la 17 iul. 2003 prin
desprinderea satelor Dimãcheni, Mateieni ºi Recia-Verbia din com. Corlãteni,
jud. Botoºani.
DIMITRIE CANTEMIR, com. în jud.
Vaslui, alcãtuitã din 5 sate, situatã în NE

Colinelor Fãlciului, pe cursul superior al
râului Elan; 2 813 loc. (1 ian. 2011): 1 427
de sex masc. ºi 1 386 fem. Morãrit. Producţie de ulei comestibil. Fermã de creºtere a bovinelor. Muzeu etnografic (în
satul Grumezoaia), inaugurat în 1968.
Pãdure de stejari seculari, în satul Grumezoaia, declaratã rezervaþie forestierã.
Înainte de 23 mart. 1974, com. D.C. s-a
numit Hurdugi. Reºed. com. este satul
Hurdugi. În satul Grumezoaia se aflã
mănãstirea „Dimitrie Cantemir” (de
maici) cu biserica din lemn având hramul
„Vovidenia”, ctitorie din anul 1692 a
domnului Dimitrie Cantemir, construitã
pe locul unei biserici ce data din sec. 15.
Pânã în 1802 a funcþionat ca mănãstire
de cãlugãri, datã dupã care a devenit
mănãstire de maici. Desfiinþatã de autoritãþile comuniste la 28 oct. 1959, mănãstirea a fost reînfiinþatã în 1997. În bisericã
sunt pãstrate valoroase icoane pictate în
ulei pe lemn, pe piei de animale ºi pe
pânzã, datând din sec. 17–18.
DINOGETIA Õ Jijila (2).

DINTR-UN LEMN, Mănãstirea ~ Õ
Frânceºti.

DIOSIG, com. în jud. Bihor, alcãtuitã din
2 sate, situatã în Câmpia Ierului, pe râul
Ier; 6 944 loc. (1 ian. 2011): 3 484 de sex
masc. ºi 3 460 fem. Staþie de c.f. Viticulturã. Producþie de ulei comestibil, de
confecþii textile ºi de încãlþãminte. Produse alim. Culturi de cereale, de plante
tehnice ºi de nutreþ etc. În perimetrul
com. D. a fost scos la ivealã un tezaur de
monede romane, republicane. În satul
Diosig, menþionat documentar, prima
oarã, în 1278, se aflã castelul „Zichy”
(1701) şi o biserică din 1928. Pânã la 23
apr. 2003, com. D. a avut în componenþã
satele Roºiori, Mihai Bravu ºi Vaida care
la acea datã au format com. Roºiori, jud.
Bihor.
DIOªTI, com. în jud. Dolj, alcãtuitã din
3 sate, situatã în Câmpia Romanaþi, în
zona de izv. a râului Gologan; 3 088 loc.
(1 ian. 2011): 1 547 de sex masc. ºi 1 541
fem. Culturi de cereale, de plante tehnice
ºi de nutreþ etc. Complex avicol. În satul
Dioºti se aflã bisericile cu hramurile
„Sfântul Nicolae” (1866–1868, refãcutã
în 1925) ºi „Sfinþii Voievozi” (1834,
reclãditã în 1871); în satul Radomir se
aflã biserica „Sfântul Gheorghe”,
construitã în 1815 prin strãdania lui Hagi
Maciu ºi reparatã în 1897–1898 ºi în 1937,
iar în satul Ciocãneºti existã un han din

sec. 19 ºi biserica având hramul „Sfinþii
40 de Mucenici” (1910).

DITRÃU 1. Pas în Carpaþii Orientali, între
M-þii Giurgeu, la V, ºi M-þii Suhard, la
E, la 1 036 m alt., în zona de izv. a râului
Putna (afl. al Bistricioarei). Asigurã
legãtura rutierã (drum parþial nemodernizat) între Moldova ºi Transilvania
(varianta
Bicaz–Ceahlãu–Grinþieº–
Tulgheº–Ditrãu–Gheorgheni).
2. Com. în jud. Harghita, alcãtuitã
din 3 sate, situatã în Depr. Gheorgheni,
la poalele de SV ale M-þilor Giurgeu, pe
râul Ditrãu; 5 754 loc. (1 ian. 2011): 2 854
de sex masc. ºi 2 900 fem. Staþie de c.f.
Nod rutier. Zãcãminte de minereuri ºi
sulfuri polimetalice. Expl. de roci pentru
constr. Producţie de încălţămine, de
băuturi răcoritoare şi de cherestea.
Morãrit. Culturi de cartofi. În satul Ditrãu,
menþionat documentar, prima oarã, în
1567, se aflã biserica ortodoxã cu hramul
„Sfânta Ecaterina” (sec. 17) ºi o bisericã
romano-catolicã de mari dimensiuni
(56 m lungime ºi 23 m lãþime) construitã
în anii 1908–1913, dupã planul arhitectului Kiadek ªtefan din Subotica (Serbia),
pe locul unei biserici care data dinainte
de anul 1500 ºi care fusese reconstruitã
în 1747 şi înconjuratã de un zid de incintã
construit în 1771. Biserica actualã este
strãjuitã de douã turnuri gemene de 75
m înãlþime fiecare. Ferestre cu frumoase
vitralii.
DOBA, com. în jud. Satu Mare, alcãtuitã
din 5 sate, situatã în Câmpia Someºului,
la graniþa cu Ungaria; 2 847 loc. (1 ian.
2011): 1 371 de sex masc. ºi 1 476 fem.
Producþie de palincã. Creºterea bovinelor, ovinelor, porcinelor. Culturi de
cereale. Poieni cu narcise ºi cu lalele
pestriþe. Bibliotecã publicã (c. 10 000 vol.).
În satul Doba, menþionat documentar,
prima oarã, în 1323, se aflã biserica
ortodoxã cu hramul „Sfinþii Arhangheli
Mihail ºi Gavriil”, construitã în 1946 pe
locul unei biserici din anul 1804, ºi o
bisericã greco-catolicã, ctitorie din 1854
a grofului Károlyi. Bisericile cu acelaºi
hram – „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi
Gavriil”, în satele Boghiº (1858) ºi Traian
(1931). În satul Dacia existã biserica
„Sfiinþii Apostoli Petru ºi Pavel” (1951).
DOBÂRCENI, com. în jud. Botoºani,
alcãtuitã din 6 sate, situatã în Câmpia
Jijiei Superioare, la izv. râului Corogea;
2 765 loc. (1 ian. 2011): 1 383 de sex masc.
ºi 1 382 fem. Nod rutier. Confecţii

metalice. Satul Dobârceni este menþionat
documentar, prima oarã, în 1427.

DOBÂRLÃU, com. în jud. Covasna,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în SE Depr.
Sfântu Gheorghe; 2 128 loc. (1 ian. 2011):
1 085 de sex masc. ºi 1 043 fem. În satul
Dobârlãu, menþionat documentar, prima
oarã, în jurul anului 1760, se aflã o
bisericã ortodoxã cu hramul „Adormirea
Maicii Domnului”, construitã în 1795,
restauratã în 1883, 1920, 1964 ºi pictatã
în 1965, iar în satul Mãrcuº, atestat documentar în 1505, existã mănãstirea Mãrcuº
(de maici) cu biserica având dublu hram
– „Sfinþii Români” ºi „Acoperãmântul
Maicii Domnului”, ctitorie din anii 1992–
1995 a stareþei Serafima Comºa, întemeiatã pe locul unei biserici, a unui
paraclis ºi a mai multor chilii construite
de mãtuºa ei, Suzana Comºa, în anii 1950–
1952 ºi demolate de autoritãþile comuniste
în 1973. În sec. 17–18 pe acest loc a existat
un schit ortodox, care a fost distrus din
ordinul generalului Adolph von Buccow
la 13 iun. 1761. Pe lângã mănãstirea
Mãrcuº funcþioneazã, din anul 2001, orfelinatul „Sfânta Iustina” care adoptã fetiþe
orfane sau abandonate de pãrinþi.

DOBRA 1. Com. în jud. Dâmboviþa,
alcãtuitã din 2 sate, situatã în Câmpia
Cricovului, la confl. râului Pârscov cu
Ialomiþa; 3 753 loc. (1 ian. 2011): 1 843 de
sex masc. ºi 1 910 fem. Nod rutier.
Producţie de ambalaje din carton. Legumicultură (roşii, ardei, morcovi ş.a.).
Pădure (150 ha) în care se află o rezervaţie de zimbri. Fond cinegetic (mistreţi,
iepuri ş.a.). În satul Dobra se află biserica
„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”
(1810, renovatã în 1860).
2. Com. în jud. Hunedoara, alcãtuitã
din 13 sate, situatã în depresiunea
omonimã, în zona de contact a teraselor
de pe stg. Mureºului cu prelungirile de
NV ale M-þilor Poiana Ruscãi, la confl.
râului Dobra cu Mureºul; 3 348 loc. (1
ian. 2011): 1 671 de sex masc. ºi 1 677 fem.
Staþie de c.f. Expl. de calcar (în satul
Roºcani). Prelucr. lemnului. Balastierã.
Pomiculturã. Satul Abucea este menþionat documentar, prima oarã, în 1491 cu
numele Habwcha (sau Habucha), iar în
1750 cu toponimul Abucsa. Satul Dobra
este atestat documentar în 1387. În satul
Roºcani se aflã biserica având hramul
„Buna Vestire” (sec. 15) cu ancadramente
gotice ºi picturi murale interioare din
1766. Biserici din lemn, cu acelaşi hram
– „Cuvioasa Parascheva”, în satele
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Abucea (sec. 18) ºi Stânceºti (sec. 19) ºi
biserici din zid, cu acelaºi hram – „Cuvioasa Parascheva”, în satele Lãpuºnic (sec.
17) ºi Rãduleºti (sec. 17).

DOBRENI, com. în jud. Neamþ, alcãtuitã
din 3 sate, situatã în N Depr. Cracãu-Bistriþa,
la confl. râului Almaº cu Horaiþa; 1 738
loc. (1 ian. 2011): 858 de sex masc. ºi 880
fem. Nod rutier. Prelucr. lemnului.
Agroturism. Pãdure de mesteceni (rezervaþie forestierã). În satul Dobreni se aflã
mănãstirea Horaiþa (de cãlugãri),
înfiinþatã în anul 1822 prin hrisov domnesc semnat de Ioan (Ioniþã) Sandu Sturdza
ºi prin osârdia arhimandritului Irinarh,
pe locul unei biserici care data din prima
jumãtate a sec. 15 ºi menþionatã documentar la 11 iul. 1428 într-un hrisov
semnat de domnul Alexandru cel Bun.
Biserica actualã a mănãstirii Horaiþa, cu
hramul „Botezul Domnului”, de mari
dimensiuni (30 m lungime, 17 m lãþime,
20 m înãlþime), a fost construitã în anii
1848–1867 prin strãdania arhimandritului
Ermoghen Buhuº. Biserica este unicã în
felul ei deoarece prezintã elemente de
arhitecturã romano-bizantinã, precum ºi
influenþe inspirate din configuraþia bisericilor ruseºti, respectiv numãrul mare de
turle (opt). Picturile murale interioare au
fost executate în stil neobizantin, pe un
fond cãrãmiziu, în anii 1988–1993, de un
colectiv condus de Mihai Chiuaru. În
bisericã este pãstratã icoana Maicii
Domnului, fãcãtoare de minuni, datând
din prima jumãtate a sec. 18. Pe latura
de N a complexului monahal se aflã
paraclisul „Sfântului Nicolae” construit
în anii 1850–1852 în timpul stãrãþiei
arhimandritului Ermoghen Buhuº.
Turnul-clopotniþã, în care se aflã ºi
paraclisul „Pogorârea Duhului Sfânt”, a
fost ridicat în anii 1853–1855, iar celelalte
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anexe din cadrul ansamblului monastic
au fost construite dupã 1920. La această
mănăstire a fost surghiunit, pentru 75 de
zile (începând cu sept. 1918), principele
Carol (fiul regelui Ferdinand şi al reginei
Maria), ca urmare a căsătoriei în ascuns
cu Zizi Lambrino precum şi a faptului
că principele Carol trecuse graniţa în
Rusia cu un paşaport fals. Bisericile din
lemn cu hramurile „Sfinþii Voievozi”
(1832) ºi „Sfântul Dumitru” (1752, cu
pridvor adãugat în 1933), în satele
Cãºãria ºi Sãrata. Până la 25 mart. 2005,
com. D. a avut în componenţă satele
Negreşti şi Poiana, care la acea dată au
format com. Negreşti, jud. Neamţ.

DOBREªTI 1. Com. în jud. Argeº, alcãtuitã din 2 sate, situatã în Piem. Cândeºti;
1 812 loc. (1 ian. 2011): 906 de sex masc.
ºi 906 fem. Expl. ºi prelucr. lemnului.
Pomiculturã. În satul Dobreşti se află
biserica „Înălţarea Domnului” (1865,
restaurată în anul 2010).
2. Com. în jud. Bihor, alcãtuitã din 8
sate, situatã în depr. omonimã, în zona
Dealurilor Pãdurea Craiului, la poalele
vestice ale M-þilor Pãdurea Craiului, pe
cursul superior al râului Holod; 5 476
loc. (1 ian. 2011); 2 763 de sex masc. ºi
2 713 fem. Expl. de bauxitã (în satul
Luncasprie). Instalaþie de preparare a
bauxitei. Expl. si prelucr. lemnului
(mobilă pentru birouri); producţie de
articole de voiaj, de marochinărie şi de
încãlþãminte. Satul Dobreºti este
menþionat documentar, prima oarã, în
1508. Bisericile din lemn cu hramurile
„Adormirea Maicii Domnului” (1756) ºi
„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”
(1725, pictatã în 1769), în satele Topa de
Jos ºi Luncasprie.
3. Com. în jud. Dolj, alcãtuitã din 5
sate, situatã în Câmpia Romanaþi; 2 544
loc. (1 ian. 2011): 1 320 de sex masc. ºi
1 224 fem. Nod rutier. Morãrit. Fermã de
creºtere a porcinelor. Legumiculturã. În
satul Murta se aflã biserica având hramul
„Intrarea în Bisericã a Maicii Domnului”
(1839–1845, refãcutã în 1894), iar în satul
Cãciulãteºti existã schitul Zdrelea
(Jdrelea)-Roaba, ctitorie de la sf. sec. 15,
probabil, a boierilor Craioveºti, refãcut
în sec. 17 ºi apoi reconstruit în alt loc, ºi
biserica „Sfântul Dumitru” (1854–1855).
4. Mănãstirea ~ Õ Bara.
DOBREÞU, com. în jud. Olt, alcãtuitã din
3 sate, situatã în SE Piem. Olteþului, pe

râul Horezu; 1 272 loc. (1 ian. 2011): 619
de sex masc. ºi 653 fem. Pomiculturã (meri,
pruni). Biserica din lemn cu hramul „Sfinþii
Voievozi” (1789), în satul Curtiºoara.

DOBRII, Vârful ~, vf. în M-þii Cernei,
constituind alt. max. a acestora (1 928 m).

DOBRIN, com. în jud. Sãlaj, alcãtuitã din
6 sate, situatã în Dealurile Sãlajului, pe
râul Sãlaj; 1 735 loc. (1 ian. 2011): 847 de
sex masc. ºi 888 fem. Pomicultură;
viticultură. Satul Dobrin este menþionat
documentar, prima oarã, în 1423.
Bisericile din lemn cu acelaºi hram,
„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”, în
satele Dobrin (1720) ºi Doba (sec. 17).

DOBROEªTI, com. în jud. Ilfov, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în Câmpia Vlãsiei, pe
stg. râului Colentina, la marginea de E a
municipiului Bucureºti; 7 479 loc. (1 ian.
2011): 3 654 de sex masc. ºi 3 825 fem.
Creºterea bovinelor. Culturi de cereale,
de plante tehnice ºi de nutreþ etc. Legumiculturã. Între 23 ian. 1981 ºi 10 apr.
1997 com. D. a fãcut parte din Sectorul
Agricol Ilfov. În satul Fundeni se aflã
biserica având hramul „Sfântul Eftimie”
(1699; Õ Fundeni 1), iar în satul Dobroeºti
există biserica „Adormirea Maicii
Domnului” (1861, reparată în 1896 şi
restaurată în 1999), cu picturi murale
interioare executate în anii 1932-1933 de
Constantin Vasilescu şi catapeteasmă din
lemn de stejar montată în anul 2006.

DOBROGEA 1. Podiºul Dobrogei, mare
unitate de podiº în SE României, între
Dunãre, la V ºi N, Delta Dunãrii, la NE,
þãrmul Mãrii Negre, la E, ºi graniþa cu
Bulgaria, la S, suprapusã peste trei
subunitãþi structurale, diferite atât prin
fundament, cât ºi prin cuvertura sedimentarã de suprafaþã. Pod. Dobrogei
de Nord, situat între Valea Dunãrii, la V
ºi N, Delta Dunãrii, la NE, complexul
Razim-Sinoie, la E, ºi aliniamentul vãilor
Peceneaga–Slava, la S, cu înãlþimi de 150–
400 m, reprezintã o asociere de trei
subunitãþi morfostructurale, bine diferenþiate între ele: Pod. Niculiþel, Dealurile
Tulcei ºi Pod. Babadag. Fundamentul este
constituit din formaþiuni paleozoice,
strãbãtute de mase granitice, peste care
existã depozite calcaroase, grezoase, argiloase, triasice ºi cretacice. Importante
zãcãminte de pirite cuprifere (Altân
Tepe) ºi baritinã (Somova); roci de constr.
(granit, porfir, calcar). Pãduri de stejar
în amestec cu gorun, tei alb, jugastru etc.
Pomiculturã; viticulturã (podgoria

Niculiþel). Pod. Dobrogei Centrale sau
Pod. Casimcea, situat între aliniamentul
vãilor Peceneaga–Slava, la N, þãrmul
Mãrii Negre, la E, Pod. Carasu, la S, ºi
Dunãre, la V, este constituit predominant
din ºisturi verzi în fundament (care
adeseori apar la supr.), peste ele aflându-se formaþiuni jurasice ºi cretacice. Este
un podiº de eroziune, cu înãlþimi de 150–
320 m, fragmentat pe direcþia NV-SE de
râul Casimcea. Masivele calcaroase,
resturi ale unei bariere de corali din
Jurasic, rãmase la supr. sub forma unor
martori de eroziune pe aliniamentul
Hârºova–Crucea–Gura Dobrogei, cheile,
dolinele ºi peºterile din aceastã zonã dau
o notã de diversitate în peisaj. Pod.
Dobrogei Centrale cuprinde mai multe
subunitãþi: Pod. Casimcei, Pod. Hârºovei ºi
Pod. Istriei. Pod. Dobrogei de Sud,
cuprins între Dunãre, la V, Pod. Dobrogei
Centrale, la N, þãrmul Mãrii Negre, la E,
ºi graniþa cu Bulgaria, la S, corespunde
în fundament soclului rigid de platformã,
format din ºisturi cristaline mezometamorfice peste care sunt extinse depozite
de gresii ºi calcare mezozoice ºi neogene,
acoperite de o cuverturã de loess. Circa
2/3 din supr. acestui podiº este drenatã
de bazine hidrografice care sunt tributare
Dunãrii. Unele diferenþieri geomorfologice permit împãrþirea Pod. Dobrogei
de Sud în trei subunitãþi: Pod. Carasu sau
Pod. Dorobanþului, Pod. Oltinei ºi Pod.
Cobadin (cu Pod. Negru Vodã). Vegetaþie
de stepã cu procent ridicat de plante
termofile. Viticulturã (podgoriile Murfatlar şi Ostrov).
2. M-þii Dobrogei Õ Mãcin (1).
DOBROMIR, com. în jud. Constanþa, alcãtuitã din 6 sate, situatã în Pod. Oltinei,
pe râul Valea Mare; 2 991 loc. (1 ian. 2011):
1 563 de sex masc. ºi 1 428 fem. Expl. de
calcar (în satul Lespezi). Creşterea ovinelor
şi caprinelor. Culturi de cereale, de plante
uleioase ºi de nutreþ etc. Pomiculturã
(piersici, cireºi, caiºi). Înainte de 17 febr.
1968 s-a numit Dobromiru din Vale.
DOBROMIRU DIN VALE Õ Dobromir.

DOBROSLOVENI, com. în jud. Olt, alcãtuitã din 5 sate, situatã în Câmpia
Romanaþi, la confl. râului Frãsinet cu
Teslui; 3 883 loc. (1 ian. 2011): 1 879 de
sex masc. ºi 2 004 fem. Nod rutier.
Morãrit ºi panificaþie. Apiculturã. Legumiculturã. Muzeu de istorie. Pe terit.
satului Reºca au fost descoperite vestigii

neolitice, aparþinând culturilor materiale
Sãlcuþa ºi Vãdastra (milen. 4 î.Hr.), din
Epocile bronzului (cultura materială
Verbicioara, sec. 16–13 î.Hr.) ºi fierului
(cultura materială Basarabi, sec. 9–6
î.Hr.). Tot aici, au fost identificate ruinele
oraºului roman Romula (sec. 2–3),
dezvoltat pe locul unei vechi aºezãri
dacice, cunoscutã sub numele de Malva.
Oraºul Romula, devenit capitala prov.
Dacia Malvensis, era format din 2 castre,
construite la începutul sec. 2 (unul dintre
ele de dimensiuni mari, 60 x 80 m),
incluse în sistemul defensiv al limesului
alutan, ºi din oraºul propriu-zis, înconjurat cu douã centuri de apãrare: prima
consta dintr-un zid de cãrãmidã, gros de
1,95 m, cu laturile de 182 x 216 m, iar a
doua, exterioarã, era formatã dintr-un
val de pãmânt (300 x 200 m), dublat de
ºanþ, construitã în anul 248 pe vremea
lui Filip Arabul. În timpul domniei împãratului Hadrian, oraºul Romula a fost
ridicat la rangul de municipium, iar în
timpul lui Septimius Severus la cel de
colonia. În interiorul ariei urbane au fost
descoperite, în anii 1965–1977, urmele
unor temple, terme, ateliere, canale de
scurgere, cuptoare pentru ars cãrãmida,
precum ºi inscripþii, opaiþe, capul unei
statui din marmurã reprezentând o
divinitate (probabil Fortuna), capul unei
statuete înfãþiºând pe Liber Pater, o placã
din bronz a Cavalerilor danubieni etc.
Oraºul Romula a fost locuit pânã în sec. 6.
Bisericã cu dublu hram - „Sfântul Nicolae”
şi „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” (1781–
1786, reparată în 1927), cu fresce originare,
declaratã monument istoric, în satul
Reºca. Bisericile cu acelasi hram „Sfântul Nicolae”, în satele Dobrosloveni
(1847, reparată în anii 1929-1931) şi
Frăsinetu (1853).

DOBROTEASA, com. în jud. Olt, alcãtuitã din 4 sate, situatã în Piem. Cotmeana,
pe stg. vãii Oltului; 1 871 loc. (1 ian. 2011):
885 de sex masc. ºi 986 fem. Nod rutier.
Producţie de ţigle şi cărămizi. Bisericã
având hramul „Cuvioasa Parascheva”
(1843–1845) ºi cula „Galiþa” (1790–1800),
în satul Câmpu Mare.

DOBROTEªTI 1. Com. în jud. Dolj, alcãtuitã din 2 sate, situatã în Câmpia
Romanaþi; 1 916 loc. (1 ian. 2011): 940 de
sex masc. ºi 976 fem. În satul Dobroteºti
se aflã bisericile din lemn cu hramurile
„Sfântul Nicolae” (1818, refãcutã în 1848

sau 1858) ºi „Intrarea în Bisericã a Maicii
Domnului” (1790). Com. D. a fost înfiinþatã la 7 apr. 2004 prin desprinderea
satelor Dobroteºti ºi Nisipuri din com.
Amãrãºtii de Sus, jud. Dolj.
2. Com. în jud. Teleorman, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în Câmpia Gãvanu-Burdea, pe râul Tecuci; 4 695 loc.
(1 ian. 2011): 2 312 de sex masc. ºi 2 483
fem. Produse lactate. Creşterea bovinelor.
Culturi de cereale ºi plante tehnice. Biserica având hramul „Sfinþii Voievozi” (1753,
refãcutã în 1870 ºi pictatã în 1913) ºi clãdirea
Primãriei (1935), în satul Dobroteºti.

DOBROVÃÞ, com. în jud. Iaºi, formată
dintr-un sat, situatã în E Pod. Central
Moldovenesc, la poalele Dealului Coloneasa, pe pârâul Dobrovăţ, afl. al râului
Vasluieţ; 2 473 loc. (1 ian. 2011): 1 242 de
sex masc. ºi 1 231 fem. Expl. lemnului.
Creºterea ovinelor ºi bovinelor. În satul
Dobrovãþ, menþionat documentar, prima
oarã, în 1499, se aflã mănãstirea cu acelaºi
nume (de cãlugãri), cu biserica „Pogorârea Duhului Sfânt”, ctitoritã de ªtefan
cel Mare; construcþia bisericii a început
la 27 apr. 1503 ºi s-a terminat în 1504.
Este un edificiu monumental (restaurat
în 1975–1977) cu o lungime de 32 m ºi o
lãþime de 8 m, ce conservã la interior un
valoros ansamblu de picturi murale
executate între anii 1527 ºi 1531, reprezentând teme iconografice cu orientare
monasticã („Scara lui Ioan Climax”,
„Minunea Sfântului Sava” º.a.). O valoare
deosebitã prezintã tabloul votiv care îl
înfãþiºeazã pe domnitorul ctitor, cu
macheta bisericii în mâini, alãturi de fiii
sãi, Bogdan III ºi Petru Rareº. Turn de
poartã cu decoraþii de facturã baroc-moldoveneascã (sec. 18). Dupã secularizarea
averilor mănãstireºti în 1863, mănãstirea
Dobrovãþ a sãrãcit complet, fapt ce a determinat transformarea ei în penitenciar
(1865–1900), apoi în orfelinat de fete
(1900–1903) ºi ªcoalã de agriculturã
(1903–1930). Între 1930 ºi 1948 a funcþionat din nou ca mănãstire de cãlugãri,
apoi ca ºcoalã, pânã în 1970, ca bisericã
de mir pânã în 1990 ºi reînfiinþatã ca
mănãstire de maici în 1990. Din 1992 a
devenit mănãstire de cãlugãri. În satul
Dobrovãþ mai existã o bisericã paraclis,
cu hramul „Sfântul Gheorghe” (1743) ºi
o bisericã din lemn cu hramul „Sfântul
Pantelimon” (1797).
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DOBRUN, com. în jud. Olt, alcãtuitã din
5 sate, situatã în Câmpia Romanaþi, pe
râul Olteþ; 1 397 loc. (1 ian. 2011): 711 de
sex masc. ºi 686 fem. Bisericile cu acelaşi
hram - „Sfântul Nicolae", în satele Dobrun
(1846, reparată în 1924; picturile murale
originare au fost spălate în 1937) şi
Roşienii Mari (1843, reconstruită în 1901).
Pânã la 7 mai 2004, com. D. a avut în componenþã satele Osica de Jos ºi Bobu, care
la acea datã au format com. Osica de Jos.
DOBRUªA, Mănãstirea ~ Õ ªtefãneºti
(3).

DOCHIA, com. în jud. Neamþ, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în Depr. Cracãu-Bistriţa
din Subcarpaþii Neamþului, pe cursul
inferior al râului Cracãu, la 20 km NE de
municipiul Piatra-Neamþ; 2 785 loc.
(1 ian. 2011): 1 363 de sex masc. ºi 1 422
fem. Producţie de ambalaje din lemn.
Satul Dochia a fost întemeiat în anul 1880,
iar satul Bãluºeºti apare consemnat în
documente în anul 1864. Com. D. a fost
înfiinþatã la 19 iun. 2003 prin desprinderea satelor Dochia ºi Bãluºeºti din com.
Girov, jud. Neamþ.
DOCLIN, com. în jud. Caraº-Severin,
alcãtuitã din 3 sate, situatã în zona de
contact a Dealurilor Dognecei cu M-þii
Dognecei; 2 009 loc. (1 ian. 2011): 1 029
de sex masc. ºi 980 fem. Staþie de c.f. Expl.
de nisip. Centru viticol (satul Tirol) ºi de
ceramicã popularã (satul Biniº). În satul
Doclin, menþionat documentar, prima
oarã, în 1597, se află biserica „Adormirea
Maicii Domnului” (sec. 19, pictată în 1911
şi reparată în 1999).

DODEªTI, com. în jud. Vaslui, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în zona Colinelor
Fãlciului, pe interfluviul Bârlad-Urdeºti;
1 858 loc. (1 ian. 2011): 909 de sex masc.
ºi 949 fem. Haltã de c.f. (în satul Dodeºti).
Sãpãturile arheologice efectuate în anii
1967–1975 au scos la ivealã fragmente de
vase ceramice datând din Neolitic ºi
vestigii materiale din sec. 4–11. Satul
Dodeºti apare consemnat în documente,
prima oarã, la 3 febr. 1495, iar satul
Urdeºti în 1467. Biserica „Adormirea
Maicii Domnului” (1825), în satul
Dodeºti. Com. D. a fost înfiinþatã la 7 mai
2004 prin desprinderea satelor Dodeºti
ºi Urdeºti din com. Viiºoara, jud. Vaslui.
DODU Õ Rarãu (1).
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Dofteana

DOFTEANA, com. în jud. Bacãu,
alcãtuitã din 7 sate, situatã în Depr.
Dãrmãneºti, la confl. râului Dofteana cu
Trotuº; 11 256 loc. (1 ian. 2011): 5 647 de
sex masc. ºi 5 609 fem. Staþie de c.f. Expl.
de petrol ºi nisip. Producţie de mobilă şi
de cherestea. Muzeu etnografic. În satul
Dofteana, atestat documentar la 8 sept.
1436, se află o biserică ortodoxă cu
hramul „Adormirea Maicii Domnului”
(1885-1888, pictată în 1906-1907), o
biserică romano-catolică (1997) şi un
conac din sec. 19, iar în satul Larga există
biserica „Sfinţii Voievozi” (1804-1812).
Parc dendrologic (25,7 ha), cu specii exotice: pin oriental (Pinus armandii), molid
american (Picea rubra, Picea omorika), pin
(Pinus nigra var. carmanica), ienupãr de
Virginia (Juniperus virginiana) etc.

DOGNECEA 1. Munþii Dognecei, masiv
muntos în NV M-þilor Banatului, între
vãile Pogãniº, la N, ºi Caraº, la S. Alt.
max.: 617 m (vf. Culmea Mare). Alcãtuit
din formaþiuni de fliº grezos, argilo-bituminoase, ºisturi sericito-cloritoase etc.
Acoperit cu pãduri de gorun în amestec
cu carpen. Zãcãminte de min. de fier,
min. complexe º.a.
2. Dealurile Dognecei, zonã colinarã
aparþinând Dealurilor Vestice, situatã între
M-þii Dognecei, la E, Câmpia Bârzavei, la
V, ºi Dealurile Pogãniºului, la N, ºi râul
Caraº, la S. Prezintã culmi prelungi,
domoale (200–300 m alt.), separate de vãi
largi, cu lunci ºi terase constituite din
depozite aluvionare ºi loessoide.
3. Com. în jud. Caraº-Severin, alcãtuitã din 2 sate, situatã la poalele de S
ale M-þilor Dognecei, pe râul Dognecea;
2 050 loc. (1 ian. 2011): 1 010 de sex masc.
ºi 1 040 fem. Expl. de min. de fier, de
plumb ºi de sulfuri polimetalice. Producţie de articole din material plastic
pentru construcţii şi de echipamente de
ventilaţie şi frigorifice. Prelucr. lemnului.
Staþie de îmbuteliere a apei plate ºi a
sucurilor naturale (în satul Calina).
Pomiculturã. În satul Dognecea, menþionat documentar în 1722, se află o
biserică romano-catolică (1736-1741), iar
în satul Calina există o biserică din lemn
cu hramul „Mântuirea Maicii Domnului”
(1780), declarată monument istoric.
Agroturism.

DOICEªTI 1. Com. în jud. Dâmboviþa,
formată dintr-un sat, situatã în Subcarpaþii
Ialomiþei, pe râul Ialomiþa; 4 995 loc. (1 ian.
2011): 2 411 de sex masc. ºi 2 584 fem. Staþie
de c.f. (inauguratã la 1 ian. 1890). Termocentralã (120 MW), datã în folosinþã în
1954. Produse chimice (pigmenþi ºi
coloranþi) ºi ceramice (cãrãmizi, þigle,
blocuri ceramice). Morãrit. Pomiculturã.
Bisericã având hramul „Naºterea Maicii
Domnului” (1701–1706), cu picturi murale
de epocã, parþial refãcute, ºi coloane, în
pridvor, cu caneluri în torsadã. Ruinele
caselor domneºti ale lui Constantin
Brâncoveanu (case construite în anul 1706).
2. Mănãstirea ~ Õ Glodeni (1).

DOLHASCA, oraº în jud. Suceava, situat
în zona de contact a Pod. Sucevei cu
terasele de pe dr. Siretului, la confl. râului
ªomuzu Mare cu Siretul; 11 386 loc.
(1 ian. 2011): 5 647 de sex masc. ºi 5 739
fem. Supr.: 110 km2, din care 13 km2 în
intravilan; densitatea: 876 loc./km2. Nod
feroviar (staþia de c.f. a fost inauguratã
la 15 dec. 1869) ºi rutier. Expl. de balast.
Producţie de alcool ºi de cherestea.
Centru de olãrit. Com D. a fost trecutã
în categoria oraºelor la 7 apr. 2004, având
în subordine ad-tivã satele Budeni, Gulia,
Poiana, Poienari, Probota, Siliºtea Nouã
ºi Valea Poienei. În satul Probota se aflã
mănãstirea Probota (de maici) alcătuită
din bisericã, din casele domneºti, restaurate de curând, din clopotniþă (1550), din
casa stăreţiei ºi dintr-o incintã patrulaterã
cu laturile de 90 x 90 m, ocrotită de ziduri
înalte de 6 m, strãjuite de turnuri de
apãrare la colþuri ºi de un turn de poartã
(1550). Biserica mănãstirii, având hramul
„Sfântul Nicolae”, este prima ctitorie a
domnului Petru Rareº, de mari dimensiuni (36,20 m lungime, 9,50 m lãþime ºi
27,70 m înãlþimea turlei), construitã în
1530 (sfinţită la 16 oct. 1530) pe locul unei
biserici din lemn ctitoritã de Petru I
Muºat în 1398 ºi a unei alte biserici ce
data din anul 1440. Biserica are un
pridvor închis, o turlã octogonalã, deschisã pe naos, luminatã de 4 ferestre,
abside poligonale, marcate de arcade
oarbe ºi ocniþe, ºi ferestre încadrate de
chenare gotice din piatrã cioplitã. Faþadele sunt acoperite de firide, sub corniºã,
care mai pãstreazã picturi originare.
Picturile murale interioare şi exterioare
au fost executate în frescã în anii 1531–
1532, unele refăcute în 1550 şi restaurate

Dolhasca. Biserica „Sfântul Nicolae” a mănăstirii Probota

în totalitate în 1844. Pe peretele dinspre
Vest al bisericii se află tabloul votiv care
îl înfăţişează pe domnul Petru Rareş cu
familia. Picturile murale exterioare au
rezistat parţial la intemperiile vremii,
păstrându-se doar câteva fragmente din
frescele originare. În gropniþa bisericii se
aflã mormintele doamnei Oltea (mama
lui ªtefan cel Mare), doamnei Elena (a
doua soþie a lui Petru Rareº), domnului
Moldovei, Petru Rareº († 1546) ºi al fiului
sãu ªtefãniþã († 1552), precum ºi alte
pietre de mormânt cu epigrafe, realizate
din marmură albă în perioada 1464–1640,
cu elemente decorative geometrice ºi
vegetale, reprezentative pentru sculpturile acelor vremuri. Atât biserica
mănãstirii Probota, cât ºi picturile ei
murale au fost restaurate în anii 1996–
2001 de cãtre UNESCO, în colaborare cu
Ministerul Culturii, cu Arhiepiscopia
Sucevei ºi Rãdãuþilor ºi cu sprijinul
financiar al Fondului Japonez pentru
încredere. Biserica „Sfântul Nicolae” a
mănãstirii Probota a fost declaratã monument UNESCO (1993) şi monument
istoric (2004). Mănãstirea Probota a fost
desfiinþatã de către autorităţile comuniste
prin decretul nr. 410 din 28 oct. 1959 ºi
reînfiinþatã în 1991 ca mănãstire de
cãlugãri dupã care, în 1993, a fost
transformatã în mănãstire de maici. În
satul Poiana existã biserica având hramul
„Naºterea Maicii Domnului”-Rahtivani
(1896) ºi rateºul „Rahtivanu” (începutul
sec. 19), azi în ruine.
DOLHEªTI 1. Com. în jud. Iaºi, alcãtuitã
din 3 sate, situatã în E Pod. Central
Moldovenesc, pe cursul superior al râului
Crasna; 2 868 loc. (1 ian. 2011): 1 461 de
sex masc. ºi 1 407 fem. Expl. de argilã,
de nisip ºi de gresii. Iazul Crãºniþa (2,5
ha). În arealul satului Dolheºti, menþionat
documentar, prima oarã, în 1406, a fost
descoperit un tezaur compus din mo-

nede de aur ºi un lanþ de aur datând din
sec. 11. În satul Brãdiceºti se aflã
mănãstirea cu acelaºi nume (de cãlugãri),
întemeiatã ca schit în anul 1691 de cãtre
Varlaam, episcop de Huºi, pe moºia
Mariei Racoviþã. În 1740, schitul a fost
jefuit de tãtari, iar monahii luaþi ca robi.
Schitul a fost refãcut abia în 1756 prin
strãdania episcopului Inochentie cu
sprijinul domnului Matei Ghica. Biserica
din lemn, cu hramul „Buna Vestire”, a
fost construitã în anii 1692–1694, are un
pridvor din 1768 ºi picturi pe pereþii
interiori datând din 1853. Biserica
(declaratã monument istoric) este dominatã de o turlã centralã, mai mare,
încadratã de o parte ºi de alta de douã
turle mai mici, toate având aspectul
turlelor bisericilor ruseºti. Deasupra
pridvorului existã o altã turlã, asemãnãtoare cu celelalte trei. Biserica a fost
restauratã în anii 1853, 1883, 1903. În
perioada 1940–1945 a fost construitã
biserica de zid cu hramul „Sfântul Ilie”,
aflatã în prezent într-o fazã avansatã de
degradare. Mănãstirea a fost desfiinþatã
de autoritãþile comuniste prin decretul
410 din 28 oct. 1959 ºi reînfiinþatã în 1992.
Agroturism.
2. Com. în jud. Suceava, alcãtuitã din
3 sate, situatã în Pod. Sucevei, pe râul
ªomuzu Mare; 3 901 loc. (1 ian. 2011):
1 911 de sex masc. ºi 1 990 fem. Haltã de
c.f. Reºed. com. este satul Dolheºtii Mari.
Prelucr. lemnului. Produse lactate.
Creşterea bovinelor. Centru de olãrit. În
perimetrul com. D. au fost descoperite
vestigiile unei aºezãri aparþinând culturii
materiale Horodiºtea-Folteºti (milen. 3–
2 î.Hr.) în care s-au gãsit ceºti, pahare,
amfore cu decor incizat, topoare din silex
etc., precum ºi o necropolã datând din
perioada de trecere de la Neolitic la
Epoca bronzului. În satul Dolheştii Mari
se aflã biserica având hramul „Sfânta
Cuvioasă Parascheva”, ctitorie dinainte
de anul 1481 a hatmanului ªendrea, cu
picturi murale originare (între care se
remarcã tabloul votiv cu chipul ctitorului) ºi cu pridvor adãugat în 1854, iar
în satul Dolheştii Mici există biserica
„Sfântul Nicolae” (1925).
DOLJ, judeţ situat în S-SV României, în
bazinul inf. al Jiului, pe stg. Dunării, la
graniţa cu Bulgaria, între 43°43' şi 44°42'
latitudine N şi între 22°50' şi 24°16' longitudine E, mărginit de jud. Mehedinţi (V
şi NV), Gorj (N), Vâlcea (NE) şi Olt (E)
şi de Bulgaria (S), de care este separat

prin apele fluviului Dunărea pe o
distanţă de 150 km. Supr.: 7 414 km2
(3,11% din supr. ţării). Populaţia (1 ian.
2011): 700 431 loc. (3,27% din populaţia
ţării), din care 339 534 loc. de sex masc.
(48,5%) şi 360 897 de sex fem. (51,5%).
Populaţia urbană: 378 733 loc. (54,0%);
rurală: 321 698 loc. (46,0%). Densitatea: 94
loc./km2. Structura populaţiei pe naţionalităţi (la recensământul din 20-31 oct.
2011): 90% români, 4,5% rromi, apoi
macedoneni, sârbi, bulgari, greci, evrei
ş.a. Reşed.: municipiul Craiova. Oraşe:
Băileşti (municipiu), Bechet, Calafat
(municipiu), Dăbuleni, Filiaşi, Şegarcea.
Comune: 104. Sate: 378 (din care 14 aparţin
municipiilor şi oraşelor). Localit. componente ale municipiilor şi oraşelor: 5.
Relief predominant de câmpie (43%
din supr. jud. D.), aparţinând sectorului
vestic al Câmpiei Române, reprezentat
prin subunităţile sale (Câmpia Desnăţui,
Câmpia Romanaţi şi extremitatea de E a
Câmpiei Blahniţei), ce ocupă partea
central-sudică a jud. D. Regiunea de
câmpie, cunoscută şi sub numele de
Câmpia Olteniei, este formată, în cea mai
mare parte, din terasele Dunării, exprimate în relief prin câmpuri netede, cu
uşoară înclinare spre S. În partea de NV
şi de NE a jud. D. se desfăşoară zone mai
înalte, cu aspect colinar şi de platouri piemontane, care aparţin extremităţii sudice
a Piem. Getic, ce se prelungeşte în această
parte prin subunităţile sale – Piem.
Bălăciţei şi Dealurile Amaradiei – care
ating valori altitudinale de 200–300 m. În
extremitatea sudică a jud. D. se extinde
lunca Dunării, cea mai joasă treaptă de
relief (28–40 m alt.), care este, de fapt, un
întins şes aluvial, denivelat pe alocuri de
şirurile de dune de nisip la Maglavit,
Ciupercenii Noi, Desa, Dăbuleni ş.a.
Climă temperat-continentală, cu veri
foarte calde şi ierni moderate şi cu valori
termice anuale ce variază între 10°C (în
N) şi 11,5°C (în S). Temp. max. absolută
(44,3°C) s-a înregistrat la staţia meteorologică din Calafat (24 iul. 2007), cu
doar două zecimi de grad mai mică faţă
de temp. max. absolută a ţării (44,5° C),
înregistrată la 10 aug. 1951 la staţia
meteorologică Ion Sion din jud. Brăila,
iar minima absolută (–35,5°C) la Craiova
(25 ian. 1963). Cantităţile medii anuale
de precipitaţii însumează 486 mm, în S
(la Bechet) şi c. 600 mm, în N (la
Brădeşti). Vânturile predominante bat cu
o frecvenţă mai mare dinspre E (24,6%)
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şi V (18,7%) în partea central-nordică a
jud. D. şi dinspre SE (20,1%) şi V (14,1%)
în jumătatea sudică a acestuia. Vitezele
medii anuale ale vânturilor variază între
1,2 şi 4,3 m/s. În sezonul cald al anului,
în partea de S a jud D., intensitatea mai
mare a vânturilor care bat dinspre V
determină mobilitatea accentuată a
dunelor de nisip din sectorul Calafat–
Bistreţ–Dăbuleni.
Reţeaua hidrografică, cu o densitate
ce variază între 0,1 şi 0,4 km/km2, este
reprezentată, în principal, prin cursul inf.
al Dunării (care îşi desfăşoară albia pe
150 km, între gura de vărsare a râului
Drincea, în V şi ostrovul Păpădia, în E)
care formează graniţa jud. D. (şi implicit
a României) cu Bulgaria şi prin sectorul
inf. al văii Jiului care străbate partea de
E a jud. D., de la N la S, colectând o serie
de afl. (Amaradia, Argetoaia, Rasnic ş.a.).
Panta redusă de scurgere a apei şi
lărgirea albiei Dunării în sectorul aferent
jud. D. au favorizat aluvionarea, despletirile şi formarea mai multor ostroave
(Calafatu Mare, Pietrişu, Nebuna, Gitanu,
Copaniţa, Păpădia ş.a.) care constituie
zone periculoase de navigaţie întrucât
aici se formează zăpoare. Reţeaua de ape
curgătoare este completată cu unele râuri
mai mici, printre care Desnăţui (cu afl.
săi: Terpeziţa, Băldal, Baboia sau Eruga
ş.a.), Balasan (sau Sărăceaua), Jieţ, Teslui,
Geamărtălău, Horezu ş.a. Majoritatea
lacurilor naturale se află în lunca Dunării
(Bistreţ, Călugăreni, Rast, Arcear, Golenţi,
Maglavit, Fântâna Banului ş.a.), în mare
parte desecate, şi în lunca Jiului (Lacul
Mare şi Lacul Mic din satul Prunet, com.
Bratovoeşti), iar lacurile antropice sunt
amplasate în bazinele râurilor Desnăţui
(Fântânele), Baboia (lacurile Vârtop,
Cornu, Caraula) şi Jiu (Işalniţa).
Vegetaţia naturală a suferit, în
ultimele două secole, mari modificări, ca
urmare a intervenţiei pe scară largă a
omului care a defrişat pădurile de pe
supr. întinse, determinând despădurirea
câmpiei şi a Piem. Getic şi transformarea
lor în vaste zone de stepă antropică.
Astfel, în jumătatea de S a jud. D., vegetaţia naturală a fost înlocuită în proporţie
de peste 90% de culturi agricole, doar pe
alocuri întâlnindu-se pâlcuri de păduri
alcătuite din stejar pufos (Quercus
pubescens) sau din stejar brumăriu
(Quercus pedunculiflora). Pajiştile secundare din această zonă sunt puternic ste-
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pizate, compuse din asociaţii de ierburi
xerofite, în cadrul cărora, alături de păiuş
(Festuca valesiaca), se dezvoltă bărboasa
(Botriochloa ischaemum) ş.a. În zonele mai
înalte, piemontane şi deluroase, se
dezvoltă, pe arii restrânse, păduri de cer
(Quercus cerris) şi gârniţă (Quercus
frainetto) sau păduri de gorun (Quercus
petraea), defrişate în prezent în proporţie
de 85%, ce alternează cu pajişti stepizate
şi cu terenuri cultivate. Despădurirea
completă a câmpiei a avut ca efect negativ
apariţia şi dezvoltarea, sub acţiunea
vântului, a câmpurilor de dune de nisip.
Amploarea acestui fenomen a determinat
reînceperea plantării salcâmilor pe
terenurile nisipoase pentru stăvilirea
extinderii dunelor. Astfel, de la mijlocul
secolului trecut şi până în prezent au
apărut nenumărate păduri de salcâm care

acoperă dunele de nisip din arealele
localit. Maglavit, Ciupercenii Noi, Poiana
Mare, Desa, Piscu Vechi, Băileşti, Rojişte,
Apele Vii, Celaru, Amărăştii de Sus, Piscu
Sadovei, Bechet ş.a. Luncile largi ale
Dunării şi Jiului sunt ocupate de păduri
de sălcii şi plopi, precum şi de smocuri
de trestie, papură, rogoz, pipirig etc.
Fauna, corespunzătoare condiţiilor
de silvostepă, cuprinde numeroase
rozătoare (şoareci de câmp, şobolanul
cenuşiu, dihorul de stepă, popândăul,
nevăstuica, iepurele ş.a.), păsări de uscat
(prepeliţa, potârnichea, prigoria, graurul,
privighetoarea, piţigoiul, presura, lăstunul ş.a.), păsări de baltă (raţa, stârcul,
barza, corcodelul, becaţina, cufundacul,
bâtlanul, fluierarul etc.), insecte, reptile
etc. Din cauza modificării radicale a
mediului natural de viaţă, dropia (Otis
tarda), una dintre cele mai mari păsări
de uscat, declarată monument al naturii,

cândva prezentă pe câmpurile dintre
Seaca de Câmp şi Băileşti, Bistreţ şi
Urzicuţa, Giubega şi Vârtop, Bârca şi
Valea Stanciului etc., a dispărut de pe
terit. jud. D. Condiţiile ecologice permit
existenţa în jud. D. a unor elemente de
origine mediteraneană, cu răspândire
limitată în partea de SV a ţării, printre
care se remarcă următoarele insecte:
cârcâiacul sau scolopendra (Scolopendra
cingulata), scarabeul (Scarabeus affinis),
cicoarea (Cicada orni), lăcusta marocană
(Dociostaurus maroccanus) ş.a. Fauna
domeniului forestier, restrânsă ca arie de
răspândire şi săracă în specii tipice de
pădure, este reprezentată prin lupi, vulpi,
jderi, viezuri, căpriori, fazani (colonizaţi)
etc. Ihtiofauna, care populează apele
Dunării şi lacurilor, este bogată şi variată
în specii: crap, ştiucă, plătică, babuşcă,
somn, şalău, caras, caracudă, lin, roşioară,
văduviţă etc.

Resursele naturale: zăcăminte de
ţiţei (Melineşti, Brădeşti, Almăj, Şimnicu
de Sus, Mischii, Gherceşti, Pieleşti,
Coşoveni, Malu Mare, Cârcea) şi de gaze
naturale (Işalniţa, Şimnicu de Sus, Gherceşti, Pieleşti, Coşoveni), argile şi luturi
argiloase, balast (Calafat, Filiaşi, Bârca,
Cernele, Lipovu, Işalniţa ş.a.), ape
minerale (Gighera, Urzicuţa), valorificate
local, păduri (85 083 ha, 2007).
Istoric. Teritoriul actual al jud. D.
reprezintă un tezaur arheologic întrucât
în arealul său au fost scoase la iveală
urmele a nenumărate aşezări omeneşti
care atestă locuirea acestor meleaguri din
cele mai îndepărtate timpuri. Neoliticul
(milen. 4–3 î.Hr.) este bine reprezentat
prin vestigiile descoperite în arealele
localit. Şimnicu de Jos, Cârcea, Rast,
Sălcuţa ş.a., aceasta din urmă fiind şi
aşezarea eponimă a unei culturi specifice
de la sf. milen. 4 şi începutul milen. 3
î.Hr. Tranziţia de la Neolitic la Epoca
bronzului (2500–1800 î.Hr.) este sugestiv
ilustrată de cultura materială Coţofeni
ale cărei urme au fost descoperite în raza
com. Coţofenii din Dos. Din Epoca
mijlocie a bronzului au fost scoase la
lumina zilei bogate vestigii (ceramică
decorată, figurine feminine cu rochii
clopot etc.) din marea necropolă de la
Cârna – fostul sat Dunăreni (jumătatea
milen. 2 î.Hr.), precum şi din aşezarea
eponimă descoperită pe terit. satului
Verbicioara, com. Verbiţa, datând din
sec. 16–13 î.Hr. Din prima Epocă a
fierului – Hallstatt (sec. 9–6 î.Hr.) au fost
identificate urme puternice în arealul
satului Basarabi (aparţinând municipiului Calafat) care a şi dat numele
culturii materiale Basarabi răspândită pe
cea mai mare parte a terit. României. În
a doua Epocă a fierului – La Tène (sec. 5
î.Hr.-1 d.Hr.) numărul aşezărilor getodace din perimetrul actual al jud. D. era
foarte mare, urme materiale din această
perioadă fiind identificate în localit.
Şimnicu de Jos, Făcăi, Craiova (Pelendava), Balta Verde, Işalniţa, Mofleni ş.a.
După cucerirea Daciei de către romani
(105–106), de-a lungul drumurilor strategice care se îndreptau spre Sarmizegetusa,
a luat naştere un număr impresionant de
castre (Bistreţ, Desa, Căciulăteşti, Răcarii
de Jos ş.a.) şi aşezări civile (Bârca,
Viişoara, Leu, Galicea Mare, Moţăţei ş.a.).
Din rândul numeroaselor aşezări,
Craiova s-a dezvoltat în mod deosebit,

devenind, în 1492, reşed. banilor Olteniei
(funcţie pe care a menţinut-o până în
1761, când reşed. a fost mutată la
Bucureşti) şi cel mai important oraş din
această zonă, ajungând în sec. 17–18 al
doilea oraş ca importanţă al Ţării
Româneşti (după Bucureşti). În sec. 15,
printre judeţele Olteniei apare consemnat
documentar Judeţul de Baltă, care îngloba în cea mai mare parte „fâşia de câmpie
din lungul Dunării, cu lunca cea largă şi
plină de mari şi nenumărate lacuri din
jos de Calafat” – deci o mare supr. din
terit. actual al jud. D. La începutul sec.
16, în locul Judeţului de Baltă apare o
altă unitate administrativă, numită Jiul
de Jos – devenită mai târziu Dolj. După
unii specialişti, originea denumirii Dolj,
derivă din combinarea cuvântului slav
dolji sau dolje (care înseamnă jos, de jos)
cu numele râului Jiu care străbate aceste
ţinuturi, rezultând, astfel, denumirea de
Jiul de Jos. În anul 1700, acest judeţ apare
consemnat cartografic, pentru prima
oară, pe o hartă întocmită de Stolnicul
Constantin Cantacuzino, cu numele Jiul
inferior, alături de celelalte patru judeţe
din Oltenia (Mehedinţi, Vâlcea, Romanaţi
şi Jiul superior sau jud. Gorj de astăzi).
Cu acest nume – Jiul inferior – judeţul
respectiv a fost preluat şi introdus de
către cartograful austriac Fr. Schwantz
pe o hartă întocmită de el în 1723, pe care
sunt consemnate nu numai numele
judeţelor, ci şi stemele acestora (Doljul
de azi, sau Jiul inferior de atunci, având
ca emblemă un peşte) şi plăşile din care
erau alcătuite (patru la număr). Ulterior,
dimensiunile şi forma jud. au fluctuat
ajungând să cuprindă 10 plăşi în 1815, 7
plăşi în 1872, 10 plăşi în 1892, iar sub
forma stabilită de reorganizarea ad-tivteritorială din 1925 (8 plăşi şi o supr. de
6 540 km2) a evoluat până în sept. 1950,
când, în urma restructurării ad-tive,
fostul jud. Dolj a fost inclus, alături de
porţiuni ale altor judeţe limitrofe, în
regiunea Oltenia, cu 13 raioane şi o supr.
totală de 20 300 km2. Prin Legea nr. 2 din
17 febr. 1968, referitoare la reorganizarea
ad-tiv-teritorială a României, a fost
reînfiinţat jud. Dolj, constituit în prezent
din 7 oraşe (din care trei sunt municipii
– Craiova, Băileşti şi Calafat), 104 comune, 378 de sate (din care 14 sate aparţin
oraşelor şi municipiilor) şi cinci localit.
componente ale municipiilor.

Dolj
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Economia jud. D. este bazată pe o
industrie variată şi pe o agricultură
diversificată. Particularităţile reliefului
şi condiţiile pedo-climatice au imprimat
economiei jud. D. un puternic caracter
agricol, alături de cel industrial, care este
predominant.
Industria este ramura principală a
economiei jud. D. Ponderea cea mai mare
în sectorul industrial o deţine municipiul
Craiova, unde sunt concentrate majoritatea unităţilor industriale. Pr. produse
industriale realizate de către întreprinderile doljene sunt: energie electrică şi
termică (termocentralele de la Işalniţa,
Craiova şi Podari), utilaje grele, utilaje
energetice, petroliere, forestiere şi miniere, maşini şi utilaje agricole, avioane,
automobile de oraş (iniţial marca
„Oltcit”, construite în perioada 19821996, în colaborare cu firma franceză
Citroën, apoi din 1996, marca „Cielo”, în
colaborare cu firma sud-coreană
„Daewoo”, acestea două nu se mai
fabrică deoarece din anul 2007 a început
producţia de automobile „Ford”, în
colaborare cu firma americană cu acelaşi
nume), tractoare, locomotive Diesel şi
Diesel-electrice, motoare electrice pentru
locomotive, transformatoare de mare
putere (până la 400 MVA), aparataj
electric de înaltă tensiune, generatoare
electrice sincrone destinate echipării
grupurilor electrogene navale, echipamente pentru ridicat şi manipulat (toate
acestea la Craiova), piese turnate şi
produse electrotehnice (Calafat, Băileşti),
produse chimice (acetilenă, îngrăşăminte
azotoase, amoniac etc.), la Işalniţa,
prefabricate din beton (Craiova, Băileşti,
Pleniţa, Filiaşi, Calafat), cărămizi şi plăci
de teracotă (Mofleni, Şimnicu de Jos,
Calafat, Lipovu), mobilă, cherestea,
ambalaje, traverse, parchete, doage ş.a.
(Craiova, Filiaşi, Băileşti, Calafat, Pleniţa,
Poiana Mare, Şegarcea), ţesături din lână
şi bumbac, conf. şi tricotaje, covoare
(Craiova, Calafat, Băileşti, Bechet, Cetate,
Pieleşti), piele şi talpă (Bucovăţ), produse
alim. (ulei, zahăr, preparate din carne şi
lapte, conserve de legume şi fructe, lapte
praf, vin, alcooluri, bere, spirt, ţigarete,
produse de panificaţie etc.), la Craiova,
Şegarcea, Băileşti, Calafat, Podari, Bechet,
Poiana Mare, Dăbuleni etc.
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Agricultura este a doua ramură a
economiei jud. D. (după industrie), cu
vechi tradiţii, în cadrul căreia, după 1991,
s-a dezvoltat cu precădere sectorul privat
prin trecerea terenurilor din proprietatea
statului în proprietatea foştilor proprietari.
La sf. anului 2007, supr. agricolă a jud. D.
era de 585 223 ha (locul 2 pe ţară după
jud. Timiş), din care 488 866 ha terenuri
arabile (locul 2 pe ţară), 69 275 ha păşuni
naturale, 2 952 ha fâneţe naturale, 16 841
ha vii şi pepiniere viticole (locul 3 pe ţară
după jud. Vrancea şi Galaţi) şi 7 289 ha
livezi şi pepiniere pomicole. În acelaşi an,
parcul de tractoare şi maşini agricole
cuprindea 7 532 tractoare (locul 2 pe ţară
după jud. Timiş), 6 588 pluguri pentru
tractoare, 1 797 cultivatoare mecanice,
4 513 semănători mecanice, 1 885 combine
ş.a., iar supr. amenajată pentru irigat
depăşea 314 000 ha. În anul 2007, terenurile
arabile erau ocupate, în special, cu culturi
de grâu şi secară (186 504 ha, locul 1 pe
ţară), porumb (117 898 ha, locul 1 pe ţară),
plante uleioase (46 612 ha), floarea-soarelui
(31 291 ha), plante de nutreţ (20 763 ha),
legume (14 897 ha, locul 1 pe ţară), orz şi
orzoaică (7 274 ha), pepeni verzi şi galbeni
(4 785 ha, locul 1 pe ţară), ovăz, sfeclă de
zahăr, cartofi, leguminoase pentru boabe,
tutun etc. O importantă cantitate de
legume (tomate, ardei, castraveţi ş.a.) se
obţine în serele de la Işalniţa. Cultura viţei
de vie, cunoscută din vechime şi practicată
mai ales pe fruntea teraselor sau pe
terenurile nisipoase, formează renumitele
podgorii Şegarcea–Lipovu, specializate în
producţia de struguri pentru vinificaţie
(soiurile Rieseling italian, Fetească albă,
Pinot gris, Aligoté, Muscat Ottonel, Muscat
Hamburg, Sauvignon etc.), Ostroveni–
Bechet–Dăbuleni, cu soiuri de struguri de
masă (Afuz Ali, Cardinal etc.), Coşoveni–
Castranova–Tâmbureşti–Sadova, Calafat–
Ciuperceni–Poiana Mare, Pleniţa–
Izvoare–Băileşti
ş.a.
Pomicultura,
practicată în zona Piem. Bălăciţei, formează bazine pomicole în arealele localit.
Argetoaia, Brabova, Fărcaş, Predeşti ş.a.
În anul 2007, producţia totală de fructe a
fost de 20 315 tone, din care 9 117 tone
prune, 5 034 tone mere, apoi pere, piersici
etc. Sectorul zootehnic, dispunând de o
bază furajeră adecvată şi de ferme moderne, înregistra, la începutul anului 2008,

55 704 capete bovine, 220 223 capete
porcine, 223 835 capete ovine, 65 913
capete caprine (locul 2 pe ţară, după jud.
Constanţa), 35 458 capete cabaline (locul
4 pe ţară, după jud. Botoşani, Iaşi şi
Suceava); avicultură (2 344 637 capete
păsări); apicultură (31 066 familii de albine); sericicultură (Maglavit, Leu);
piscicultură. În cadrul sectorului zootehnic
ponderea cea mai mare este deţinută de
sectorul privat.
Căile de comunicaţie corespund complexităţii economiei jud. D., transporturile desfăşurându-se pe căile feroviare,
rutiere, fluviale şi aeriene. În anul 2008,
reţeaua feroviară de pe cuprinsul jud. D.
însuma 225 km (din care 84 km
electrificate), cu o densitate de 30,3
km/1 000 km2 teritoriu. Importanţa
transportului feroviar este marcată de
prezenţa pe terit. jud. D. a unui segment
al magistralei feroviare Bucureşti–
Craiova–Timişoara, cât şi de existenţa
nodurilor feroviare Craiova şi Filiaşi, din
care se ramifică alte linii de c.f. cu
importanţă locală (Craiova–Calafat;
Craiova–Balş) sau naţională (Filiaşi–
Târgu Jiu–Petroşani). În acelaşi an, lungimea totală a drumurilor publice era de
2 211 km (din care 547 km modernizate),
revenind 29,8 km la 100 km2 de teritoriu,
municipiul Craiova fiind centrul polarizator al tuturor drumurilor doljene şi,
totodată, unul dintre cele mai mari
noduri rutiere ale ţării. Alături de
D(rumurile) N(aţionale) cu importanţă
locală, terit. jud. D. este străbătut şi de
tronsoanele a două artere rutiere de
interes naţional (Bucureşti–Piteşti–
Craiova–Timişoara; Bucureşti–Roşiori de
Vede–Craiova–Timişoara) şi a două
magistrale rutiere de interes european
(E 70: Moraviţa–Timişoara–Caransebeş–
Drobeta-Turnu Severin–Craiova–Slatina–
Piteşti–Bucureşti–Giurgiu–Ruse şi E 79:
Oradea– Beiuş–Deva–Petroşani–Târgu
Jiu–Craiova–Calafat şi de aici la Vidin,
în Bulgaria, peste podul rutier şi feroviar
construit între 14 mai 2007 şi 14 iun. 2013.
Transportul fluvial se efectuează pe
Dunăre, prin intermediul porturilor
Cetate, Calafat şi Bechet, iar transportul
aerian de mărfuri şi călători este asigurat
de avioanele companiei TAROM care
efectuează zboruri directe de pe

aeroportul din Craiova către Bucureşti,
pe o durată de circa 30 de minute.
Învăţământ, cultură şi artă. În anul
şcolar 2007–2008, activitatea de instruire
şi educare a copiilor şi tineretului se
desfăşura în cadrul a 39 de grădiniţe de
copii (cu 20 391 copii înscrişi şi 1 128 de
cadre didactice), 158 de şcoli generale
(învăţământ primar – clasele 1–4 şi
gimnazial – clasele 5–8) cu 58 606 elevi
şi 4 780 cadre didactice, 46 de licee (cu
25 304 elevi şi 2 322 profesori), trei
instituţii de învăţământ superior de stat,
cu 24 facultăţi, 37 634 studenţi şi 1 381
cadre didactice, şi un institut de
învăţământ superior privat, cu cinci
facultăţi, 10 983 studenţi şi 29 profesori.
În acelaşi an, reţeaua aşezămintelor
culturale şi de artă cuprindea un Teatru
Naţional, numit „Marin Sorescu” din iun.
2005, la Craiova (f. în 1854), cu secţii de
dramă, muzicală şi de păpuşi, filarmonica
„Oltenia” (înfiinţată la 17 apr. 1947, la
Craiova), un ansamblu de cântece şi
dansuri „Nicolae Bălcescu”, un studio
local de radio-emisie şi unul de TV, 12
case de cultură, 152 de cămine culturale,
două cinematografe, 379 biblioteci cu
5 172 000 vol., 15 institute de cercetaredezvoltare şi proiectare, 18 muzee, mai
multe case editoriale de stat şi particulare, formaţii corale şi de dansuri
populare, ansambluri folclorice, tarafuri şi
orchestre de muzică populară, fanfare ş.a.
La Craiova are loc o dată la doi ani
Festivalul naţional de folclor „Maria Tănase” (din 1969), Festivalul naţional de
romanţe „Ioana Radu” , anual (din oct.
1998) şi Târgul anual internaţional de
maşini agricole (din 1991). Activitatea
sportivă se desfăşoară în cadrul celor 104
secţii sportive în care activează 3 603 sportivi
legitimaţi, 192 antrenori şi 123 arbitri.
Ocrotirea sănătăţii. În anul 2007,
reţeaua unităţilor sanitare din jud. D.
cuprindea 14 spitale cu 4 568 de paturi,
revenind un pat de spital la 155 de loc.,
un sanatoriu T.B.C. (în satul Leamna de
Jos, com. Bucovăţ), opt dispensare, 19
policlinici, 249 de farmacii şi puncte
farmaceutice. În acelaşi an, asistenţa
medicală era asigurată de 2 091 medici
(1 medic la 340 de locuitori), 329 medici
stomatologi (1 medic stomatolog la 2 164
locuitori) şi 4 620 personal sanitar cu
pregătire medie.

Turism. Absenţa peisajelor naturale
spectaculare şi puternicele transformări
antropice intervenite de-a lungul
timpului situează jud. D. între unităţile
ad-tive cu potenţial turistic redus, dar
abundenţa obiectivelor istorice şi
arhitectonice din Craiova şi din alte
localităţi (castrele romane de la Brădeşti
şi Răcarii de Jos, urmele de cultură materială din aşezările arheologice de la

Coţofenii din Dos, Cârna, Coşoveni,
Podari ş.a., culele din Almăj, Cernăteşti
şi Brabova, conacul din Coţofenii din
Faţă, 1653, mănăstirea Bucovăţ, 1571–
1572, bisericile vechi din Argetoaia,
Sadova, Ciutura ş.a.), rezervaţia
ornitologică de la Ciupercenii Noi,
punctul fosilifer de la Bucovăţ, pădurea
Pleniţa (cu bujori), pădurea de stejar
brumăriu de la Branişte, zona protejată

I. Municipii

Localit. componente
ale municipiilor

2. BĂILEŞTI (1536)

2. DĂBULENI (1494)

6. ARGETOAIA

turistică rurală. Indicativ auto: DJ.

1. Almăjel
2. Bâlta
3. Branişte
4. Fratoştiţa
5. Răcarii de Sus
6. Uscăci

4. ŞEGARCEA (1416)

5. APELE VII

pensiuni turistice urbane şi o pensiune

1. Chiaşu

3. FILIAŞI (1573)

4. AMĂRĂŞTII DE SUS

formată din 12 hoteluri, 3 vile, patru

Sate care aparţin oraşelor

1. BECHET

3. AMĂRĂŞTII DE JOS

locuri, asigurată prin reţeaua hotelieră

1. Basarabi
2. Ciupercenii Vechi
3. Golenţi

II. Oraşe

2. ALMĂJ

Capacitatea totală de cazare este de 1 450

1. Cernele
2. Cernelele de Sus
3. Izvorul Rece
4. Rovine

1. Balasan

3. CALAFAT(sec. 14)

1. AFUMAŢI

carea unui turism local şi de tranzit.

Satele care aparţin municipiilor

1. Făcăi
2. Mofleni
3. Popoveni
4. Şimnicu de Jos

Satele componente
(primul sat este reşed. com.)

1. Afumaţi
2. Boureni
3. Covei

1. Almăj (1566)
2. Bogea
3. Moşneni
4. Şitoaia

1. Amărăştii de Jos
2. Ocolna
3. Prapor

1. Amărăştii de Sus
2. Zvorsca
1. Apele Vii (1572)

1. Argetoaia
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Dăbuleni-Bechet etc., înlesnesc practi-

Localităţile jud. Dolj
(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)

1. CRAIOVA (1377)

III. Comune

Dolj

7. BÂRCA

8. BISTREŢ

9. BOTOŞEŞTI-PAIA

2. Băranu
3. Berbeşu
4. Iordăcheşti
5. Leordoasa
6. Malumnic
7. Novac
8. Piria
9. Poiana Fântânii
10. Salcia
11. Teascu din Deal
12. Ursoaia
1. Bârca

1. Bistreţ
2. Bistreţu Nou
3. Brânduşa
4. Plosca

1. Botoşeşti-Paia
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10. BRABOVA

11. BRALOŞTIŢA

12. BRATOVOEŞTI

13. BRĂDEŞTI

14. BREASTA

15. BUCOVĂŢ

16. BULZEŞTI

17. CALOPĂR

Dolj
1. Brabova
2. Caraiman
3. Mosna
4. Răchita de Jos
5. Urdiniţa
6. Voiţa

1. Braloştiţa
2. Ciocanele
3. Racoviţa
4. Schitu
5. Sfircea
6. Valea Fântânilor
1. Bratovoeşti
2. Bădoşi
3. Georocu Mare
4. Prunet

1. Brădeşti
2. Brădeştii Bătrâni
3. Meteu
4. Piscani
5. Răcarii de Jos
6. Tatomireşti
1. Breasta
2. Cotu
3. Crovna
4. Făget
5. Obedin
6. Roşieni
7. Valea Lungului
1. Bucovăţ
2. Cârligei
3. Italieni
4. Leamna de Jos
5. Leamna de Sus
6. Palilula
7. Sărbătoarea
1. Prejoi
2. Bulzeşti
3. Frăţila
4. Gura Racului
5. Înfrăţirea
6. Piscu Lung
7. Poienile
8. Sălişte
9. Seculeşti
10. Stoiceşti
1. Calopăr
2. Bâzdâna
3. Belcinu
4. Panaghia
5. Sălcuţa

18. CARAULA

1. Caraula

20. CASTRANOVA

1. Castranova
2. Puţuri

19. CARPEN

21. CATANE
22. CĂLĂRAŞI
23. CÂRCEA

24. CÂRNA

25. CELARU

26. CERĂT
27. CERNĂTEŞTI

28. CETATE
29. CIOROIAŞI
30. CIUPERCENII NOI
31. COŞOVENI

32. COŢOFENII DIN DOS
33. COŢOFENII DIN FAŢĂ
34. DANEŢI

35. DESA

36. DIOŞTI
37. DOBREŞTI

1. Carpen
2. Cleanov
3. Gebleşti

1. Catane
2. Catanele Noi
1. Călăraşi
2. Sărata
1. Cârcea
1. Cârna*

1. Celaru
2. Ghizdăveşti
3. Marotinu de Jos
4. Marotinu de Sus
5. Soreni
1. Cerăt
2. Malaica

1. Cernăteşti
2. Corniţa
3. Rasnicu Bătrân
4. Rasnicu Oghian
5. Ţiu
1. Cetate
2. Moreni

1. Cioroiaşi
2. Cetăţuia
3. Cioroiu Nou

1. Ciupercenii Noi
2. Smârdan

1. Coşoveni (1587)

1. Coţofenii din Dos (1615)
2. Mihăiţa
3. Potmelţu
1. Coţofenii din Faţă
2. Beharca
1. Daneţi
2. Brabeţi
3. Branişte
4. Locusteni
1. Desa

1. Dioşti
2. Ciocăneşti
3. Radomir

1. Dobreşti
2. Căciulăteşti
3. Georocel
4. Murta
5. Toceni

* Până la 20 mai 1996 s-a numit Dunăreni.

38. DOBROTEŞTI
39. DRĂGOTEŞTI

40. DRĂNIC

41. FĂRCAŞ

42. GALICEA MARE
43. GALICIUICA
44. GÂNGIOVA

45. GHERCEŞTI

46. GHIDICI

47. GHINDENI
48. GIGHERA
49. GIUBEGA

50. GIURGIŢA
51. GOGOŞU
52. GOICEA

53. GOIEŞTI

1. Dobroteşti
2. Nisipuri

1. Drăgoteşti
2. Beneşti
3. Bobeanu
4. Buzduc
5. Popânzăleşti
6. Viişoara
1. Drănic
2. Booveni
3. Foişor
4. Padea

1. Fărcaş
2. Amărăşti
3. Golumbelu
4. Golumbu
5. Plopu-Amărăşti
1. Galicea Mare
1. Galiciuica

1. Gângiova
2. Comoşteni

1. Gherceşti (1864)
2. Gârleşti
3. Luncşoru
4. Ungureni
5. Ungurenii Mici
1. Ghidici

1. Ghindeni

54. GRECEŞTI

55. IŞALNIŢA
56. IZVOARE

57. ÎNTORSURA
58. LEU

59. LIPOVU
60. MAGLAVIT
61. MALU MARE
62. MĂCEŞU DE JOS
63. MĂCEŞU DE SUS
64. MÂRŞANI

65. MELINEŞTI

1. Gighera (f. 1830)
2. Nedeia (1530)
3. Zăval (1530)
1. Giubega

1. Giurgiţa (1577)
2. Curmătura
3. Filaret
1. Gogoşu
2. Gogoşiţa
3. Ştefănel

1. Goicea (1575)
1. Goieşti
2. Adâncata
3. Fântâni
4. Gruiţa
5. Mălăeşti
6. Mogoşeşti
7. Muereni
8. Pioreşti
9. Pometeşti
10. Popeasa
11. Ţandăra
12. Vladimir
13. Zlătari*

66. MISCHII

67. MOŢĂŢEI
68. MURGAŞI

Dolj

1. Greceşti (1716)
2. Bărboi
3. Busu
4. Busuleţu
5. Grădiştea
6. Gropanele
1. Işalniţa (1577)

1. Izvoare
2. Corlate
3. Domnu Tudor
1. Întorsura

1. Leu
2. Zănoaga (1300)
1. Lipovu (1569)
2. Lipovu de Sus

1. Maglavit (1581)
2. Hunia (1623)
1. Malu Mare
2. Preajba

1. Măceşu de Jos
2. Săpata

1. Măceşu de Sus
1. Mârşani

1. Melineşti
2. Bodăieşti
3. Bodăieştii de Sus
4. Godeni
5. Muieruşu
6. Negoieşti
7. Odoleni
8. Ohaba
9. Ploştina
10. Popeşti
11. Spineni
12. Valea Mare
13. Valea Muierii de Jos
1. Mischii (1864)
2. Călineşti
3. Gogoşeşti
4. Mlecăneşti (1598)
5. Motoci (1713)
6. Urecheşti (1619)
1. Moţăţei
2. Dobridor
3. Moţăţei-Gară

1. Balota de Jos
2. Balota de Sus
3. Buşteni

* Sat depopulat până în anul 2002.
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Dolj

69. NEGOI

70. ORODEL

71. OSTROVENI
72. PERIŞOR
73. PIELEŞTI
74. PISCU VECHI
75. PLENIŢA
76. PLEŞOI

77. PODARI

78. POIANA MARE
79. PREDEŞTI
80. RADOVAN
81. RAST

82. ROBĂNEŞTI

83. ROJIŞTE
84. SADOVA

4. Gaia
5. Murgaşi
6. Picăturile
7. Rupturile
8. Veleşti
1. Negoi

1. Orodel
2. Bechet
3. Călugărei
4. Cornu
5. Teiu

85. SĂLCUŢA

86. SCĂEŞTI
87. SEACA DE CÂMP
88. SEACA DE PĂDURE

1. Ostroveni
2. Lişteava

89. SECU

1. Pieleşti (1580)
2. Câmpeni
3. Lânga

90. SILIŞTEA CRUCII

1. Perişor (1573)
2. Mărăcinele

91. SOPOT

1. Piscu Vechi
2. Pisculeţ

1. Pleniţa (1383)
2. Castrele Traiane
1. Pleşoi (1568)
2. Cârstovani
3. Frasin
4. Milovan

92. ŞIMNICU DE SUS

1. Podari
2. Balta Verde
3. Branişte
4. Gura Văii
5. Livezi

1. Poiana Mare
2. Tunarii Noi
3. Tunarii Vechi

1. Predeşti (1532)
2. Bucicani
3. Predeştii Mici

1. Radovan (1532)
2. Fântânele
3. Târnava
1. Rast (1535)

1. Robăneştii de Jos
2. Bojoiu
3. Golfin
4. Lăcriţa Mare
5. Lăcriţa Mică
6. Robăneştii de Sus
1. Rojişte
2. Tâmbureşti
1. Sadova

93. TĂLPAŞ

94. TEASC
95. TERPEZIŢA

96. TESLUI

2. Piscu Sadovei

1. Sălcuţa (1540)
2. Mârza
3. Plopşor
4. Tencănău

1. Scăeşti
2. Valea lui Pătru

1. Seaca de Câmp
2. Piscu Nou

1. Seaca de Pădure (1535)
2. Răchita de Sus
3. Veleni
1. Secu
2. Comănicea
3. Smadovicioara de Secu
4. Şumandra
1. Siliştea Crucii
1. Sopot
2. Başcov
3. Beloţ
4. Cernat
5. Pereni
6. Pietroaia
7. Sârsca

1. Şimnicu de Sus
2. Albeşti (1597)
3. Cornetu (1603)
4. Deleni (1644)
5. Dudoviceşti
6. Duţuleşti (1546)
7. Floreşti
8. Izvor
9. Jieni
10. Leşile
11. Mileşti (1546)
12. Româneşti
1. Tălpaş
2. Mofleşti
3. Nistoi
4. Puţinei
5. Soceni

1. Teasc
2. Secui (1494)
1. Terpeziţa
2. Căciulatu
3. Căruia
4. Floran
5. Lazu

1. Teslui (f. 1700)
2. Coşereni
3. Fântânele
4. Preajba de Jos
5. Preajba de Pădure (1848)

97. ŢUGLUI
98. UNIREA

99. URZICUŢA
100. VALEA STANCIULUI
101. VÂRTOP

102. VÂRVORU DE JOS

6. Ţărţăl
7. Urieni
8. Viişoara-Moşneni
1. Ţuglui
2. Jiul

1. Unirea

1. Urzicuţa (1718)
2. Urzica Mare

103. VELA

1. Valea Stanciului
2. Horezu-Poenari
1. Vârtop (f. 1700)

1. Vârvoru de Jos (1864)
2. Bujor
3. Ciutura
4. Criva

DOLJEªTI, com. în jud. Neamþ, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în Colinele Birei, pe
stg. vãii Siretului; 7 485 loc. (1 ian. 2011):
3 806 de sex masc. ºi 3 679 fem. Prelucr.
lemnului. În satul Doljeºti se aflã biserica
având hramul „Sfânta Treime” a fostei
mănãstiri Doljeºti, ctitorie din 1774 a
hatmanului Vasile Ruset, cu turn adãugat în 1884 ºi pridvor din 1929, în satul
Buhonca există o biserică romano-catolică (1937), iar în satul Buruieneşti, biserica romano-catolică „Sfântul Iosif”
construită în 1937 pe locul alteia din 1864.

DOMAªNEA 1. Õ Poarta Orientalã a
Transilvaniei.
2. Com. în jud. Caraº-Severin, alcãtuitã din 2 sate, situatã în Culoarul
Timiº-Cerna, pe cumpãna de ape dintre
râurile Timiº ºi Cerna, în zona pasului
Poarta Orientalã a Transilvaniei; 1 356
loc. (1 ian. 2011): 633 de sex masc. ºi 723
fem. Staþie de c.f. Pomiculturã. În arealul
com. D. au fost descoperite (1928) urmele
unui ºanþ roman (40 x 34 m) în care s-a
gãsit o tãbliþã din bronz cu dimensiunile
de 95 mm lãþime, 60 mm înãlþime ºi 0,5
mm grosime, emisã din porunca împãratului Hadrianus (sec. 2, cu inscripþia
„Tabula honestae missionis”) pe numele
legionarului veteran Ivornecus, de
origine celticã. În prezent, aceastã tãbliþã
se aflã la Muzeul din Viena. În satul
Domaºnea, menþionat documentar,
pentru prima oarã, în 1436, se aflã biserica având hramul „Sfântul Atanasie”
(1807–1808, pictatã în 1830 ºi restauratã

104. VERBIŢA

în 1881), declaratã monument istoric în
anul 1932.
DOMENII, cartier în partea central-nord–
vesticã a municipiului Bucureºti.

DOMNEªTI 1. Com. în jud. Argeº, formată dintr-un sat, situatã în zona de
contact a Dealurilor Argeºului cu Muscelele Argeºului, pe Râu Doamnei; 3 265
loc. (1 ian. 2011): 1 633 de sex masc. ºi
1 632 fem. Producţie de echipamente
pentru comunicaţii, de produse din material plastic, de mobilă pentru birouri,
de cherestea, de produse ceramice (plăci
şi dale din ceramică, articole ceramice
pentru uz casnic şi ornamental, produse
refractare, cahle de teracotã) ºi de sucuri
naturale. Centru pomicol (meri, pruni,
peri). Muzeu etnografic ºi de artã feudalã. În satul Domneºti, atestat documentar în 1523, se aflã biserica având
hramul „Intrarea în Bisericã a Maicii
Domnului” (1828–1831), biserica „Buna
Vestire” (1863-1864) şi casa „Miricã Ion”
(1802). Agroturism.
2. Com. în jud. Ilfov, alcãtuitã din 2
sate, situatã în Câmpia Românã, pe râul
Sabar; 6 719 loc. (1 ian. 2011): 3 326 de
sex masc. ºi 3 393 fem. Producţie de
mobilă, de articole din sticlă, prefabricate
din beton şi de produse zaharoase
(inclusiv ciocolată). Culturi de cereale,
de plante tehnice ºi de nutreþ etc. Legumiculturã. Între 23 ian. 1981 ºi 2 dec. 1985
com. D. a fãcut parte din jud. Giurgiu,
iar între 2 dec. 1985 ºi 10 apr. 1997, din
Sectorul Agricol Ilfov. Bisericile cu hramurile „Cuvioasa Parascheva” (1791, cti-

5. Dobromira
6. Drăgoaia
7. Gabru
8. Vârvor

Domogled
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1. Vela
2. Bucovicior (1535)
3. Cetăţuia
4. Desnăţui
5. Gubaucea (1568)
6. Segleţ
7. Suharu
8. Ştiubei
1. Verbiţa
2. Verbicioara

torie a lui Petcu Cioroglideanu ºi a fiului
sãu Matei) ºi „Adormirea Maicii Domnului”
(1817), „Izvorul Tămăduirii” (1817,
pictată în 1967) şi „Sfântul Spiridon”
(1926-1936, cu picturi originare restaurate
în 1994), în satul Domneºti.

DOMOGLED, culme muntoasã în M-þii
Mehedinþi, predominant calcaroasã, cu
abrupturi ºi þancuri ce dominã Valea
Cernei la Bãile Herculane. Alt. max.:
1 105 m. Acoperitã cu vegetaþie de stâncãrie, reprezentatã prin arborete de pin
negru de Banat, de alun turcesc, tufãriºuri de liliac, cât ºi de pãduri de stejar
pufos, cer ºi gorun. Rezervaþie complexã

Culmea Domogled

400 Domogled-Valea Cernei

în cadrul Parcului Naþional Domogled-Valea Cernei.

DOMOGLED–VALEA CERNEI, unul
dintre cele mai mari (61 211 ha) ºi mai
importante Parcuri Naþionale din
România, declarat ca atare în 1982, extins
pe ambii versanþi ai râului Cerna, a cãrui
vale urmeazã un culoar tectonic, lung de
82 km, strãbãtând M-þii Godeanu,
Mehedinþi ºi Cernei. În cadrul acestui
parc sunt delimitate mai multe rezervaþii
naturale (Domogled–Þesna–Vârful lui
Stan, Coronini–Bedina, Geanþurile Cernei,
Ciucevele Cernei, Piatra Cloºanilor, Cheile
Corcoaiei º.a.) cu numeroase fenomene
carstice, cu vegetaþie de stâncãrie calcaroasã, între care se remarcã tufiºurile de
liliac sãlbatic (Syringa vulgaris), arboretele
de pin negru (Pinus nigra ssp. banatica),
de alun turcesc (Corylus colurna), cu supr.
compacte acoperite cu stânjenel de stâncã
(Iris reichenbachi), pãduri de cvercinee
submediteraneene, cu o variatã entomofaunã º.a.
DONARIS Õ Dunãrea.

DORGOª, vechea denumire (pânã la 3
mart. 2005) a com. Ususãu, jud. Arad.

DOR MÃRUNT, com. în jud. Cãlãraºi,
alcãtuitã din 6 sate, situatã în Câmpia
Bãrãganului, pe râul Cucuveanu; 6 969
loc. (1 ian. 2011): 3 407 de sex masc. ºi
3 562 fem. Staþie de c.f. (în satul DâlgaGarã). Morãrit ºi panificaþie. Culturi de
cereale, plante tehnice ºi de nutreþ etc.
Herghelie. Sanatoriu T.B.C. Între 17 febr.
1968 ºi 23 ian. 1981 com. D.M. a fãcut parte
din jud. Ilfov. Satul Dor Mãrunt este atestat
documentar în anul 1876. În satul Dâlga
se aflã biserica având hramul „Sfinþii
Împãraþi Constantin ºi Elena” (1819), în
satul Dor Mãrunt există o biserică zidită
în 1877-1879, iar în satul Pelinu este
biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi
Elena” (1813, restaurată în 1875).

DORNA 1. Depresiunea Dornelor sau
Þara Dornelor, depresiune tectono-erozivã în N Carpaþilor Orientali, încadratã
de M-þii Suhard (N), Giumalãu (NE),
Bistriþei (E-SE), Cãliman (S) ºi Bârgãu
(V), drenatã de râul Bistriþa cu afl. ei
Dorna ºi Neagra ªarului. Supr.: 450 km2.
Relieful, sculptat în formaþiuni sedimentare paleogene ºi vulcanice, prezintã
o treaptã mai înaltã, colinarã, cu alt. între
800 ºi 1 000 m, situatã la contactul cu
zona montanã, împãduritã cu fag ºi

molid, ºi una mai joasã, formatã din
terasele ºi luncile râurilor pe care se
gãsesc mlaºtini de turbã (Panaci, Poiana
Stampei, Coºna º.a.). Climat rãcoros
(temp. medie anualã 5°C) ºi precipitaþii
moderate (600–750 mm/anual). Expl.
forestiere, de min. de mangan ºi de turbã.
Izv. cu ape minerale carbogazoase, feruginoase, calcice, magneziene pe baza
cãrora s-au dezvoltat staþiunile balneoclimaterice Vatra Dornei, Dorna Candrenilor,
ªaru Dornei, Poiana Negrii. Comunicã cu
zonele învecinate prin pasurile Tihuþa
(spre Transilvania), Mestecãniº (spre
Bucovina de N ºi Maramureº), Drãgoiasa
(spre Transilvania) ºi pe Valea Bistriþei cu
Moldova centralã.
2. Õ Dorna-Arini.

DORNA-ARINI, com. în jud. Suceava,
alcãtuitã din 6 sate, situatã în Depr.
Dornelor, la confl. râului Neagra ªarului
cu Bistriþa; 2 934 loc. (1 ian. 2011): 1 451
de sex masc. ºi 1 483 fem. Reşed. com.
este satul Cozăneşti. Expl. forestiere şi de
mangan. Recoltarea fructelor de pãdure
ºi a ciupercilor comestibile din flora
spontanã. Preparate din lapte (în satul
Ortoaia). Creºterea bovinelor şi ovinelor.
Centru de încondeiere a ouălor. Până la
17 febr. 1968, satul şi com D.-A. s-au
numit Dorna. În satul Dorna-Arini, atestat
documentar în 1595, se află biserica
„Adormirea Maicii Domnului” (1934), în
satul Ortoaia există biserica „Pogorârea
Duhului Sfânt” (1866), în satul Gheorghiţeni există biserica „Înălţarea Domnului” (1940) şi o biserică din lemn din
sec. 18, iar în satul Cozăneşti este biserica
„Acoperământul Maicii Domnului”
(1994–2003). Agroturism.

DORNA CANDRENILOR, com. în jud.
Suceava, alcãtuitã din 3 sate, situatã în
Depr. Dornelor, la 829 m alt., pe râul
Dorna, la poalele de S ale vf. Ouºoru
(1 639 m) din M-þii Suhard; 3 014 loc.
(1 ian. 2011): 1 522 de sex masc. ºi 1 492
fem. Haltã de c.f. Expl. forestiere, de
andezit ºi de turbã. Prelucr. lemnului
(cherestea) ºi a laptelui. Creºterea bovinelor. Staþiune balneoclimatericã, în satul
Poiana Negrii (Õ). Nãmol de turbã. Staþie
de îmbuteliere a apelor minerale ºi a apei
plate. Cămin cultural (1956). Bibliotecă
(f. 2005). Agroturism. În satul Dorna
Candrenilor, atestat documentar în 1772,
se află biserica „Adormirea Maicii
Domnului” (1863), în satul Dealu Floreni
există biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi
Pavel” (1959), iar în satul Poiana Negrii,

biserica „Sfântul Dumitru” (2002). Pânã
la 6 oct. 2003, com. D.C. a avut în componenþã satele Coºna, Podu Coºnei,
Româneºti, Teºna ºi Valea Bancului, care
la acea datã au format com. Coºna, jud.
Suceava. Punct de plecare spre rezervaþia
12 Apostoli din M-þii Cãliman (200 ha).
DORNEªTI, com. în jud. Suceava, alcãtuitã din 2 sate, situatã în N Pod. Sucevei,
la confl. râului Ruda cu Suceava; 4 447
loc. (1 ian. 2011): 2 226 de sex masc. ºi
2 221 fem. Nod feroviar (staţia de c.f.
inaugurată la 17 oct. 1889) ºi rutier. Mat.
de constr. Morãrit ºi panificaþie. Producþie de mobiă de bucătarie, de bãuturi
alcoolice ºi de sucuri naturale. Topitorie
de in ºi cânepã, desfiinţată în 1990.
Culturi de cartofi, sfeclã de zahãr, de in
ºi cânepã. În satul Dorneşti, atestat
documentar, prima oară în 1490 şi apoi
în mart. 1498, se află o biserică romanocatolică din 1796.

DOROBANÞI, com. în jud. Arad, formată
dintr-un sat, situatã în Câmpia Aradului,
la 25 km N de municipiul Arad; 1 605
loc. (1 ian. 2011): 811 de sex masc. ºi 794
fem. Izvoare cu ape termale (55° C).
Pepiniere pomicolã ºi viticolã. Bisericã
romano-catolicã (1803). Satul Dorobanþi
este atestat documentar în 1454. Com. D.
a fost înfiinþatã la 7 apr. 2004 prin desprinderea satului Dorobanþi din componenþa oraºului Curtici, jud. Arad.

DOROBANÞU 1. Podiºul ~ Õ Carasu
(2).
2. Com. în jud. Cãlãraºi, alcãtuitã din
3 sate, situatã în Câmpia Bãrãganu
Mostiºtei, pe malul SE al lacului Mostiºtea; 2 882 loc. (1 ian. 2011): 1 469 de sex

Dorohoi. Biserica „Sfântul Nicolae”-Domnească

masc. ºi 1 413 fem. Nod rutier. Culturi
de cereale ºi plante tehnice. Pescuit. În
satul Vãrãºti se aflã o pãdure de stejari
seculari (Quercus robur), iar pe o înălţime
numită Grădiştea Ulmilor din arealul
aceluiaºi sat, au fost descoperite vestigii
materiale din Neoliticul mijlociu (milen.
5–4 î.Hr.) ale cãror caracteristici au determinat atribuirea numelui de cultura Boian
pentru întreaga arie de rãspândire a ei.
Între 17 febr. 1968 ºi 23 ian. 1981 com. D.
a fãcut parte din jud. Ialomiþa. Bisericile
„Sfântul Nicolae” (1854), în satul Boºneagu
ºi „Sfânta Treime” (1838), în satul Vãrãºti.
3. Com. în jud. Tulcea, alcãtuitã din
5 sate, situatã în NV Pod. Babadag; 1 464
loc. (1 ian. 2011): 749 de sex masc. ºi 715
fem. Expl. de calcar (în satul Cârjelari).
Până în anii ’90 ai sec. 20, com. D. a avut
în componenţă satul Ardealu, care în acei
în prezent existând fizic, dar fără locuitori.
DOROGUNEA Õ Dorohoi.

DOROHOI, municipiu în jud. Botoºani,
situat în zona de contact a Câmpiei Jijiei
Superioare cu Dealurile Bour–Ibãneºti,
la 150–200 m alt., la confl. râului Buhai
cu Jijia, la 35 km NV de Botoºani; 29 546
loc. (1 ian. 2011): 14 245 de sex masc. ºi
15 301 fem. Supr.: 9,3 km2; densitatea:
3 177 loc./km2. Nod feroviar (staþia de
c.f. a fost inauguratã la 15 dec. 1888) ºi
rutier. Expl. de argilã ºi de balast. Constr.
de maºini-unelte grele pentru deformare
plasticã. Producţie de conf., tricotaje,
încãlþãminte, corpuri pentru iluminat
electric, sticlãrie pentru menaj, de
porþelan, cãrãmidã, prelucr. a lemnului
ºi produse alim. (preparate din carne ºi
lapte, produse de panificaþie etc.). Reparaþii de maºini ºi utilaje agricole. Centru
pomicol. Seminar Teologic liceal. Muzeu
de istorie (inaugurat în 1968) ºi de
ºtiinþele naturii, inaugurat în 1953, cu o
interesantã colecþie de fluturi datoratã
lui Al. Nemeº; Muzeul memorial „George
Enescu” (1957). Grãdinã publicã. La D.
s-au nãscut scriitorul Pãstorel Teodoreanu,
mineralogul Vasile Buþureanu º.a. Istoric.
Localit. apare menþionatã documentar,
prima oarã, ca târg, într-un act încheiat
la Lvov, la 6 oct. 1407, între boierii
moldoveni ºi regele Poloniei, Władisław
II Jagiełło. Într-un document din 8 oct.
1408, localit. este consemnatã ca oraº ºi
punct de vamã. În sec. 13–14, aºezarea
s-a numit Dorogunea, nume de la care a
derivat cel actual (în slavã, doroga
înseamnã drum). În sec. 15 a fost centrul
ad-tiv al Moldovei de Nord. În 1509 a

fost prãdat de poloni, iar în 1510 ºi 1513
de tãtari. În perioada 1560–1778, D. a fost
reºed. Vorniciei Þãrii de Sus, iar apoi a
fost, pe rând, reºed. de þinut, de isprãvnicie, de district, de ocol, de plasã ºi de
judeþ (pânã în 1950). Oraºul D. a fost
declarat municipiu la 24 nov. 1994, având
în subordine ad-tivã trei localit. componente: Dealu Mare, Loturi Enescu,
Progresul. Monumente: biserica având
hramul „Sfântul Nicolae”-Domneascã,
de mari dimensiuni (23,75 m lungime ºi
9,55 m lãþime) – ctitorie din 18 oct. 1495
a domnului ªtefan cel Mare – este un
monument de arhitecturã în stil moldovenesc, cu elemente bizantine, având
faþadele decorate cu o combinaþie de
arcade oarbe, de firide ºi de ocniþe, în
care s-a folosit ceramica smãlþuitã de
diferite culori, ºi ancadramente de facturã
goticã. Sub corniºa bisericii se aflã un
brâu de discuri smãlþuite care alterneazã
cu cãrãmidã roºie. În interior, biserica
pãstreazã picturi murale executate în
1522–1525, între care se remarcã un
tablou votiv înfãþiºându-l pe ªtefan cel
Mare ºi pe soþia sa, Maria-Voichiþa. Biserica are o catapeteasmã din 1795 ºi un
cafas (balcon în care cântã corul) din
1883. Biserica a fost restauratã în 1896,
1908 ºi 1921. Clopotniþã din 1868; biserica
din lemn „Vârgolici”, iniţial cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului” (sfinþitã
la 12 apr. 1779), ulterior schimbat în
„Naşterea Maicii Domnului”, are un
valoros decor sculptat ºi pictat. Biserica
a fost restaurată în anii 1895, 1904, 1919,
iar în perioada 1970-1995 a fost închisă;
casa cneazului Moruz (1850), azi ºcoalã;
casa-muzeu „George Enescu” (1860); casã
particularã din 1828; clãdirea Colegiul
Naţional „Grigore Ghica” construitã în
1880 dupã planurile arhitectului Leonida
Negrescu; clãdirea vechii Prefecturi,
construitã în stil baroc în anii 1887–1899,
azi sediul Muzeului de ºtiinþele naturii;
clãdirea Primãriei municipale (1905). În
raza municipiului D. se aflã rezervaþia
Ezer-Dorohoi (600 ha). Municipiul D. a
fost afectat de inundaţiile catastrofale
provocate de ploile torenţiale din 28–29
iun. 2010 (peste 1 000 de gospodării
inundate şi câteva victime luate de torenţi).

DOROLÞ, com. în jud. Satu Mare,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în Câmpia
Someºului, la graniþa cu Ungaria; 3 622
loc. (1 ian. 2011): 1 850 de sex masc. ºi
1 772 fem. Creºterea bovinelor. Culturi
de cereale, de plante tehnice ºi de nutreþ
etc. În satul Dorolþ, menþionat
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documentar, prima oarã, în 1245, se află
o biserică romano-catolică din 1936, în satul
Petea, atestat documentar în 1215, există
biserica ortodoxă cu hramul „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1825), iar în
satul Dara este biserica romano-catolică
„Adormirea Maicii Domnului” (1739-1769).

DOROªANU, masiv deluros în Colinele
Tutovei, reprezentând alt. max. a acestora
(561 m).
DOSUL LÃCªORULUI, aven în SV
României, dezvoltat în calcarele jurasice
din SV M-þilor ªureanu (Carpaþii Meridionali), la 700 m alt., la c. 1 km NE de
satul Ohaba-Ponor, com. Pui, jud.
Hunedoara. Ad.: 262 m. Descoperit în
1973. Avenul este alcãtuit dintr-o
succesiune de puþuri, separate uneori
prin diafragme. Are o formã circularã cu
pereþii degradaþi. Din baza avenului se
desprind douã galerii divergente.
DOªTAT, com. în jud. Alba, alcãtuitã din
3 sate, situatã în Pod. Secaºelor; 985 loc.
(1 ian. 2011): 498 de sex masc. ºi 487 fem.
În satul Doºtat, menþionat documentar,
prima oarã, în 1320, se află biserica
ortodoxă cu hramul „Sfântul Nicolae”
(1866), iar în satul Boz există o biserică
fortificată din 1523 (azi biserică evanghelică), declaratã monument istoric, şi
vulcani noroioºi.

DRACEA, com. în jud. Teleorman, alcãtuitã din 3 sate, situatã în Câmpia Boian,
pe râul Cãlmãþui; 1 840 loc. (1 ian. 2011):
885 de sex masc. ºi 955 fem. Morãrit ºi
panificaþie. Biserica „Sfântul Dumitru”
(1845), în satul Zlata. Com. D. a fost
înfiinþată la 7 mai 2004 prin desprinderea
satelor Dracea, Florica ºi Zlata din com.
Crângu, jud. Teleorman.

DRAGA-COZLA, Mănãstirea ~ Õ Piatra-Neamþ (2).

DRAGALINA 1. Com. în jud. Cãlãraºi,
alcãtuitã din 3 sate, situatã în Câmpia
Bãrãganului; 8 651 loc. (1 ian. 2011): 4 412
de sex masc. ºi 4 239 fem. Nod feroviar.
Reparaþii de maºini ºi utilaje agricole.
Prelucr. lemnului (mobilă); produse
lactate. Morãrit ºi panificaþie. Creºterea
bovinelor. Culturi de cereale, de plante
tehnice, uleioase ºi de nutreþ etc. Între 17
febr. 1968 ºi 23 ian. 1981 com. D. a fãcut
parte din jud. Ialomiþa. În satul Dragalina
se află o biserică din 1948. Satul Dropia
a fost desfiinţat la 29 oct. 1977.
2. Õ Tutova (3).
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DRAGODANA, com. în jud. Dâmboviþa,
alcãtuitã din 7 sate, situatã în zona de
contact a Câmpiei Târgoviºtei cu Câmpia
Titu, pe râul Potopu; 6 936 loc. (1 ian.
2011): 3 439 de sex masc. ºi 3 498 fem.
Producţie de aparate electrocasnice, de
mobilă pentru birouri şi de articole de
îmbrăcăminte pentru lucru. Fermã de
creºtere a bovinelor, în satul Picior de
Munte. Clãdirea Primãriei (1916); capelã
(1896); conac (sec. 19) şi biserică din 1912,
în satul Dragodana.

DRAGOMIREªTI 1. Oraº în jud. Maramureº, situat în SE Depr. Maramureº, la
poalele de NE ale M-þilor Þibleº, pe râul
Iza; 3 166 loc. (1 ian. 2011): 1 569 de sex
masc. ºi 1 597 fem. Supr.: 101 km2, din
care 6 km2 în intravilan; densitatea: 528
loc./km2. Expl. de gresii şi balast. Expl.
ºi prelucr. lemnului (mobilier). Topitorie
de in ºi cânepã; produse de panificaþie.
Obiecte de artizanat. Pomicultură. Izvoare cu ape sulfuroase. Muzeul þãrãncii
române. Biserica veche, din lemn, cu
hramul „Sfântul Prooroc Ilie”, construitã
în anul 1722, a fost demontatã din satul
Dragomireºti (în 1936) ºi instalatã în
incinta Muzeului satului ºi de artã
popularã „Dimitrie Gusti” din parcul
Herãstrãu din Bucureºti. Aceastã bisericã, cu un turn-clopotniþã zvelt, pãstreazã picturi pe pereþii interiori ºi piese de
mobilier din sec. 18. În oraºul Dragomireºti, menþionat documentar, ca sat,
în 1385, se aflã mănãstirea Dragomireºti
(de cãlugãri), ctitorie din anul 1926 a
monahului Pimen Moldovan. Biserica
din lemn, cu dublu hram – „Sfântul
Prooroc Ilie” ºi „Naºterea Maicii Domnului”, construitã în anii 1926–1927, a fost
mistuitã de un incendiu în 1949 (împreunã cu chiliile), din cenuºa cãreia a fost
scoasã nevãtãmatã Icoana Maicii Domnului cu Pruncul în braþe, pictatã pe lemn
în sec. 17. În anii 1951–1954 a fost construitã o altã bisericã din lemn, cu acelaºi
hram dublu, dar pe un alt amplasament,
respectiv în vatra localitãþii, în locul
numit „Arinii Runcului”, prin strãdania
preotului Codrea Nuþu cu sprijinul
enoriaºilor. În jurul acestei biserici, care
a funcþionat ca bisericã de mir în perioada 1959–1990 (deoarece mănăstirea a fost
desfiinţată de autorităţile comuniste la
28 oct. 1959), s-a constituit o nouã obºte
monahalã în 1991. Casa cu paraclis, construitã în 1993, adãposteºte Icoana Maicii

Domnului cu Pruncul în braþe, pictatã
pe lemn în sec. 17, ºi scoasã nevãtãmatã
din cenuºa bisericii mistuitã de incendiu
în 1949. Com. D. a fost trecutã în categoria oraºelor la 22 iul. 2004.
2. Com. în jud. Dâmboviþa, alcãtuitã
din 6 sate, situatã în zona de contact a
Câmpiei Târgoviºtei cu Piem. Cândeºti
ºi Subcarpaþii Ialomiþei, pe râul
Dâmboviþa; 8 672 loc. (1 ian. 2011): 4 406
de sex masc. ºi 4 266 fem. Nod rutier.
Expl. de petrol. Produse lactate. Creşterea
bovinelor. Pomiculturã. În satul Dragomireºti se aflã biserica având hramul
„Sfântul Nicolae” (1462, refãcutã în 1701
ºi 1836) ºi casele familiei Greceanu
(sec. 17, refãcute în 1733–1734); în satul
Decindeni existã paraclisul „Radu Vodã”
(sec. 16, refãcut în sec. 18), în satul
Ungureni se aflã biserica având hramul
„Cuvioasa Parascheva” (1818), iar în
satul Mogoºeºti, biserica având hramul
„Adormirea Maicii Domnului” (1807,
refacută în 1942).
3. Com. în jud. Neamþ, alcãtuitã din
6 sate, situatã în Subcarpaþii Neamþului;
2 395 loc. (1 ian. 2011): 1 190 de sex masc.
ºi 1 205 fem. În satul Dragomireºti, atestat
documentar în sec. 14, se aflã un muzeu
etnografic ºi biserica având dublu hram
– „Izvorul Tãmãduirii” ºi „Intrarea în
Bisericã a Maicii Domnului”, construitã
în douã etape, 1902–1916 ºi 1921–1934,
renovatã în anii 1997–1999. Biserica
având hramul „Sfinþii Voievozi” (1824),
în satul Unghi. Satele componente ale
com. D. au atestãri documentare foarte
vechi: Borniº (sec. 9), Hlãpeºti (1 sept.
1444), Mastacãn (23 aug. 1455), Unghi
(sec. 9), Vad (7 mart.1528).
4. Com. în jud. Vaslui, alcãtuitã din
12 sate, situatã în Colinele Tutovei, la
confl. râului Lipova cu Tutova; 5 047 loc.
(1 ian. 2011): 2 644 de sex masc. ºi 2 403
fem. Nod rutier. Moarã de cereale. Satul
Dragomireºti este menþionat documentar, prima oarã, în 1439, iar satele
Tuleºti ºi Rãdeni în 1443 ºi, respectiv,
1498. În satul Dragomireºti se aflã biserica
din lemn cu hramul „Vovidenia” (1774, cu
soclu din piatrã ºi unele adãugiri din 1874)şi
biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva”
zidită în perioada 1936-1956, cu întreruperi).

DRAGOMIREªTI-VALE, com. în jud.
Ilfov, alcãtuitã din 3 sate, situatã în
Câmpia Vlãsiei, pe râul Dâmboviþa; 4 539
loc. (1 ian. 2011): 2 177 de sex masc. ºi
2 362 fem. Culturi de cereale, de plante
tehnice ºi de nutreþ etc. Între 23 ian. 1981
ºi 2 dec. 1985 com. D.-V. a fãcut parte din

jud. Giurgiu, iar între 2 dec. 1985 ºi 10
apr. 1997, din Sectorul Agricol Ilfov.
Bisericã având dublu hram – „Adormirea Maicii Domnului” ºi „Sfânta Vineri”
(1760–1761), ctitorie a stolnicului Mihai
Fãlcãianu ºi a soþiei sale Safta, în satul
Dragomireºti-Deal. În satul Dragomireşti-Vale, atestat documentar la 21 apr.
1453, se află biserica „Adormirea Maicii
Domnului” (1866, restaurată în 1974).
DRAGOMIRNA 1. Podiºul Dragomirnei, subunitate a Pod. Sucevei, situatã
în N acestuia, între graniþa cu Ucraina,
la N, râul Siret, la E, Pod. Fãlticeni, la S,
ºi Obcina Mare, la V. P.D. se prezintã sub
forma unor platouri structurale largi, cu
pante domoale, alcãtuite din gresii
sarmatice, care alterneazã cu nisipuri ºi
argile. P.D. este fragmentat de valea râului
Suceava ºi de afl. acestuia, Suceviþa,
Horaiþ, Hãtnuþa º.a. Este acoperit cu
pãduri de foioase (în special gorun ºi fag).
Alt. max.: 528 m (vf. Teiºoara).
2. Mănãstirea ~ Õ Mitocu
Dragomirnei.

DRAGOSLAVELE, com. în jud. Argeº,
alcãtuitã din 2 sate, situatã în depr.
omonimã, la poalele de V ale M-þilor
Leaota, pe cursul superior al Dâmboviþei;
2 588 loc. (1 ian. 2011): 1 311 de sex masc.
ºi 1 277 fem. Expl. de calcar. Microhidrocentralã (7,6 MW). Produse chimice.
Fabricã de cherestea. Centru de þesãturi
populare. În Evul Mediu a fost un
important punct de vamã al Þãrii
Româneºti, pe drumul comercial dintre
Þara Româneascã ºi Transilvania prin
pasul Giuvala, din culoarul Rucãr-Bran.
În oct. 1916 aici s-au desfãºurat lupte
violente între trupele române ºi cele
germane. În satul Dragoslavele se aflã
biserica având hramul „Adormirea
Maicii Domnului”, ctitorie din 1661 a
domnului Grigore Gheorghe Ghica, şi
biserica din lemn cu hramul „Sfântul
Gheorghe” (1660), adusã aici în 1949, din
satul Borza (jud. Sãlaj), de Patriarhul
Iustinian Marina, an în care a fost
înfiinþat ºi un schit de cãlugãri. Aºezãmântul monahal este, totodată, ºi
reºed. patriarhalã de odihnã, având o
clãdire construitã în 1930 după proiectul
arhitectului D. Ionescu Berechet; cruci
din piatrã cu inscripþii din 1642, 1664 etc.;
biserica având hramul „Înãlþarea
Domnului” (1745).
DRAGOª VODÃ, com. în jud. Cãlãraºi,
alcãtuitã din 3 sate, situatã în Câmpia
Bãrãganului; 2 932 loc. (1 ian. 2011): 1 443

de sex masc. ºi 1 489 fem. Staþie de c.f.
Complex avicol. Culturi de cereale, de
plante tehnice ºi de nutreþ etc. Irigaþii.
Între 17 febr. 1968 ºi 23 ian. 1981 com.
D.V. a fãcut parte din jud. Ialomiþa. Satul
Dragoº Vodã a fost înfiinþat în anul 1896,
cu numele Satul Nou, prin împroprietãrirea a 474 de þãrani cu pãmânt,
satul Socoalele a fost întemeiat în 1883,
iar satul Bogdana în 1899 cu denumirea
Gara Bogdana (numele actual datează din
1944). Clădirea Primăriei (1932-1934).

DRAGU, com. în jud. Sãlaj, alcãtuitã din
5 sate, situatã în N Dealurilor Clujului,
pe râul Voivodeni; 1 303 loc. (1 ian. 2011):
652 de sex masc. ºi 651 fem. Aici a fost
descoperitã o spadã din bronz datând de
la începutul Epocii fierului. Satul Dragu
este menþionat documentar, prima oarã,
în 1332. Bisericile din lemn cu hramurile
„Sfântul Vasile cel Mare” (1806–1809),
declaratã monument istoric, ºi „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil” (1820, cu
picturi interioare din 1831), în satele
Dragu ºi Voivodeni; castelul „Bethlen”
(sec. 18–19), în satul Dragu, aflat în stare
de degradare.

DRAJNA, com. în jud. Prahova, alcãtuitã
din 11 sate, situatã în depresiunea
omonimã din Subcarpaþii Buzãului, pe
râul Drajna; 5 529 loc. (1 ian. 2011): 2 696
de sex masc. ºi 2 833 fem. Producţie de
mobilier, de şuruburi, buloane, şaibe şi
nituri. Moarã de apã (începutul sec. 19),
în satul Drajna de Jos. Pomiculturã (meri,
peri, pruni, nuci). Reºed. com. este satul
Drajna de Sus, menþionat documentar la
10 iul. 1517 într-un hrisov semnat de
domnul Neagoe Basarab. Pe terit. satului
Drajna de Jos, atestat documentar în
1250, a fost descoperit un mare depozit
de bronzuri (240 de obiecte: 199 seceri,
arme de luptã, podoabe etc.) datând din
sec. 13 î.Hr., iar în arealul satului Drajna
de Sus, pe Dealul Grãdiºtea, au fost identificate urmele unui castru roman de
piatrã (176 x 200 m), iniþial de pãmânt,
care a rezistat din anul 101 pânã în anul
117. În apropierea castrului a existat o
aºezare civilã dacicã (cu numele
Ramidava), apoi romanã, ale cãror vestigii
(arme de fier, monede, ceramicã, fibule,
garnituri vestimentare din bronz,
fragmente de terra sigilata, o cãþuie dacicã,
un vas ceramic tronconic º.a.) au fost
scoase la ivealã de sãpãturile arheologice.
În satul Drajna de Jos se aflã biserica
„Sfântul Nicolae” (1896) şi conacul
„Filipescu” (sf. sec. 19), iar în satul

Ogretin existã ruinele bisericii cu dublu
hram – „Sfântul Dumitru” ºi „Sfânta
Parascheva” datând din 1817.

DRANOV 1. Ostrov în S Deltei Dunãrii,
între braþul Sfântu Gheorghe, la NE ºi E,
Marea Neagrã, la S, lacul Razim, la V, ºi
Canalul Lipovenilor, la N. Supr.: 870 km2.
Acoperit cu numeroase mlaºtini, bãlþi,
lacuri, dune de nisip ºi drenat de o reþea
densã de canale (Dranov, Lipovãþ,
Dunavãþ, Crasnicol, Belciug, Periºor,
Mustacal º.a.). Ornitofaunã bogatã ºi
variatã (cocori, cormorani, lebede,
pelicani, piciorongi, þigãnuºi etc.).
Domeniu piscicol. Cherhanale.
2. Grind maritim în SV ostrovului
omonim, la S de lacul Dranov, strãbãtut
de nenumãrate canale.
3. Lac cu apã dulce în S Deltei
Dunãrii, în V-SV ostrovului omonim.
Supr.: 21,70 km2; vol.: 21,7 mil. m3. Legat
prin mai multe canale cu lacul Razim ºi
cu braþul Sfântu Gheorghe. Importanþã
piscicolã.
4. Canal navigabil (pentru vase mici)
care uneºte braþul Sfântu Gheorghe cu
lacul Razim prin intermediul lacului
omonim; 25 km.
DRÃCENI Õ Slatina (3).

DRÃCªANI, cel mai iaz de mari dimensiuni din jud. Botoºani (440 ha), situat în
Câmpia Jijiei Superioare, pe cursul inf.
al râului Sitna, în aval de confl. cu râul
Drãcºani, în arealele comunelor Bãluºeni
ºi Suliþa. Importanþã piscicolã ºi pentru
irigaþii.

DRÃCªENEI, com. în jud. Teleorman,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în Câmpia
Gãvanu-Burdea, pe râul Burdea; 1 846
loc. (1 ian. 2011): 886 de sex masc. ºi 960
fem. Culturi de cereale, de plante tehnice
ºi de nutreþ etc. În satul Drãcºani se aflã
un muzeu de istorie ºi etnografie, biserica
„Sfântul Nicolae” (1871), casa „Anton
Popescu” (1895) ºi o ºcoalã din 1894.
Până la 7 mai 2004, com. D. a avut în
componenţă satele Beuca şi Plopi, care
la acea dată au format com. Beuca, jud.
Teleorman.

DRÃGANU, com. în jud. Argeº, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în Piem. Cotmeana;
1 925 loc. (1 ian. 2011): 929 de sex masc.
ºi 996 fem. Expl. de petrol ºi forestiere.
Pomiculturã (meri, pruni). Reºed. com.
este satul Drãganu-Olteni, în care se află
biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva”
(1892, reparată în 1925). În satul Prislopu

Drăgăneşti

403

Mare există biserica „Adormirea Maicii
Domnului” (1836, reparată în 1889).

DRÃGÃNEªTI 1. Com. în jud. Bihor,
alcãtuitã din 10 sate, situatã în SE Depr.
Beiuº, la confl. Criºului Pietros cu Criºu
Negru; 2 933 loc. (1 ian. 2011): 1 409 de
sex masc. ºi 1 524 fem. Producţie de bere,
de sucuri naturale, de bãuturi alcoolice
ºi de produse alim. Apiculturã. Viticultură. Satul Drãgãneºti este menþionat
documentar, prima oarã, în 1552. Bisericile din lemn cu hramurile „Adormirea
Maicii Domnului” (1731), „Sfinþii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (construită
în 1755-1764 pe locul alteia din 1724,
pictatã în 1764 de David Zugravul) ºi
„Buna Vestire” (1686), în satele Talpe,
ªebiº ºi Belejeni. Satul Păcăleşti, care
fusese desfiinţat de autorităţile comuniste
şi înglobat în satul Ţigăneştii de Beiuş, a
fost reînfiinţat la 20 oct. 2008.
2. Com. în jud. Galaþi, alcãtuitã din 2
sate, situatã în Câmpia Tecuciului, pe
cursul inf. al râului Bârlad; 6 044 loc. (1
ian. 2011): 3 113 de sex masc. ºi 2 931
fem. Haltã de c.f. (în satul Malu Alb).
Producţie de mobilă pentru birouri şi de
ulei comestibil. Viticulturã. Culturi de
cereale, de plante tehnice ºi de nutreþ, de
legume etc. Bisericile „Sfântul Dumitru”
(1938-1947) şi „Sfinţii Arhangheli Mihail
şi Gavriil” (1939-1953), în satele
Drăgăneşti şi Malu Alb.
3. Com. în jud. Neamþ, alcãtuitã din
4 sate, situatã în Subcarpaþii Neamþului,
la 15 km NE de oraºul Târgu-Neamþ;
1 921 loc. (1 ian. 2011): 986 de sex masc.
ºi 935 fem. În satul Şoimăreşti, atestat
documentar la 6 mart. 1533, se află
biserica din lemn „Sfinţii Voievozi”
(1911). Satul Drăgăneşti este atestat
documentar în 1592. Com. D. a fost
înfiinþatã la 7 mai 2004 prin desprinderea
satelor Drãgãneºti, Orþãºti, Râºca ºi
ªoimãreºti din com. Brusturi-Drãgãneºti,
jud. Neamþ.
4. Com. în jud. Prahova, alcãtuitã din
7 sate, situatã în Câmpia Gherghiþei, pe
stg. Vãii Prahova; 5 083 loc. (1 ian. 2011):
2 501 de sex masc. ºi 2 582 fem. Staþie de
c.f. Culturi de cereale, plante tehnice,
leguminoase pentru boabe º.a. În satul
Drãgãneºti, atestat documentar în 1451,
se aflã conacul lui ªerban Cantacuzino
(prima jumãtate a sec. 17) şi biserica
„Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”
(1667, reparată în 1889).
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DRÃGÃNEªTI DE VEDE, com. în jud.
Teleorman, alcãtuitã din 3 sate, situatã
în Câmpia Gãvanu-Burdea, pe râul
Burdea; 2 135 loc. (1 ian. 2011): 1 053 de
sex masc. ºi 1 082 fem. Staþie de c.f. (în
satul Mãgura cu Liliac). Culturi de
cereale ºi plante tehnice.

DRÃGÃNEªTI-OLT, oraº în jud. Olt,
situat în zona de contact a Câmpiei Boian
cu terasele de pe stg. râului Olt, la 68–
143 m alt., la 36 km S-SE de municipiul
Slatina; 12 055 loc. (1 ian. 2011): 5 957 de
sex masc. ºi 6 098 fem. Supr.: 78,9 km2,
din care 8,8 km2 în intravilan; densitatea:
1 370 loc./km2. Staþie de c.f. Nod rutier.
Expl. de argilã. Hidrocentralã (53 MW)
intratã parþial în funcþiune în 1987 ºi cu
toatã capacitatea în iun. 1989. Producţie
de mobilă, de tricotaje, conf., cãrãmidã,
produse chimice (detergenþi) ºi produse
alim. (preparate din lapte, zahãr, bãuturi
alcoolice şi răcoritoare, panificaþie etc.).
Filaturã de bumbac. Reparaþii de maºini
ºi utilaje agricole. Morãrit. Spital (1905).
Muzeul Câmpiei Boianului cu colecþii de
istorie ºi etnografie. Casã de culturã.
Biblioteca publicã „Dumitru Popovici”
(peste 30 000 vol.). Centru viticol. Fermã
de creºtere a bovinelor. Istoric. În arealul
oraºului au fost descoperite (1993)
vestigiile unei aºezãri neolitice, aparþinând culturii materiale Gumelniþa
(milen. 4–3 î.Hr.), ºi o necropolã. Din
Epoca bronzului au fost identificate urme
ale purtãtorilor culturii materiale Glina
III – Schneckenberg (sec. 18–16 î.Hr.), iar
din perioada daco-romanã au fost scoase
la ivealã numeroase fragmente ceramice.
Localit. apare menþionatã documentar,
prima oarã, la 1 iun. 1526, într-un act
emis de domnul Radu de la Afumaþi.
Declarat oraº la 17 febr. 1968. În prezent,
oraºul are în subordine ad-tivã satul
Comani (atestat documentar în 1593).
Monumente: biserica ortodoxã cu hram
dublu – „Sfântul Nicolae” ºi „Cuvioasa
Parascheva” (1775); bisericile cu hramurile „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi
Gavriil” (1830) ºi „Adormirea Maicii
Domnului” (1864); clãdirea Primãriei
(1890); clãdirea fostei Bãnci franco-române (1936). În satul Comani se aflã
ruinele bisericii fostului schit (datând din
1770), bisericile cu hramurile „Cuvioasa
Parascheva” (1832) ºi „Sfinþii Împãraþi
Constantin ºi Elena” (1856) ºi conacul
„Leontopol” (1900).

Drăgaşani (2). Catedrala „Adormirea Maicii Domnului”

DRÃGÃNEªTI-VLAªCA, com. în jud.
Teleorman, alcãtuitã din 3 sate, situatã
în Câmpia Burnas, la confl. râului Valea
Albã cu Câlniºtea; 4 224 loc. (1 ian. 2011):
2 033 de sex masc. ºi 2 191 fem. Staþie de
c.f. Nod rutier. Reparaþii de maºini ºi
utilaje agricole. Mobilã; conf.; produse
alim. (ulei, amidon şi produse din
amidon). Ferme de creºtere a pãsãrilor
ºi a bovinelor. Culturi de cereale, plante
tehnice ºi nutreþ etc. Staþiune de cercetãri
agricole. Bisericã având hramul „Sfântul
Nicolae” (1853) ºi monument închinat
eroilor Primului Rãzboi Mondial, în satul
Drãgãneºti-Vlaºca. Mănăstirea Drăgăneşti-Vlaşca (de maici), înfiinţată în
1998, cu biserica „Sfânta Treime” (aflată
în construcţie). Pãdure (rest al Codrilor
Vlãsiei).

DRÃGÃªANI 1. Lac de acumulare creat
pe cursul inf. al Oltului (dat în folosinþã
în 1980), în arealul municipiului
Drãgãºani, ale cãrui ape sunt utilizate
pentru punerea în miºcare a turbinelor
hidrocentralei Drãgãºani, cât ºi pentru
alimentarea cu apã a municipiului. Supr.:
828 ha; vol.: 48 mil. m3.
2. Municipiu în jud. Vâlcea, situat în
zona de contact a Piem. Olteþului cu
terasele de pe dr. Oltului, la 140 m alt.,
la 54 km S de municipiul Râmnicu
Vâlcea; 20 016 loc. (1 ian. 2011): 9 539 de
sex masc. ºi 10 477 fem. Supr.: 44,6 km2,
din care 6,2 km2 în intravilan; densitatea:
3 228 loc./km2. Staþie de c.f. (inauguratã
la 13 dec. 1886). Nod rutier. Expl. de
balast. Hidrocentralã (53 MW) intratã
parþial în funcþiune în 1981 ºi cu toatã
capacitatea în 1989. Constr. de remorci

pentru autoturisme, jenþi pentru
automobile, piese ºi accesorii pentru
autovehicule. Producţie de vopsele,
lacuri şi cerneluri tipografice, de mobilier,
de confecţii şi de produse alim. (preparate din carne ºi lapte, bãuturi
alcoolice, panificaþie etc.). Staþiune de
cercetãri viticole înfiinþatã în 1936 pe baza
pepinierei viticole care exista din 1897.
Muzeu al viei ºi vinului (inaugurat în
1983); Bibliotecã publicã (inauguratã în
1840); Casă de culturã (1952); casa memorialã „Gib Mihãescu”. Vechi centru viticol
(sec. 18) ºi de vinificaþie. Ferme de
creºtere a bovinelor ºi a pãsãrilor.
Apiculturã. Istoric. În perimetrul
municipiului D., în cartierul Momoteºti,
atestat documentar, ca sat, la 12 iul. 1527,
au fost identificate urmele unei aºezãri
civile dacice ºi ale castrului roman numit
Rusidava, situate pe drumul antic ce
ducea de la oraºul Romula (azi satul
Reºca, com. Dobrosloveni, jud. Olt) la
Apulum (azi Alba Iulia). Prima menþiune
documentarã a localit. Drãgãºani dateazã
din 7 iun. 1535. În sec. 18 apare
consemnatã ca târg, iar în catagrafia din
1833 figureazã ca oraº. La 7/19 iun. 1821,
lângã D., trupele eteriste, comandate de
generalul Alexandru Ipsilanti (fiul
domnului Constantin Ipsilanti), alãturi
de care au luptat ºi detaºamente de
panduri, au fost învinse de oºtile
otomane. Alexandru Ipsilanti a fugit de
pe câmpul de luptã, trecând în
Transilvania ºi apoi la Viena unde a fost
prins de habsburgi ºi închis (1821–1827).
Oraºul D. a fost declarat municipiu la 6
iul. 1995, având în subordine ad-tivã 3

localit. componente: Valea Caselor,
Zãrneni, Zlãtãrei. Monumente: catedrala
cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” construită în anii 1930-1936 după
planurile arhitectului Alfred Mihăescu,
pictată în 1946-1947 de Iosif Keber din
Târgu Jiu şi sfinţită la 11 iun. 1952;
bisericile cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului”- Capu Dealului (17931798, reparatã în 1870 ºi 1881 şi restaurată
în anul 2006), „Sfântul Ilie” (1834, cu
fresce originare, reparată în 2008–2009)
ºi „Sfântul Nicolae” (1826–1835, cu
picturi murale originare, reparată în anul
2007); Monumentul eteriºtilor (dezvelit
în 1881); statuia lui Tudor Vladimirescu;
Monumentul eroilor din Primul Rãzboi
Mondial.
DRÃGEªTI, com. în jud. Bihor, alcãtuitã
din 5 sate, situatã în Dealurile Hidiºelului, în zona de izv. a râurilor Hidiºel
ºi Tãºad, pe cursul superior al râului
Cârpeºtii Mici; 2 535 loc. (1 ian. 2011):
1 267 de sex masc. ºi 1 268 fem. Staþie de
c.f. Expl. de calcar (în satul Tãºad). Satul
Drãgeºti este menþionat documentar,
prima oarã, în 1508. Punct fosilifer
(calcarele tortoniene din satul Tãºad).
DRÃGHICENI, com. în jud. Olt, alcãtuitã
din 3 sate, situatã în Câmpia Romanaþi,
pe râul Gologan; 1 871 loc. (1 ian. 2011):
975 de sex masc. ºi 896 fem. Muzeu
etnografic. În satul Drăghiceni se află
biserica „Sfântul Nicolae” (1937-1960), în
satul Grozăveşti există biserica „Sfântul
Gheorghe” (1795), iar în satul Liiceni se
află biserica „Adormirea Maicii
Domnului” (sec. 18, cu modificãri din
1872) ºi un conac (sec. 19).

DRÃGOEªTI 1. Com. în jud. Ialomiþa,
alcãtuitã din 5 sate, situatã în Câmpia
Bãrãganului, pe râul Colceag; 870 loc. (1
ian. 2011): 441 de sex masc. ºi 429 fem.
Culturi de cereale ºi plante tehnice. Între
17 febr. 1968 ºi 23 ian. 1981 com. D. a fost
în jud. Ilfov. În satul Drăgoeşti, atestat
documentar în 1511, se află biserica
„Naºterea Maicii Domnului” (1818).
2. Com. în jud. Vâlcea, alcãtuitã din
3 sate, situatã în lunca ºi pe terasele de
pe stg. Oltului; 2 181 loc. (1 ian. 2011):
1 063 de sex masc. ºi 1 118 fem. În satul
Drãgoeºti se aflã un spital de psihiatrie
(din 1889), conacul „Suþu” (1880) ºi
bisericile cu hramurile „Sfinþii Trei
Ierarhi” (1530, cu adãugiri din 1769 ºi
din sec. 19 ºi cu fragmente de picturi
murale din sec. 18) ºi „Sfântul Ioan
Botezãtorul” (1852–1853), iar în satul

Geamãna existã biserica din lemn cu
hramul „Sfântul Nicolae” (1874).

DRÃGOIASA, micã depresiune intramontanã, tectono-vulcanicã, situatã în
Carpaþii Orientali, între M-þii Cãliman,
la V, ºi M-þii Bistriþei, la E, pe cursul
superior al râului Neagra (afl. al Bistriþei),
la N de Depr. Bilbor; face parte din ºirul
de depr. formate la contactul dintre
zonele vulcanicã ºi cristalino-mezozoicã.
Denumitã, frecvent, ºi Depr. Glod.

DRÃGOIEªTI, com. în jud. Suceava,
alcãtuitã din 3 sate, situatã în Pod.
Sucevei, pe râul Moldova; 2 481 loc. (1
ian. 2011): 1 252 de sex masc. ºi 1 229
fem. Reºed. com. este satul Mãzãnãeºti.
Biserica având hramul „Naºterea Maicii
Domnului” (1818), în satul Drãgoieºti.
Până la 25 mart. 2005, com. D. a avut în
componenţă satele Berchişeşti şi Corlata,
care la acea dată au format com.
Berchişeşti, jud. Suceava.

DRÃGOTEªTI 1. Com. în jud. Dolj,
alcãtuitã din 6 sate, situatã în Câmpia
Romanaþi, pe râul Teslui; 2 285 loc.
(1 ian. 2011): 1 130 de sex masc. ºi 1 155
fem. Culturi de cereale, de plante tehnice
ºi de nutreþ etc. În satul Drãgoteºti se aflã
biserica ortodoxã cu hramul „Intrarea în
Bisericã a Maicii Domnului”, construitã
în 1840 prin grija postelnicului Ioniþã
Piciu, ºi biserica „Sfântul Nicolae” ziditã
în anii 1837–1845 pe locul uneia din lemn
care data din 1780, iar în satul Viiºoara
există biserica având hramul „Sfântul
Nicolae” (1865). Pe terit. satului Popânzăleşti se află mănăstirea cu acelaşi nume
(de călugări), ctitorie călugărească din
sec. 17, iniţial cu o biserică din lemn,
atestată documentar pentru prima oară
în 1678. Biserica actuală, cu triplu hram
– „Sfântul Calinic”, „Sfântul Nicolae” şi
„Sfânta Cuvioasă Parascheva”, a fost
zidită din cărămidă, în anii 1850–1853,
pe locul unei biserici din lemn care fusese
ridicată în 1799 prin osârdia arhimandritului Metodie pe plasamentul bisericii
iniţiale din sec. 17. După secularizarea
averilor mănăstireşti, în 1863, călugării
s-au risipit treptat, iar mănăstirea a
încetat să mai funcţioneze în anul 1870,
rămânând biserica de mir. Mănăstirea a
fost reactivată la începutul anului 1992,
dată după care s-au efectuat unele lucrări
de restaurare. Tot în satul Popânzăleşti
se mai află bisericile „Sfântul Nicolae”
(1799, refăcută în 1853) şi „Izvorul
Tămăduirii” (1837).
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2. Com. în jud. Gorj, alcãtuitã din 3
sate, situatã în zona Dealurilor Jiului, pe
râul Jilþu; 2 679 loc. (1 ian. 2011): 1 352
de sex masc. ºi 1 327 fem. Staþie de c.f.
Expl. de lignit. Bisericã având hramul
„Sfântul Gheorghe” (1850–1855), în satul
Trestioara.

DRÃGUª, com. în jud. Braºov, formată
dintr-un sat, situatã în Depr. Fãgãraº, pe
cursul mijlociu al Oltului; 1 228 loc.
(1 ian. 2011): 648 de sex masc. ºi 580 fem.
Prelucr. lemnului ºi a maselor plastice.
Produse zaharoase. Morãrit ºi panificaþie.
Culturi de cereale, cartofi ºi de cãpºuni.
Pomiculturã. Creºterea bovinelor, bubalinelor, ovinelor ºi porcinelor. Centru de
cojocãrie ºi de port popular tradiþional.
Muzeu etnografic. Agroturism. Satul
Drãguº este atestat documentar în anul
1486. În perioada 1762–1851, la D. a
funcþionat Compania a VIII-a de graniþã
a Regimentului I de graniþã de la Orlat.
Biserica „Adormirea Maicii Domnului”
(1894-1896, restaurată în anii 2000-2006).
Com. D. a fost înfiinþatã la 7 apr. 2004
prin desprinderea satului Drãguº din
com. Viºtea, jud. Braºov.
DRÃGUªENI 1. Com. în jud. Botoºani,
alcãtuitã din 3 sate, situatã în Câmpia
Jijiei Superioare, pe râul Podriga; 2 731
loc. (1 ian. 2011): 1 393 de sex masc. ºi
1 338 fem. Pe terit. com. au fost descoperite urmele unei aºezãri neolitice de
tip Cucuteni, în care s-au gãsit topoare,
dãlþi, împungãtoare, rãzuitoare etc. din
piatrã ºi silex, un pumnal ºi o sulã din
cupru, o mare diversitate de obiecte din
ceramicã (strãchini, fructiere, pahare etc.)
cu decor pictat bogat, cu benzi incizate,
adânci ºi late, în diferite combinaþii
geometrice (spirale, meandre, arc de cerc,
triunghiuri etc.) ºi numeroase figurine
antropomorfe ºi zoomorfe (câine, taur,
berbec etc.) din lut ars, decorate
geometric. Printre acestea se remarcã
statueta „Venus”, înaltã de 23 cm, bogat
decoratã prin incizie cu motive spiralice
ºi triunghiuri. Tot aici s-a mai descoperit
o necropolã sarmaticã de înhumaþie (sec.
2–3). Bisericã din lemn (1750) şi bisericã
de zid cu hramul „Sfântul Nicolae”
(1857), în satul Drăguşeni. În satul
Podriga, atestat documentar în sec. 15 cu
numele Podraga, se află biserica
„Naşterea Maicii Domnului (1983-1989)
şi un castel din sec. 19.
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2. Com. în jud. Galaþi, alcãtuitã din 7
sate, situatã în S Pod. Covurlui, la izv.
râului Suhurlui; 5 703 loc. (1 ian. 2011):
2 956 de sex masc. ºi 2 747 fem. Nod
rutier. Viticulturã. În satul Adam se aflã
mănãstirea Adam (de maici), cu biserica
„Adormirea Maicii Domnului”, ctitorie
cãlugãreascã din 1559, iniþial ca schit cu
bisericã de lemn. În anii 1652–1653,
serdarul Adam a construit pe moºia sa
o bisericã de zid care a fost distrusã de
cutremurul din 8 mai 1738. Biserica
actualã a fost ziditã în perioada 1802–
1813, pe locul celei vechi, prin osârdia
monahilor Ioanichie Greceanu ºi Metodie
Gociu, dar ºi aceastã bisericã a suferit
grave stricãciuni cauzate de cutremurele
din 11 ian. 1838, 1869, 10 nov. 1940 (s-au
prãbuºit turla ºi clopotniþa), 4 mart. 1977,
30 aug. 1986 ºi 31 mai 1990, fiind consolidatã ºi reparatã de fiecare datã. Între
1835 ºi 1959 a funcþionat ca mănãstire de
maici (la 28 oct. 1959 mănãstirea Adam
a fost desfiinþatã, prin Decretul 410, de
cãtre autoritãþile comuniste), dupã care
a slujit ca bisericã de parohie pânã în
1991 când a fost reînfiinþatã ca mănãstire
de cãlugãri. La 11 sept. 2001, mănãstirea
Adam a fost transformatã în mănãstire
de maici. Clopotul mănãstirii are imprimat pe el anul 1848. În satul Fundeanu
există biserica „Sfântul Nicolae” (1887)
şi o pădure (53,2 ha), declarată rezervaţie
forestieră.
3. Com. în jud. Iaºi, alcãtuitã din 2
sate, situatã în Pod. Central Moldovenesc;
1 573 loc. (1 ian. 2011): 787 de sex masc.
ºi 786 fem. În satul Drãguºeni, atestat
documentar în 1432, se aflã biserica
„Sfântul Gheorghe”, declarată monument istoric, ziditã în anul 1815 prin
strãdania lui Alexandru Rãºcanu pe locul
uneia din lemn ce data dinainte de anul
1737, un rateº de plan dreptunghiular
(sec. 19) ºi casele boiereºti ale fam.
Costachi (sec. 18), iar în satul Frenciugi,
menþionat documentar în 1772, existã
biserica „Sfânta Treime” (ante 1783). În
trecut, satul Drãguºeni a purtat numele
Holmul. Com. D. a fost înfiinþatã la 7 apr.
2004 prin desprinderea satelor Drãguºeni
ºi Frenciugi din com. ªcheia, jud. Iaºi.
4. Com. în jud. Suceava, alcãtuitã din
3 sate, situatã în SE Pod. Suceava, pe râul
Moldova; 2 583 loc. (1 ian. 2011): 1 314
de sex masc. şi 1 269 fem. În satul Drãguºeni
se aflã un vechi han moldovenesc de tip
rateº (sec. 18) ºi biserica din lemn cu

dublu hram – „Adormirea Maicii
Domnului” ºi „Sfântul Spiridon” (1780),
cu decor sculptat la ancadramente. Iaz.

DRÃGUÞEªTI, com. în jud. Gorj, alcãtuitã din 6 sate, situatã în Depr. Târgu
Jiu, la poalele de NV ale Dealului Bran;
5 350 loc. (1 ian. 2011): 2 691 de sex masc.
ºi 2 659 fem. Staþie de c.f. Expl. de balast,
nisip ºi lemn. Prelucr. lemnului; încălţăminte. Împletituri din rãchitã. Centru de
olãrit. Pomiculturã. Viticulturã. Muzeu
etnografic. Bisericã din lemn cu hramul
„Sfinþii Voievozi” (1780), în satul
Cârbeºti. Casa „Tătărescu” (sec. 19), azi
sediul Primăriei.

DRÃNIC, com. în jud. Dolj, alcãtuitã din
4 sate, situatã în Câmpia Desnãþui, pe
dr. vãii Jiului; 2 694 loc. (1 ian. 2011):
1 287 de sex masc. ºi 1 409 fem. Muzeu
cu colecþii de istorie, etnografie ºi ºtiinþele naturii (în satul Padea). Bisericile cu
hramurile „Adormirea Maicii Domnului” (1838, reparatã în 1883 ºi 1927) ºi
„Sfântul Nicolae” (ante 1845, refãcutã în
1931), în satele Drãnic ºi Foiºor; biserica
din lemn cu hramul „Sfântul Nicolae”
(1857), în satul Padea.

DRÂNCENI, com. în jud. Vaslui, alcãtuitã
din 6 sate, situatã în zona de contact a
Pod. Central Moldovenesc cu terasele ºi
lunca de pe dr. Prutului, la graniþa cu
Rep. Moldova; 4 645 loc. (1 ian. 2011):
2 383 de sex masc. ºi 2 262 fem. Expl. de
nisip (în satul Albiþa). Confecþii. Prelucr.
laptelui ºi a cãrnii. Morărit. Centru viticol
ºi de vinificaþie. Creºterea ovinelor (în
satul Râºeºti). Spital (în satul Ghermãneºti). Staþiune balneoclimatericã în
satul Bãile Drânceni (Õ). Reºed. com. este
satul Ghermãneºti. Punct de frontierã,
rutier (vamã), cu Rep. Moldova, în satul
Albiþa. Bisericã având hramul „Sfântul
Nicolae”
(1864–1865),
în
satul
Ghermăneşti.
DRIDRIH Õ Dridu (2).

DRIDU 1. Lac de acumulare creat (1981–
1987) pe terit. com. Dridu ºi în arealul
oraºului Fierbinþi-Târg. Supr.: 90 ha.
2. Com. în jud. Ialomiþa, alcãtuitã din
2 sate, situatã în Câmpia Bãrãganului, la
confl. râului Prahova cu Ialomiþa; 3 293
loc. (1 ian. 2011): 1 565 de sex masc. ºi
1 728 fem. Staþie de c.f. Nod rutier.
Producţie de ambalaje din material
plastic, de tricotaje ºi conf., de mobilă şi
de produse de panificaţie. Legumicultură. Fermã de creºtere a ovinelor.
Între 17 febr. 1968 ºi 23 ian. 1981 com. D.
a fãcut parte din jud. Ilfov. Pe terit.

Vas aparţinând culturii Dridu

satului Dridu au fost descoperite (1957–
1962) urmele unei aºezãri rurale cu c. 300
de bordeie, datând din sec. 8–11,
aparþinând populaþiei autohtone, cu un
bogat inventar de ceramicã striatã ºi
ceramicã cenuºie (oale sferice, urcioare
globulare cu gura treflatã etc.),
constituind o culturã caracteristicã,
definitã cu numele de cultura materială
Dridu, rãspânditã pe o arie largã a terit.
României.
În
arealul
satului
Dridu-Snagov au fost identificate urmele
unei aºezãri omeneºti datând din Epoca
bronzului (milen. 3 î.Hr.), extinsã pe un
ha. Satul Dridu, atestat documentar,
prima oarã, la 28 oct. 1464 cu numele
Dridrih, s-a mai numit Dridu-Sãrindarele
(pânã în 1945). În perimetrul com. D. se
aflã mănãstirea Dridu (de maici),
înfiinþatã în anul 1991, iniþial cu o bisericã
din lemn care în prezent slujeºte ca
paraclis. Biserica de zid, cu triplu hram –
„Acoperãmântul Maicii Domnului”,
„Sfiinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil” ºi
„Sfântul Dumitru, Izvorâtorul de Mir”,
a fost construitã în perioada 1997–2002
ºi pictatã imediat dupã zidire de Dumitru
Macovei din Bacãu. În cadrul mănãstirii
Dridu funcþioneazã ateliere de picturã a
icoanelor pe sticlã, pe lemn ºi pe pânzã,
ateliere de croitorie ºi de broderie.
Mănãstirea are o importantã livadã cu
pomi fructiferi. În satul Dridu mai existã
biserica „Adormirea Maicii Domnului”,
ctitorie din 1851 a lui Alexandru
Filipescu-Vulpe, iar în satul DriduSnagov se aflã biserica din lemn cu
hramul „Cuvioasa Parascheva” (1774–
1782). Până la 25 mart. 2005, com. D. a
avut în componenţă satul Moldoveni,
care la acea dată a devenit comună de
sine stătătoare.
DRIDU-SÃRINDARELE Õ Dridu (2).

DRINAGO Õ Brãila (2).

DRINCEA, râu în SV României, afl. stg.
al Dunãrii pe terit. com. Cetate, jud. Dolj;
72 km; supr. bazinului: 632 km2. Izv. din
Dealul Bucovãþu, din Piem. Bãlãciþei, de
la 300 m alt., din arealul com. Livezile,
jud. Mehedinþi, ºi strãbate Câmpia Blahniþei. Are curs intermitent; în verile aride
seacã parþial.

DROBETA-TURNU SEVERIN, municipiu în SV României, reºed. jud.
Mehedinþi, situat pe stg. fl. Dunãrea, la
ieºirea acestuia din defileul Porþile de
Fier, pe malul lacului de acumulare
Porþile de Fier I, la 65 m alt., la graniþa
cu Serbia; 106 007 loc. (1 ian. 2011): 51 005
de sex masc. ºi 55 002 fem. Supr.: 68,2
km2, din care 21 km2 în intravilan;
densitatea: 5 048 loc./km2. Port fluvial.
Staþie de c.f. (inauguratã la 5 ian. 1875).
Nod rutier. Expl. de balast, de calcar, de
gresii ºi marne (în localit. componentã
Gura Vãii) ºi de nisip cuarþos (în localit.
componentã Schela Cladovei). Douã
centraleelectric`
electrice]i ºi
termoficare:
Central`
dede
termoficare
de la una
intratã înintrat`
funcþiune
în 1967
ComaHal@nga,
[n func\iune
[n (cea
anul a1986,
binatului
de prelucr.
a lemnului)
fost
dezafectat`
la 24 septembrie
2015.ºi alta
în 1986. În zona Gura Vãii–Šip (Serbia),
în perioada 1964–1971 a fost construit,
în colaborare cu Iugoslavia, complexul
hidroenergetic ºi de navigaþie „Porþile de
Fier I” (Õ) cu o mare hidrocentralã (cea
mai mare de pe Dunãre), cu o putere
instalatã de 2 100 MW (din care centrala
de pe malul românesc are o putere
instalatã de 1 050 MW), alimentatã de
apele lacului de acumulare Porþile de Fier
I. Centru de metalurgie a pulberilor.
Constr. de nave fluviale, de vagoane de
c.f. pentru mãrfuri, de aparate de mãsurã
ºi control. Producþie de apã grea pentru
centrala atomo-nuclearã de la Cernavodã, de anvelope gigant (cu diametrul
exterior variind între 1,6 ºi 2,7 m), de
celulozã ºi hârtie, de tricotaje, de
confecţii, de mobilã, placaj, furnir, plãci
fibro-lemnoase, cherestea, var (în localit.
componentã Gura Vãii) ºi produse alim.
(preparate din carne ºi lapte, bere, vin,
spirt, dulciuri, panificaþie, drojdie,
þigarete etc.). Pisciculturã. Muzeul
„Porþile de Fier” (1881) are peste 50 000
de exponate organizate pe secþii de
istorie, ºtiinþele naturii, artã plasticã ºi
etnografie; Muzeu de Artã (1976). Biblioteca judeþeanã „I. G. Bibicescu” (1921)
cu c. 270 000 volume. Teatru; numeroase
ºcoli ºi licee. În oraş mai funcţionează un
Colegiu universitar cu grad de facultate

(f. în luna mai 1991) şi un Institut de
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învăţământ superior (Centrul Universitar
Drobeta-Turnu Severin), înfiinţat la 1 oct. hexagonali construiþi din piatrã brutã ºi
2004 prin absorbţia universităţii private cãrãmidã cu liant hidraulic. Podul era
„Gheorghe
Anghel”
de
către suspendat deasupra apei la o înãlþime
Universitatea din Craiova, în cadrul de 19 m ºi era prevãzut cu arcade de 33
căreia funcţionează în prezent. În anul m lãrgime între stâlpii de susþinere.
universitar
2007–2008,
Centrul Castrul roman, de mari dimensiuni
Universitar Drobeta-Turnu Severin avea (137,50 x 123 m), situat în imediata
6 facultăţi, 3 879 studenţi şi 45 profesori.
apropiere a podului, menit sã-i asigure
Parcul Trandafirilor. Vizavi de oraº, în
paza, a avut circa cinci faze constructive
mijlocul apelor Dunãrii a existat, pânã în
începând cu anul 101 ºi terminând cu
1971, ins. Ada-Kaleh (Õ), în prezent
refacerea lui la sf. sec. 5 (castrul a fost
acoperitã de apele lacului de acumulare
distrus, probabil, de avari, la începutul
Porþile de Fier I. Istoric. Sãpãturile arheosec. 7). Aºezarea civilã care a luat naºtere
logice efectuate în arealul oraºului au
în jurul castrului s-a contopit cu aºezarea
scos la ivealã cele mai vechi urme de
dacicã, ea înregistrând o dezvoltare
locuire, respectiv din Paleolitic ºi din
rapidã dupã ridicarea sa la rang de
Neolitic. Din Epoca bronzului au fost
recuperate
fragmente
ceramice, municipiu, în anul 121, din ordinul
aparþinând culturii materiale Gârla Mare împãratului roman Publius Aelius
(sec. 15–13 î.Hr.). Au mai fost identificate Hadrianus. Aºezarea apare menþionatã
vestigiile unui bordei din Epoca fierului epigrafic în anul 145 cu numele Muni(sec. 5–4 î.Hr.) ºi resturi de ceramicã cipium Aelium Hadrianum Drobetensium.
dacicã. Pe locul actualului oraº a existat În anul 193, împãratul Septimius Severus
în Antichitate aºezarea dacicã numitã a ridicat aceastã aºezare la rang de
Drobeta, menþionatã de Ptolemeu în Colonia. Dupã retragerea administraþiei
scrierile sale. În timpul Primului Rãzboi ºi a armatelor romane (în perioada 271–
Daco-Roman (101–102), împãratul roman 275), aºezarea civilã ºi castrul militar au
Traian a înfiinþat la Drobeta un mare ºi continuat sã existe neîntrerupt pânã cãtre
important centru militar (rãmas sub mijlocul sec. 5 (442–447), când au fost
administraþie romanã pânã în sec. 3), distruse de nãvãlirea hunilor conduºi de
folosit ulterior ca bazã de pornire în cel Attila. Ulterior, Drobeta s-a refãcut ºi a
de-al Doilea Rãzboi Daco-Roman (105– devenit un mare centru comercial ºi
106). În anii 103–105, aici a fost construit meºteºugãresc, cu un oficiu vamal ºi
(cu ajutorul legiunilor romane), dupã fiscal pentru mãrfurile care circulau
planurile arhitectului Apolodor din pe aici, localit. fiind menþionatã ultima
Damasc, podul din piatrã peste Dunãre, oarã în vremea împãratului bizantin
care mãsura 1 134,90 m lungime ºi 14,55 Iustinian (527–565) cu numele Theodora,
m lãþime ºi era susþinut de 20 de piloni dupã numele soþiei sale. Totodatã,
pentru pasageri, de feriboturi, de tancuri maritime ]i fluviale,

Drobeta-Turnu Severin. Ruinele piciorului podului lui
Traian

Drobeta-Turnu Severin. Turnul de NE al cetăţii
Severinului
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Iustinian I cel Mare a dat dispoziþie sã
se construiascã aici un puternic turn de
apãrare, menþionat în documentele
vremii cu denumirea de „Turnul
Theodorei”. Pe ruinele castrului roman
(distrus, probabil, de avari la începutul
sec. 7) s-a dezvoltat în sec. 10 o aºezare
de bordeie, cu vetre deschise. Sãpãturile
arheologice au scos la ivealã ruinele termelor romane, cãrãmizi cu ºtampila
Legiunii a V-a Macedonica º.a., precum ºi
fragmente de ceramicã striatã, de tip
balcano-dunãrean, aparþinând culturii
materiale Dridu (sec. 8–11), care atestã o
intensã locuire a acestei zone. În sec. 13–
16, aici a existat o puternicã cetate
(Castrum Zeurini), menþionatã documentar în Diploma Ioaniþilor, în anul 1247.
În 1230, a fost înfiinţată o importantã
unitate militar-administrativã, cu centrul
în Cetatea Severinului, care avea rol
defensiv antiotoman. Această unitate,
numitã Banatul de Severin, cuprindea
sudul Banatului, reg. Severinului ºi o
micã parte din V Olteniei şi avea un
conducãtor ce purta titlul de ban. Primul
ban de Severin a fost un oarecare Luca,
menþionat documentar în anul 1233.
Aceastã unitate este cea de-a patra
formaþiune politicã feudalã româneascã
din Oltenia, menþionatã documentar cu
numele Terra Zeurino (Þara Severinului)
alãturi de Þãrile lui Farcaº, Ioan ºi
Litovoi. În 1524, localit. a fost atacatã
devastator ºi ocupatã de cãtre oºtirile otomane (care au distrus cetatea), rãmânând
sub dominaþia acestora c. 300 de ani.
Reconstruit în urma unui decret din 22
apr. 1833, emis de generalul Kiseleff,
dupã planurile arhitectului catalan
Xavier Villacrosse, oraºul a devenit
capitalã de judeþ în 1841, funcþie pãstratã
pânã în 1950 ºi apoi reluatã la 17 febr.
1968, o datã cu reorganizarea ad-tiv
teritorialã a þãrii. La 17 febr. 1968, oraºul

Drobeta-Turnu Severin. Muzeul „Porţile de Fier”

Drobeta-Turnu Severin. Teatrul

a fost declarat municipiu ºi a redevenit
reºed. jud. Mehedinþi. Pânã la 15 mai
1972, municipiul s-a numit Turnu Severin.
În prezent, municipiul are în subordine
ad-tivã 3 localit. componente: Dudaºu
Schelei, Gura Vãii ºi Schela Cladovei.
Monumente: ruinele castrului roman
Drobeta, de mari dimensiuni (137,50 x
123 m), datând din sec. 2–5, în cadrul
cãruia au fost identificate curþi, camere
de locuit pentru ofiþeri, un Praetorium
(reºed. comandantului), un altar, depozite de muniþii ºi de alimente, un mare
edificiu al termelor etc. Zidurile de
incintã ale castrului aveau 3 m înãlþime,
1,50 m grosime ºi erau strãjuite de 4
turnuri la colþuri; ruinele Turnului de
apãrare, numit „Turnul Theodorei”, de
formã circularã (sec. 6); ruinele unuia
dintre picioarele podului lui Traian;
ruinele termelor romane (descoperite în
1936); ruinele cetãþii medievale (sec. 13–
16) în care se gãsesc ºi fundaþiile a douã
bazilici romanice paleocreºtine, datând
din perioada romanã târzie; mănãstirea
Vodiþa, aflatã în arealul fostei localităţi
componente Vârciorova, situatã la 17 km
V de municipiul Drobeta-Turnu Severin,
este cea mai veche ctitorie voievodalã de
pe terit. actual al României, înfiinþatã în
anii 1370–1372 prin strãdania cãlugãrului
Nicodim de la o mănăstire de pe Muntele
Athos (stabilit în Þara Româneascã) cu
sprijinul material al domnului Vladislav I
(Vlaicu). Ulterior, mănãstirea Vodiþa a
primit numeroase danii din partea
domnilor Dan I, Mircea cel Bãtrân, Dan
II, Vlad Dracul, Radu cel Frumos,
precum ºi din partea lui ªtefan Lazarović,
despotul Serbiei, care a dãruit acestei
mănãstiri zece sate sârbeºti. Biserica
mănãstirii Vodiþa a fost refãcutã în anul
1500 din iniþiativa domnului Radu cel
Mare, reziditã din temelie în 1689 de aga
Cornea Brãiloiu ºi restauratã în 1705 prin
osârdia egumenului Athanasie de la
mănãstirea Tismana. Dupã Rãzboiul

turco-austriac
Ruso-Turc din anii 1716–1718, care s-a
desfăºurat în mare parte pe terit. Þãrii
Româneºti, mănãstirea Vodiþa a cunoscut
o perioadã de decãdere, dupã care a
cãzut în ruinã (fapt consemnat la 5 sept.
1891 cu prilejul vizitei canonice efectuatã
în aceastã zonã de episcopul Ghenadie
al Râmnicului). În prezent biserica ºi
clãdirile anexe ale fostei mănãstiri Vodiþa
sunt în ruinã, dar în apropiere de aceste
ruine a fost reînfiinþatã o mănãstire de
cãlugãri în ian. 1991 cu acordul Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
Corpul de chilii, casa stăreþiei, trapeza ºi
alte anexe au fost construite în perioada
1997 a fost
1991–1995, iar în anii 1995–2001
hram construitã biserica din lemn, cu dublu
hramul
„Naºterea Maicii Domnului”, cu
]i
"Sf@ntul Antonie
cel Mare",
[n stil maramuelemente
aparþinând
stilului
reºean, sfinþitã la 29 iul. 2001; biserica cu
hramul „Adormirea Maicii Domnului”-Maioreasa, ctitorie din anii 1842–
1846 a maiorului Ion Ciupagea ºi a soþiei
sale Dumitrana, cu adãugiri şi reparaţii
din anii 1881–1884, 1902–1906 şi 1921.
Iniţial, biserica a fost pictată în stil bizantin de zugravul Alexie din Câmpulung,
dar după restaurarea bisericii în anii
1902–1906 picturile murale interioare
originare au fost acoperite şi biserica
repictată în frescă de pictorul Iosif Keber
din Târgu Jiu. În 1974, biserica a fost
restaurată şi picturile murale recondiţionate de Nicolae Glăvan din Novaci,
iar în 1992 s-a efectuat ultima restaurare
a picturilor murale interioare de către
pictorii Florica şi Eugen Papici; bisericile
„Sfântul Ioan Botezãtorul”-Grecescu,
ctitorie din perioada 1866–1873 a familiei
de boieri Ion ºi Ioana Grecescu, cu picturi
murale interioare originare, în stil neoclasic, realizate de Gheorghe Tattarescu,
ºi „Sfântul Gheorghe”, construitã în etape
din 1936 pânã în 1958, în stil bizantin, cu
trei turle ºi catapeteasmã din lemn de tei,
ºi picturi murale interioare executate în
frescã de Emil Ivãnescu din Curtea de
Argeş; catedrala romano-catolicã, construitã în stil neogotic în anii 1887–1903,
cu un turn de 28 m înãlþime; sinagogã
de rit sefard (sec. 19); castelul de apã
(1912–1914) construit dupã proiectul
inginerului Elie Radu; Palatul Culturii,
ridicat în 1909–1924, şi clădirea Teatrului,
construită în 1912-1917, ambele după
planurile arhitectului Grigore Cerchez;
Monumentul împăratului roman Traian,
realizat în 1906 de sculptorul D. Franassovici; busturile compozitorului Ion
ªtefan Paulian (operã a sculptorului

Gheorghe D. Anghel din 1932–1946) ºi
al lui Al. Burileanu (realizat de cãtre
sculptorul Fr. Storck în 1889).
DROCEA, vârf în partea central-esticã a
M-þilor Zarand, constituind alt. max. a
acestora (836 m).
DROPIAÕ Dragalina.

Dr. PETRU GROZA Õ ªtei.

DRUMUL TABEREI, cartier în partea de
V a municipiului Bucureºti, ale cãrui
blocuri de locuit, magazine, parc public,
ºtrand ºi alte dotãri au fost construite în
perioada 1960–1980.
DRUMUL TORPAN Õ Liþa.

DUBOVA, com. în jud. Mehedinþi, alcãtuitã din 3 sate, situatã pe stg. fl. Dunãrea,
în clisura Dunãrii, respectiv pe malul
lacului de acumulare Porþile de Fier I, la
poalele M-þilor Almãj, în bazinetul
depresionar omonim; 911 loc. (1 ian.
2011): 441 de sex masc. ºi 470 fem.
Zăcăminte de crom ºi huilã (în satul Baia
Nouã), de antracit, azbest ºi serpentinã
(în satul Eibenthal); expl. de caolin ºi
argilã caolinoasã. Satul Dubova este
menþionat documentar, prima oarã, în
perioada 1690–1700. Pânã la 29 oct. 1977,
satul ºi com. D. s-au numit Plaviºeviþa.
Pe terit. com. D. se aflã mănãstirea
Mraconia sau Mrăcunea (de cãlugãri),
situatã pe malul stg. al Dunãrii, în zona
Cazanelor, la 15 km V de Orºova, într-un
cadru pitoresc fãrã asemãnare. Mănãstirea Mraconia a fost întemeiatã în anii
1521–1523, cu biserica „Sfântul Prooroc
Ilie”, ctitorie a banului Nicolae Gârliºteanu
pe locul unei vechi mănãstiri care data
din anul 1453. Mănãstirea a fost distrusã
în timpul Rãzboiului Ruso-Turc din
1787–1792, în ruinele ei fiind gãsitã (în
1853) Icoana Maicii Domnului, ºi reconstruitã abia în perioada 1931–1947 prin
osârdia monahului Alexe Udrea. Mănãstirea a fost dezafectatã ºi demolatã în anii
1967–1971 din cauza construirii în aceastã
zonã a lacului de acumulare Porþile de
Fier I, dar a primit dreptul de a fi reconstruitã pe un alt amplasament. Ruinele
acestei mănãstiri au fost acoperite de
apele lacului de acumulare, ruine care se
mai pot vedea în perioadele secetoase
când apa lacului scade. În 1993 s-a pus
piatra de temelie a noii biserici, a nou
reînfiinþatei mănãstiri Mraconia, cu
hramul „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi
Gavriil”, bisericã finalizatã în 1995 prin
strãdania preotului Cristian Tartea.

Celelalte lucrãri s-au continuat pânã în
anul 2000.

DUDA-EPURENI, com. în jud. Vaslui,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în zona
Colinelor Crasnei; 4 758 loc. (1 ian. 2011):
2 428 de sex masc. ºi 2 330 fem. Reºed.
com. este satul Epureni. Producţie de
încălţăminte. În satul Valea Grecului a
fost descoperitã (mai 1997) o necropolã
dacicã (sec. 4–3 î.Hr.) Bisericã din lemn
cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” (sf. sec. 18–începutul sec. 19).
DUDEªTI 1. Com. în jud. Brãila, alcãtuitã
din 3 sate, situatã în Câmpia Bãrãganului;
3 742 loc. (1 ian. 2011): 1 932 de sex masc.
ºi 1 810 fem. Staþie de c.f. (inauguratã în
1896). Nod rutier. Confecþii textile.
Morãrit. Creºterea bovinelor. Pânã la 1
ian. 1965, satul ºi com. D. s-au numit
Niculeºti-Jianu. În satul Tãtaru, atestat
documentar în anul 1457, se aflã o
bisericã din anul 1902. Satul Dudeºti a
fost înfiinþat în 1925.
2. Cartier în partea central-sud-esticã
a municipiului Bucureºti.

DUDEªTII NOI, com. în jud. Timiº,
formată dintr-un sat, situatã în Câmpia
Timiºului, la 13 km NV de municipiul
Timiºoara; 2 858 loc. (1 ian. 2011): 1 427
de sex masc. ºi 1 431 fem. Staþie de c.f.
(inauguratã în 1895). Pe terit. satului
Dudeºtii Noi a fost descoperit un fragment dintr-un vas decorativ, numit de
arheologi „Cerbul de la Dudeºtii Noi”,
aparþinând culturii materiale Starčevo
(Neoliticul inferior, 5000–3500 î.Hr.).
Satul Dudeºtii Noi apare menþionat
documentar, prima oarã, în anul 1331 cu
numele Bessenovo, iar în perioada 1748–
1 ian. 1965 a purtat numele Beºenova
Nouã. În intervalul 1741–1748 aici s-au
stabilit peste 60 de familii de germani,
italieni ºi de francezi, iar intre 1758 şi
1760 s-au stabilit mai multe familii de
maghiari. În anul 1951, din acest sat au
fost deportate în Bãrãgan 62 de familii,
în majoritate germani. Biserica romano-catolicã „Sfântul Vendelin” (1750–
1751), declaratã monument istoric;
biserica ortodoxã cu hramul „Sfântul Dumitru” (1971). Com. D. N. a fost înfiinţată
la 7 mai 2004 prin desprinderea satului
Dudeştii Noi din com. Becicherecu Mic,
jud. Timiş.
DUDEªTII VECHI, com. în jud. Timiº,
alcãtuitã din 3 sate, situatã în Câmpia
Mureºului, pe râul Aranca, la graniþa cu
Serbia; 4 300 loc. (1 ian. 2011): 2 120 de
sex masc. ºi 2 180 fem. Staþie de c.f. Nod
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rutier. Expl. de petrol ºi gaze naturale.
Produse chimice (carburanþi, pesticide);
producţie de articole de voiaj şi de
marochinărie; prelucr. lemnului. Fond
cinegetic. Pânã la 1 ian. 1965 satul şi com.
D.V. s-au numit Beºenova Veche. În satul
Dudeºtii Vechi, menþionat documentar,
prima oarã, în 1213 cu numele Terra castri
Boseneu, iar apoi (în 1808) cu acela de
Stara Beschenova, se aflã biserica romano-catolicã având hramul „Adormirea
Maicii Domnului”, de mari dimensiuni
(45 m lungime ºi 15 m lãþime), construitã
de etnicii bulgari, în stil baroc, în
perioada 20 apr. 1801–11 nov. 1804 pe
locul unei biserici mai vechi ziditã în anii
1764–1767 ºi dezafectatã în 1790. Biserica
pãstreazã picturi murale interioare
executate în 1883 de Gyöngyösi Rezsö ºi
o orgã instalatã în 1812, cu 20 de registre
ºi 980 de tuburi. Biserica a fost renovatã
în 1992. Până la 25 mart. 2005, com. D.
V. a avut în componenţă satul Vâlcani,
care la acea dată a devenit comună de
sine stătătoare.
DULCEªTI, com. în jud. Neamþ, alcãtuitã
din 6 sate, situatã în Subcarpaþii Neamþului, pe Valea Neagrã; 2 634 loc. (1 ian.
2011): 1 300 de sex masc. ºi 1 334 fem.
Centru de împletituri populare. Moarã
de cereale (1928) cu utilaj german original
(1928) ºi biserica „Pogorârea Duhului
Sfânt” (1605, cu transformãri din sec. 18
ºi 19), în satul Dulceºti. Până la 17 iul.
2003, com. D. a avut în componenţă
satele Bozienii de Sus şi Ruginoasa, care
la acea dată au format com. Ruginoasa,
jud. Neamţ.
DUMBRAVA 1. Com. în jud. Mehedinþi,
alcãtuitã din 11 sate, situatã în Piem.
Bãlãciþei, pe râul Argetoaia; 1 690 loc.
(1 ian. 2011): 847 de sex masc. ºi de 843
fem. Reºed. com. este satul Dumbrava de
Jos. Bisericã din lemn cu hramul „Sfântul
Nicolae” (1804), în satul Albuleºti; bisericile din zid cu hramurile „Intrarea în
Bisericã a Maicii Domnului” (1787,
refãcutã în 1892) ºi „Sfântul Ioan Botezãtorul” (1820), în satele Rocºoreni ºi
Dumbrava de Sus.
2. Com. în jud. Prahova, alcãtuitã din
6 sate, situatã în Câmpia Gherghiþei, pe
stg. râului Teleajen; 4 634 loc. (1 ian.
2011): 2 346 de sex masc. ºi 2 288 fem.
Producţie de băuturi răcoritoare. Culturi
de cereale, plante tehnice ºi de nutreþ etc.
Bisericã având hramul „Sfinþii Împãraþi
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Constantin ºi Elena” (1880), în satul
Zãnoaga.
3. Com. în jud. Timiº, alcãtuitã din 3
sate, situatã în zona de contact a Câmpiei
Lugojului cu Dealurile Lugojului, pe
cursul superior al râului Bega; 2 655 loc.
(1 ian. 2011): 1 336 de sex masc. ºi 1 319
fem. Haltã de c.f. Prelucr. lemnului.
Pomiculturã. Satul Dumbrava este
menþionat documentar, prima oarã, în
1453, satul Bucovãþ în 1440, iar satul
Rãchita în 1393.
DUMBRAVA HARGHITEI Õ Lueta.

DUMBRAVA ROªIE, com. în jud. Neamþ,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în NV Depr.
Cracãu-Bistriþa, pe stg. vãii Bistriþa; 8 074
loc. (1 ian. 2011): 4 030 de sex masc. ºi
4 044 fem. Confecþii metalice, mat. de
construcþii, prelucr. lemnului (mobilă);
producţie de articole de îmbrăcăminte
din piele şi de articole de îmbrăcăminte
pentru lucru. Fermã de creºtere a
bovinelor. În arealul sãu se întâlneºte o
plantã rarã, Seseli hippomarathrum. Pe
terit. com. au fost descoperite urmele
unei aºezãri neolitice cu cinci niveluri de
locuire, aparþinând culturilor materiale
Precucuteni ºi Cucuteni (vase ceramice
cu bogat decor spiralic, incizat, figurine
feminine ºi zoomorfe schematizate) ºi o
necropolã de tip Sântana de Mureº (sec.
3–4), în care s-au gãsit un pahar de sticlã,
un pahar ceramic cu decor, piepteni din
os, mãrgele, fibule din argint º.a. În satul
Dumbrava Roşie se află biserica „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (19031919).
DUMBRAVA TISMANEI Õ Tismana (2).
DUMBRAVA VADULUI Õ ªercaia.

legumicole ºi floricole. Muzeul armenilor
transilvăneni, inaugurat la 15 iul. 2010,
amenajat în castelul Apáfi (restaurat în
2009-2010). Gimnaziu (din 1843). Istoric.
Pe terit. oraºului au fost descoperite
vestigii paleolitice, din prima Epocã a
fierului (bordei hallstattian în care s-au
gãsit vase de lut cu caneluri), din
perioada dacicã (vase mari de provizii,
fructiere, vase-borcan), romanã (monede)
ºi a migraþiilor (tipar masiv din bronz
folosit pentru turnat aplici semicirculare
de centurã, de tip avar, sec. 7–8).
Localitatea apare menþionatã documentar, prima oarã, în 1332, cu numele
Sacerdos de Ebes, iar în perioada 1367–
1368 sunt consemnate în documente
posesiunile feudalilor din Ibaºfalãu
(„possessiones Ebesffalwa”). În 1374 este
amintit Ladislau, fiul lui Emeric din
Ibaºfalãu ca stapân al acestui sat. La 1 mai
1399, localitatea apare consemnatã cu
numele Ebesfalwa, iar în secolele 14–15
cu grafia Ebesffalwa (satul lui Ebes). În
1671, aici s-au stabilit mai mulþi coloniºti
armeni veniþi din Moldova (ulterior
maghiarizaþi), care au dat un impuls
dezvoltãrii comerciale a localit. pe care
au numit-o, mai întâi, Elisabetopole, apoi
Ibaºfalãu (pânã în anul 1918). Recunoscut
ca oraş privilegiat la 31 aug. 1758 de către
Curtea Imperială de la Viena şi ca oraş
liber regesc în 1789. Oraºul D. are în
subordine ad-tivã douã localit. componente: Ernea ºi ªaroº pe Târnave.
Monumente: castelul „Apáfi” (1552–
1563) situat în mijlocul unui parc creat
în sec. 17 de cãtre Peter Haji; catedrala
armeneascã (1766–1783), în stil baroc;
biserica romano-catolicã (1795); biserica
evanghelicã (1771, cu unele transformãri
din 1925); clãdirea fostului Tribunal

DUMBRAVELE, Mănãstirea ~ Õ Bodeºti
(2).

DUMBRÃVENI 1. Oraº în jud. Sibiu,
situat în Pod. Târnavelor, la 350 m alt.,
pe dr. râului Târnava Mare, la 73 km NE
de municipiul Sibiu; 8 275 loc. (1 ian.
2011): 4 073 de sex masc. ºi 4 202 fem.
Supr.: 55,7 km2, din care 4,2 km2 în
intravilan; densitatea: 1 970 loc./km2.
Staþie de c.f. inauguratã în 1871. Nod
rutier. Expl. de argilã. Producţie de
mobilă, de aparate de control şi
distribuţie a electricităţii, de încălţăminte,
de produse cosmetice şi parfumuri şi de
produse alim. (ulei, preparate din lapte,
panificaţie ş.a.); topitorie de in şi filatură.
Fermă de creştere a păsărilor. Sere

Dumbrăveni (4). Casa memorială „Al. Vlahuţă”

(1875), azi centru ºcolar. În localitatea
componentã ªaroº pe Târnave existã o
bisericã din sec. 13–14, fortificatã în 1500,
cu unele transformãri din sec. 15 ºi 19,
azi biserică evanghelică.
2. Com. în jud. Constanþa, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în SV Pod. Cobadin,
la graniþa cu Bulgaria; 597 loc. (1 ian.
2011): 296 de sex masc. ºi 301 fem.
Produse lactate. Creşterea bovinelor.
Culturi de cereale, de plante tehnice ºi
de nutreþ etc. Pânã în 1992 satele Dumbrãveni ºi Furnica au fãcut parte din com.
Independenþa. Centru de þesãturi
populare. Apiculturã. Fond cinegetic.
Rezervaþie forestierã (Pãdurea Dumbrãveni, 345 ha).
3. Com. în jud. Suceava, alcãtuitã din
2 sate, situatã în zona de contact a Pod.
Sucevei cu terasele de pe dr. Siretului;
9 117 loc. (1 ian. 2011): 4 603 de sex masc.
ºi 4 514 fem. Nod rutier. Culturi de cereale, cartofi, sfeclã de zahãr º.a. În satul
Dumbrãveni, menþionat documentar,
prima oarã, în 1430, se află biserica
„Adormirea Maicii Domnului” (1801,
restaurată în 1987), ctitorie a marelui
vistiernic Iordache Balş.
4. Com. în jud. Vrancea, alcãtuitã din
4 sate, situatã în zona de contact a
Dealurilor Deleanu ºi Cãpãþânii (Subcarpaþii Vrancei) cu Câmpia Râmnicului,
pe râul Râmna; 4 384 loc. (1 ian. 2011):
2 130 de sex masc. ºi 2 254 fem. Nod
rutier. Viticulturã. Producţie de vin, de
băuturi răcoritoare, de var şi ipsos. Între
1949 ºi 1 ian. 1965, satul ºi com. D. s-au
numit Generalissimul Suvorov. În secolele
trecute a mai purtat numele Târgu Cucu
ºi Plagineºti (sau Plãineºti). În satul
Cândeºti, atestat documentar în 1560, se
aflã mănãstirea Recea (de maici), cu
bisericã având dublu hram – „Naºterea
Maicii Domnului” ºi „Sfântul Nicolae”
construitã în 1685–1692, reparatã în 1710,
ºi restauratã în 1802–1804. Biserica a fost
consolidată după cutremurul din 4 mart.
1977 şi pictată în 1985-1990. Mănăstirea
a fost desfiinţată în 1865 şi reînfiinţată în
1990. În satul Dragosloveni, atestat
documentar în 1602, există casa
memorialã „Alexandru Vlahuþã” (1958).

DUMBRÃVEªTI, com. în jud. Prahova,
alcãtuitã din 6 sate, situatã în Subcarpaþii
Prahovei, pe dr. Teleajenului; 3 756 loc.
(1 ian. 2011): 1 865 de sex masc. ºi 1 891
fem. Halte de c.f. în satele Plopeni,
Găvănel şi Mălăeştii de Jos. Expl. de
petrol ºi gaze naturale. Balastierã. Expl.
ºi prelucr. lemnului. Constr. de maºini

(în satul Plopeni). Produse din materiale
feroase forjate. În satul Sfârleanca, atestat
documentar în 1693, au fost descoperite
vestigii neolitice (fragmente de vase
ceramice, statuete antropomorfe şi
zoomorfe din lut ars) şi urmele unui
castru roman (statueta din bronz a unui
gladiator, cărămizi ştampilate). În satul
Mălăeştii de Jos, atestat documentar în
1429, există mănăstirea „Sfântul Antonie
cel Mare” (de călugări), înfiinţată în 1995,
cu biserica zidită în 1996-2004, pictată în
ulei de A. şi Nicoleta Voicu.

DUMBRÃVIÞA 1. Com. în jud. Braºov,
alcãtuitã din 2 sate, situatã în Depr.
Braºov, la poalele SE ale M-þilor Perºani,
pe râul Hãmãradia; 5 084 loc. (1 ian.
2011): 2 612 de sex masc. ºi 2 472 fem.
Staþie de c.f. Expl. ºi prelucr. lemnului.
Tricotaje. Creºterea bovinelor, ovinelor
ºi porcinelor. Culturi de cereale, cartofi
º.a. Muzeu sãtesc (în satul Vlãdeni). Pânã
la 1 ian. 1965, satul ºi com. D. s-au numit
Þânþari, menþionat documentar, prima
oarã, în 1377, apoi în 1462, 1474, 1507,
1520. Biserică (1864-1868, pictată în 19841986). În perioada 1765–1851, aici a
funcþionat Compania a XII-a de graniþã
a Regimentului I de graniþã de la Orlat.
La E de com. D. se aflã o mlaºtinã eutrofã
(0,5 ha), unde vegeteazã numeroase
specii de plante rare, printre care bulbucii de munte (Trollius europaeus), ºapte
degete (Comarum palustre), bumbãcariþa
(Eriophorum latifolium), odoleanul
(Valeriana simplicifolia) etc. Agroturism.
2. Com. în jud. Maramureº, alcãtuitã
din 6 sate, situatã în E Depr. Baia Mare,
la poalele de NV ale Dealului Copalnic,
pe râul Chechiº; 4 373 loc. (1 ian. 2011):
2 127 de sex masc. ºi 2 246 fem. Expl. de
gips. Fabrică de componente pentru
avioane, construită cu capital american,
intrată în funcţiune în nov. 2009.
Producţie de ţuică. Pomiculturã. Staþiune
balneoclimatericã, în satul Cãrbunari (Õ).
Satul Dumbrãviþa este menþionat documentar, prima oarã, în 1411. Bisericile cu
hramurile „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi
Gavriil” (1815) ºi „Naºterea Maicii
Domnului” (1888), în satele Rus ºi
Cãrbunari.
3. Com. în jud. Timiº, formată
dintr-un sat, situatã în Câmpia Timiºului;
5 058 loc. (1 ian. 2011): 2 413 de sex masc.
ºi 2 645 fem. Prelucr. lemnului. Culturi
de cereale, plante tehnice ºi de nutreþ etc.
Satul Dumbrãviþa a fost înfiinþat în 1891
de coloniºtii maghiari, cu numele
Újszentes (Zentea Nouă), în timpul ocu-

paþiei Transilvaniei de cãtre Imperiul
Austro-Ungar. Biserica romano-catolică
(1976–1979) şi biserica ortodoxă „Sfântul
Vasile” (1996–2005).

DUMEªTI 1. Com. în jud. Iaºi, alcãtuitã
din 5 sate, situatã în Colinele Bahluiului
(Câmpia Jijiei Inferioare), pe râul Bahlui;
4 806 loc. (1 ian. 2011): 2 482 de sex masc.
ºi 2 324 fem. Haltã de c.f. Expl. forestiere.
Creºterea bovinelor. Viticulturã. În satul
Dumeºti, menþionat documentar în 1619,
se aflã biserica din lemn cu hramul
„Sfinþii Împãraþi Constantin ºi Elena” (sf.
sec. 18–începutul sec. 19), în stilul arhitecturii populare moldoveneºti, ºi biserica din zid cu hramul „Sfinþii Apostoli
Petru ºi Pavel” (1802), iar în satul
Pãuºeºti existã o bisericã din lemn cu
hramul „Sfântul Gheorghe” (1643) ºi una
din zid cu hramul „Sfinþii Arhangheli
Mihail ºi Gavriil” (1805, cu catapeteasmã
din 1811).
2. Com. în jud. Vaslui, alcãtuitã din
4 sate, situatã în Pod. Central Moldovenesc, pe cursul superior al Bârladului;
3 681 loc. (1 ian. 2011): 1 921 de sex masc.
ºi 1 760 fem. Haltã de c.f. Centru de olãrit.
În satul Dumeºti se aflã biserica din lemn
cu hramul „Sfinþii Împãraþi Constantin ºi
Elena” (c. 1830), iar în satul Schinetea existã
conacul mareºalului Constantin Presan,
datând de la începutul sec. 20, în care a
fost organizat un muzeu în anul 2002.

DUMITRA 1. Depresiune de eroziune în
NV Dealurilor Bistriþei, cu aspect de
bazinet, situatã pe valea superioarã a
râului Rosna. Supr.: c. 10 km2. Relief de
luncã ºi de terase. Pomiculturã.
2. Com. în jud. Bistriþa-Nãsãud,
alcãtuitã din 3 sate, situatã în depresiunea
omonimã; 4 941 loc. (1 ian. 2011): 2 487
de sex masc. ºi 2 454 fem. Important
centru pomicol (meri, din soiurile Ionatan ºi Parmen auriu, pruni, peri). Satul
Dumitra este menþionat documentar,
prima datã, în perioada 1317–1320 cu
numele Villa Demetrii, iar apoi (1332) cu
acela de Sacerdos de Villa Demetrii. În satul
Tãrpiu (în lb. germanã Treppen), atestat
documentar în 1332 ºi locuit, pânã în
1870, în exclusivitate numai de germani
(din 1992 aici nu mai existã nici o familie
de saºi), se aflã o bisericã în stil gotic
târziu, datând din anul 1504, care a
aparþinut cultului evanghelic, vândutã
cultului ortodox care i-a atribuit hramul
„Sfântul Gheorghe”. Biserica a fost
renovatã în anii 1991–2000. În satul
Dumitra existã o bisericã în stil gotic,
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reconstruitã în 1895–1899, cu un turn de
poartã, fortificat, datând din anul 1488.
Biserica ºi turnul, care au aparþinut
cultului evanghelic ºi vândute cultului
ordodox, au fost renovate în perioada
1998–2000. Monument închinat eroilor
Primului Rãzboi Mondial (în satul
Dumitra).

DUMITREªTI, com. în jud. Vrancea,
alcãtuitã din 16 sate, situatã în depresiunea omonimã din Subcarpaþii Vrancei,
la confl. râului Motnãu cu Râmnic, la
poalele Dealurilor Roºu în NV ºi
Cãpãþânii în SE; 4 895 loc. (1 ian. 2011):
2 414 de sex masc. ºi 2 481 fem. Expl. ºi
prelucr. lemnului (cherestea); prelucr.
primarã a fructelor. Centru pomicol
(meri, pruni, peri). În satul Dumitreşti,
atestat documentar în 1656, se află o
biserică din 1898, iar în satul Biceştii de
Jos există biserica „Sfântul Nicolae”
(1933-1944).

DUMITRIÞA, com. în jud. Bistriþa-Nãsãud, alcãtuitã din 3 sate, situatã în zona
Dealurilor Bistriþei; 3 019 loc. (1 ian.
2011): 1 545 de sex masc. ºi 1 474 fem. În
satul Dumitriþa, atestat documentar în
1333, se aflã o bisericã datând din sec. 15
cu refaceri din sec. 17, care a aparþinut
cultului evanghelic, iar în prezent este
folositã de cultul ortodox. Com. D. a fost
înfiinþatã la 27 sept. 2002 prin desprinderea satelor Dumitriþa, Budacu de Sus
ºi Ragla din com. Cetate, jud.
Bistriþa-Nãsãud.
DUNAVÃÞ, canal antropic, navigabil, în
S Deltei Dunãrii, care traverseazã
ostrovul Dranov, unind lacul Razim cu

Dumitra(2). Fosta biserica evanghelica din satul Tărpiu
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braþul Sfântu Gheorghe. Lungime: 25 km.
Canalul a fost realizat la începutul sec. 20.

DUNÃREA, fluviu în Europa, al doilea
ca lungime ºi debit, dupã fl. Volga; 2 860
km; supr. bazinului hidrografic: 817 mii
km2, din care 221,7 mii km2 (respectiv
27%) pe terit. României. Izv. din E M-þilor
Schwarzwald (Pãdurea Neagrã), din
Germania, prin pâraiele Breg ºi Brigach,
care conflueazã la Donaueschingen,
strãbate partea de S a Germaniei
(Bavaria) ºi NE Austriei, apoi formeazã,
pe o porþiune, graniþa între Slovacia ºi
Austria, parcurge în continuare SV
Slovaciei, realizând graniþa cu Ungaria.
În aceastã zonă a fost construită (1977–
1997) hidrocentrala Gabčikovo–Nagymaros, realizare slovaco-ungară. Dupã ce
separã M-þii Börzsöny de M-þii Pilis, prin
defileul numit Porþile Višegrádului, din
N Ungariei, îºi schimbã brusc cursul cãtre
S (la Vác), drenând apoi partea central-vesticã a Ungariei pe direcþie N-S.
În aval de Mohács pãrãseºte terit.
Ungariei, formând, în continuare, graniþa
între Croaþia ºi Serbia, iar la SE de
Vukovar îºi schimbã din nou direcþia de
curgere, cãtre E-SE, zonã unde se aflã cea
mai mare „piaþã” de confluenþã a apelor
Dunãrii cu o serie de afl. importanþi
(Drava, Sava, Tisa, Timiº º.a.). De aici
spre aval, cu un debit mult sporit de
aportul afluenþilor primiþi, Dunãrea
dreneazã partea de N a Serbiei, intrã apoi
pe terit. României în arealul localit.
Baziaº, face în continuare graniþa între
Serbia ºi România pânã la confl. cu râul
Timok, iar de aici, spre aval, pânã în
dreptul localit. Silistra, formeazã hotarul
cu Bulgaria. De la Silistra ºi pânã la confl.
cu Prutul, Dunãrea curge numai pe terit.
României, iar de aici ºi pânã la gura
braþului Chilia, formeazã, mai întâi, pe
o micã porþiune, graniþa cu Rep. Moldova
ºi apoi cu Ucraina. Sectorul superior al
Dunãrii (de la izvoare ºi pânã la Viena)
este tipic montan, cu o vale îngustã ºi
adâncã, cu pante abrupte ºi cu alimentare
bogatã prin intermediul afluenþilor
coborâþi din Alpi. Lãþimea Dunãrii, de
la izvor ºi pânã la Ulm (Germania),
oscileazã între 20 ºi 100 m, de la Ulm ºi
pânã la Viena între 100 ºi 350 m, iar
viteza de curgere pe acest sector este de
1–2,8 m/s. În sectorul mijlociu (de la
Viena pânã la Baziaº), Dunãrea strãbate
bazinele Vienei ºi Bratislavei (care alcãtu-

iesc un fel de „antecamerã” a marelui
bazin Panonic), în cadrul cãrora a fost
silitã sã strãpungã douã bariere
muntoase, croindu-ºi porþile (sau
defileele) de la Bratislava (sau Poarta
Devin), între prelungirile M-þilor Leitha,
în S-SV, ºi Carpaþii Mici, în N-NE, ºi de
la Višegrád (Poarta de la Dorog sau
Gran), între M-þii Pilis, în S, ºi Börzsöny,
în N. Dupã ce scapã din chingile Porþii
de la Višegrád, în dreptul localit. Vác,
apele fluviului îºi schimbã brusc direcþia
de curgere, cãtre S, curgând, pe c. 400
km, pe direcþia meridianului, drenând
median câmpia slab accidentatã a Panoniei, unde valea este largã, cu albia
meandratã ºi cu o luncã bine dezvoltatã.
Viteza de curgere în sectorul mijlociu
este de 0,3–1,1 m/s, cu excepþia zonei
defileului Porþile Višegrádului, unde
valea se îngusteazã pânã la 0,6 km, iar
viteza curentului apei creºte la 2,2–4,7
m/s. Sectorul inferior, românesc (de la
Baziaº ºi pânã la vãrsare), în lungime de
1 075 km, începe cu un spectaculos ºi
impresionant defileu (Porþile de Fier),
lung de 144 km, care strãbate SV
Carpaþilor Meridionali, având, pe o
porþiune de 9 km lungime, numitã
Cazane (Õ), caracter de vale transversalã,
cu versanþi calcaroºi abrupþi. În aceastã
zonã, România a construit (1964–1971),
în colaborare cu Iugoslavia, nodul
hidroenergetic ºi de navigaþie Porþile de
Fier I (Õ) care cuprinde lacul de acumulare Porþile de Fier I ºi o mare
hidrocentralã cu o putere instalatã de
2 100 MW (din care 1 050 MW aparþin
României). Între Drobeta-Turnu Severin
ºi Cãlãraºi, Dunãrea se lãrgeºte, devine
asimetricã, având malul dr. mai înalt
(150–200 m) ºi cel stg. mai coborât, unde
se dezvoltã o luncã largã (în care se aflã
numeroase lacuri, multe dintre ele
asanate sau desecate) ºi c. 4–5 niveluri
de terase, bine conturate, ce alcãtuiesc o
bunã parte din câmpurile fertile ale
sudului Câmpiei Române. În cadrul
albiei Dunãrii existã mai multe ostroave
vechi, neinundabile (Ostrovu Corbului,
Ostrovu Mare, ins. ªimian şi ins.
Ada-Kaleh, aceasta din urmă acoperitã
de apele lacului de acumulare Õ
Ada-Kaleh). Între malul de V al ins.
Ostrovu Mare ºi malul sârbesc al Dunãrii,
în dreptul satului Ostrovu Mare (com.
Gogoºu, jud. Mehedinþi) ºi al localit.
Mihailovac (pe malul sârbesc) s-au
construit lacul de acumulare (400 mil.
m3) ºi hidrocentrala Porþile de Fier II (216

MW), rod al colab. între România ºi
Iugoslavia, datã în folosinþã în 1985. În
arealul com. Gogoºu, între malul de E al
ins. Ostrovu Mare ºi malul românesc al
Dunãrii s-a construit o hidrocentralã
adiþionalã (54 MW) care aparþine României. În zona Calafat-Vidin s-a construit
(2007-2013) podul rutier si feroviar (2 480
m lungime) în colab. cu Bulgaria. De la
S de Cãlãraºi ºi pânã la N de Hârºova,
între braþul Borcea al Dunãrii, la V, ºi
Valea Dunãrii propriu-zis, la E, se aflã
Balta Ialomiþei, zonã în care existã un
complex de poduri feroviare ºi rutiere
între Feteºti (Õ) ºi Cernavodã (Õ). În aval
de com. Giurgeni (jud. Ialomiþa) – în
arealul cãreia a fost dat în folosinþã (la
22 dec. 1970) un pod rutier ce asigurã
legãturile între litoralul Mãrii Negre ºi
restul þãrii – Dunãrea se despleteºte în
douã braþe pr., Dunãrea, la V, ºi Dunãrea
Veche (sau braþul Mãcin), la E, care
închid între ele Balta Brãilei (Õ), precum
ºi în alte douã braþe secundare – Vâlciu
ºi Cremenea care curg paralel ºi în
apropierea vãii pr. a Dunãrii (în partea
de V a Bãlþii Brãilei). De la Brãila ºi pânã
la prima despletire a Dunãrii, cunoscutã
sub numele de primul ceatal (ceatalul
Chiliei sau ceatalul Ismail, unde Dunãrea
se ramificã în braþele Chilia ºi Tulcea),
Dunãrea curge pe o singurã albie,
prezentând coturi mari (Cotul PisiciiÕ)
care favorizeazã formarea zãpoarelor de
gheaþã în timpul primãverii. Adâncimea
Dunãrii atinge, în acest sector, 24 m,
fundul ei coborând sub nivelul mãrii. În
aval de municipiul Tulcea, braþul Tulcea
al Dunãrii se desparte din nou, la al
doilea ceatal (ceatalul Sfântu Gheorghe)
formând braþele Sulina ºi Sfântu
Gheorghe, astfel încât Dunãrea se varsã
în Marea Neagrã prin trei guri pr. (Chilia,
Sulina ºi Sfântu Gheorghe) care
formeazã, totodatã, Delta Dunãrii (Õ).
Regimul hidrologic al Dunãrii este
complex, ea aducând în Marea Neagrã,
în medie, un debit de apã de 6,5 mii m3/s
ºi 79 mil. tone aluviuni anual. Pe anumite
porþiuni, Dunãrea îngheaþã în iernile
aspre. Are peste 300 de afl. direcþi, dintre
care cei mai importanþi sunt: Iller, Lech,
Isar, Inn, Morava, Váh, Raba, Hron,
Drava, Sava, Morava, Tisa, Timiº, Timok,
Jiu, Olt, Argeº, Ialomiþa, Siret, Prut º.a.
Dunãrea este navigabilã de la Ulm ºi
pânã
la
vãrsare,
iar
canalele
Main-Dunãre (dat în folosinþã la 25 sept.
1992) ºi Dunãre-Marea Neagrã (inaugurat la 26 mai 1984) asigurã o legãturã

DUNÃRENI, vechea denumire (pânã la
20 mai 1996) a satului Cârna din com.
Goicea, jud. Dolj, sat care s-a desprins
din com. Goicea la 7 apr. 2004 devenind
comunã de sine stãtãtoare.

Cascada Duruitoarea

navigabilã între Marea Nordului (prin
intermediul fl. Rin) ºi Marea Neagrã pe
o distanþã de c. 3 500 km. Porturi pr.:
Ulm, Linz, Viena, Bratislava, Budapesta,
Belgrad, Orºova, Drobeta-Turnu Severin,
Calafat, Turnu Mãgurele, Giurgiu, Ruse,
Cãlãraºi, Cernavodã, Brãila, Galaþi,
Tulcea, Sulina. În Antichitate, Dunãrea
a fost numitã Danubius, Istros ºi Donaris.

DUNÃREA VECHE, braþ navigabil al
Dunãrii inferioare, între Giurgeni ºi
Brãila, limitând la E Balta Brãilei. Prin el
se scurge 20% din apele fl. Cunoscut ºi
sub numele de Braþul Mãcin.

DURÃU 1. Staþiune climatericã ºi de
odihnã, de interes general, cu funcþionare
permanentã, situatã în N-NE României,
în arealul com. Ceahlãu (jud. Neamþ),
într-o poianã însoritã, la poalele M-þilor
Ceahlãu (Carpaþii Orientali), la 780–800
m alt., la 60 km NV de municipiul
Piatra-Neamþ. Climatul tonic-stimulant,
aerul curat, lipsit de praf ºi alergeni, ºi
atmosfera bogatã în ozon sunt pr. factori
naturali de curã. Staþiunea este indicatã
atât pentru odihnã, cât ºi pentru tratarea
nevrozelor astenice, a stãrilor de
debilitate, de surmenaj fizic ºi intelectual, de anemii secundare etc. Numeroase posibilitãþi de drumeþii montane
(vf. Ocolaºu Mare ºi Toaca din masivul
Ceahlãu de 1 907 m ºi respectiv 1 904 m
alt., cascada Duruitoarea, rezervaþia complexã faunisticã ºi floristicã Ceahlãu etc.)
ºi de practicare a sporturilor de iarnã.
2. Mănãstirea ~ Õ Ceahlãu (2).
DURNEªTI, com. în jud. Botoºani,
alcãtuitã din 6 sate, situatã în SE Câmpiei
Jijiei Superioare; 4 019 loc. (1 ian. 2011):
2 007 de sex masc. ºi 2 012 fem. Satul
Durneºti este atestat documentar în anul
1480. În satul Guranda, atestat

Dzimnikes
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documentar în 1835, se aflã mănãstirea
„Eroii Neamului” (de maici) întemeiatã
în 1945 prin strãdania maicii stareþe
Teodora Voloºincu, cu biserica având
dublu hram - „Sfinţii Arhangheli Mihail
şi Gavriil” şi „Sfânta Treime”, construitã
prin colectã publicã ºi închinatã eroilor
români cãzuþi pe câmpurile de luptã.
Biserica ºi chiliile au fost demolate în
1960, iar mănãstirea desfiinþatã de
autoritãþile comuniste. Dupã Revoluþia
din dec. 1989, aceeaºi maicã, Teodora, a
iniþiat o colectã publicã ºi a depus toate
eforturile pentru reînfiinþarea mănãstirii.
Prin osârdia ei au fost reconstruite
biserica ºi chiliile în perioada 1990–1991.
Conac (sec. 19), azi sanatoriu pentru
bolnavii T.B.C., ºi pãdure de gorun,
declaratã rezervaþie forestierã, în satul
Guranda.
DUROSTORUM Õ Ostrov (1).

DURUITOAREA, cascadã în douã trepte,
situatã pe versantul de NV al masivului
Ceahlãu, la 1 200 m alt. Prima treaptã
are înãlþimea de 20 m, cea totalã fiind de
30 m. Obiectiv turistic în apropiere de
staþiunea Durãu.
DVORNICIANI Õ Vorniceni.
DZIMNICOS Õ Zimnicea.
DZIMNIKES Õ Zimnicea.

Ee

EBENDORF Õ Ştiuca.

EBESFALWA sau EBESFFALWA Õ
Dumbrãveni (1).
EBIKIOI Õ Bãrãganu.
ECHELIN Õ Aþel.

EFORIE, oraº în extremitatea de SE a
României, în jud. Constanþa, situat pe
fâºia litoralã dintre lacul Techirghiol ºi
Marea Neagrã, la 6–20 m alt., la 14–19
km S de municipiul Constanþa; 10 514
loc. (1 ian. 2011): 4 929 de sex masc. ºi
5 585 fem. Supr.: 9,2 km2, din care 8,6
km2 în intravilan; densitatea: 1 222
loc./km2. Staþie de c.f. Nod rutier. Centru
seismologic, inaugurat în anul 2008, în
staþiunea Eforie Nord. Renumit centru
balneoclimateric ºi de odihnã, format din
douã localit. componente care sunt ºi
staþiuni balneoclimaterice: Eforie Nord,
cu funcþionare permanentã, mai intensã
în perioada estivalã, la 14 km S de
Constanþa, ºi Eforie Sud, cu funcþionare
estivalã, la 19 km S de Constanþa. Ambele
staþiuni balneoclimaterice sunt de interes

Eforie Nord. Hotel „Europa”

general ºi au un climat de litoral maritim,
cu veri cãlduroase (temp. medie a lunii
iul. 22°C) ºi ierni blânde, cu zãpadã
puþinã (în ian. temp. medie 0°C).
Precipitaþii reduse (c. 400 mm/anual).
Vara, nebulozitatea este scãzutã, iar
durata de strãlucire a Soarelui este de
10–12 ore pe zi. Factorii naturali de curã
sunt climatul maritim, excitant-solicitant,
apa Mãrii Negre cloruratã, sulfatatã,
sodicã, magnezianã (mineralizare 15 g/l),
apa sãratã a lacului Techirghiol (mineralizare 70–80 g/l), nãmolul sapropelic
de pe fundul lacului ºi aerosolii salini.
Pe þãrmul Mãrii Negre existã plaje cu
nisip fin, amenajate pentru helioterapie
ºi talazoterapie, iar pe malul de E al
lacului Techirghiol existã baze de
tratament în aer liber, unde se pot face
ungeri cu nãmol de pe fundul lacului,
urmate de bãi în lac. Staþiunile sunt
indicate atât pentru persoanele sãnãtoase,
care pot folosi curele aerohelioterme în
timpul vacanþelor de varã, cât ºi pentru
persoanele suferinde care doresc sã se
trateze de afecþiuni reumatismale, de
neurologii periferice, de unele boli

Eforie Sud. Vedere generală

dermatologice, respiratorii, ginecologice,
rahitism, decalcifieri, anemii secundare
etc. În staþiunea Eforie Nord existã douã
baze de tratament (una legatã de complexul hotelier „Meduza”, „Delfinul”,
„Steaua de Mare” ºi alta de clinica
„Grand”) cu funcþionare permanentã
(inclusiv în anotimpul rece al anului) care
posedã instalaþii pentru bãi calde cu apã
provenitã din lacul Techirghiol, instalaþii
pentru împachetãri calde cu nãmol,
instalaþii pentru aerosoli, pentru
tratamente ginecologice etc., iar în Eforie
Sud se aflã un sanatoriu pentru copii, cu
profil reumatologic (cu funcþionare permanentã) ºi altul cu profil de debilitate
ºi rahitism (numai pe timpul verii).
Numeroase hoteluri („Belona”, construit
în 1930–1934 dupã planurile arhitectului
G. M. Cantacuzino ºi renovat în anii
1993–1995, „Europa”, „Meduza”, „Delfinul”, „Steaua de Mare”, „Flamingo”,
„Riviera”, „Astoria”, „Apollo”, „Vraja
Mãrii”, „Edmond”, „Flacãra” etc.),
restaurante, cinematografe, cofetãrii,
baruri de zi ºi de noapte, bowling-uri,
terenuri de sport, de minigolf, cam-

pinguri etc. Staþiunea Eforie ºi-a început
activitatea în 1894, când Eforia Spitalelor
Civile din Bucureºti a construit aici un
sanatoriu pentru tratarea bolnavilor de
reumatism. Acest stabiliment a constituit
nucleul staþiunii Eforie care, pânã în 1933,
a aparþinut oraºului Techirghiol. În
acelaºi an (1933), staþiunea Eforie a
obþinut statutul de oraº. În staþiunea
Eforie Sud, primele amenajãri (primul
hotel, stabilimente pentru bãi º.a.) au fost
efectuate în 1899–1900, iar în 1945 a fost
declaratã oraº. Pânã la 8 sept. 1950,
staþiunea Eforie Sud s-a numit Carmen
Sylva, iar între 8 sept. 1950 ºi 29 mart.
1962 a purtat numele Vasile Roaitã. În
staþiunea Eforie Sud se aflã biserica
„Schimbarea la Faþã” (sec. 20) ºi un
cazinou, iar în staţiunea Eforie Nord
există biserica „Adormirea Maicii
Domnului” (1996-2001) şi o geamie
construită în anii 1997-2000.

EFTIMIE MURGU, com. în jud. Caraº-Severin, formată dintr-un sat, situatã în NE
Depr. Almãj, la poalele de N ale M-þilor
Almãj, pe râul Rudãria; 1 700 loc. (1 ian.
2011): 836 de sex masc. ºi 864 fem. Expl.
de antracit, huilã ºi de azbest. Expl. ºi
prelucr. lemnului. Centru de colectare a
laptelui. Creºterea bovinelor. Pomiculturã (meri, pruni, peri). Satul Eftimie
Murgu este menþionat documentar,
prima oarã, la 16 iun. 1410, cu numele
Gerlissa, în 1484 cu cel de Gârliºtea
(proprietatea lui Sebastian Gârliºteanu),
în 1565 cu toponimul Rwdarya, iar între
1588 ºi 19 mai 1970 cu acela de Rudãria.
Casele memoriale „Eftimie Murgu” ºi
„Ioan Sârbu”. În arealul com. E.M. au
fost descoperite vestigii neolitice, aparþinând culturii materiale Coþofeni, din
prima Epocã a fierului/Hallstatt (ceramicã roºie ºi neagrã) ºi din perioada
romanã (dinari imperiali din argint, din
timpul împãratului Vespasian). Biserica
„Înălţarea Domnului” (1822). Pe valea
Rudãriei se mai pãstreazã 22 de mori de
apã din cele 40 câte au existat, aºezate
de-a lungul râului pe o distanþã de 3 km.
Rezervaþia naturalã cheile Rudãriei (250
ha), cu cele 22 de mori de apã.
EGHERHAT Õ Ariniº.

EISENSTEIN Õ Ocna de Fier.

ELAN 1. Râu, afl. dr. al Prutului pe terit.
com. Cavadineºti (jud. Galaþi); 68 km;
supr. bazinului: 608 km2. Izv. din Dealul
Lohanu, de la 280 m alt., de pe terit. com.
Creþeºti (jud. Vaslui), mãrgineºte la E

Dealurile Fãlciului ºi strãbate Depr. Elan.
Are un bazin asimetric, dezvoltat
exclusiv pe dr. (toþi afl. îi primeºte de pe
partea dr.), iar versantul stg. al vãii are
aspectul unei cueste înalte. Afl. pr.:
Oþeleni, Bãrboºi, Vutcani, Urdeºti,
Epureni.
2. Depresiunea Elanului, depresiune
cu caracter colinar în E României, în E
Pod. Bârladului, la E de Dealurile
Fãlciului, între râurile Elan, la V, ºi Prut,
la E. Formatã din culmi deluroase
prelungi, ce coboarã uºor spre Valea
Prutului, separate de vãi largi, cu ºesuri
extinse. Alt. max.: 234 m.

Eskil-Kalé
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bisericã din lemn cu hramul „Sfinþii
Împãraþi Constantin ºi Elena” (1848,
refăcută în 1923).
ERDEZAT Õ Ardusat.

ENICHIOI Õ Mihail Kogălniceanu (3).

EREMITU, com. în jud. Mureº, alcãtuitã
din 5 sate, situatã în depresiunea
omonimã din zona Dealurilor Mureºului,
la poalele de NV ale Dealului Becheci
(1 080 m alt.), pe râul Niraj; 4 106 loc.
(1 ian. 2011): 2 239 de sex masc. ºi 1 867
fem. Nod rutier. Expl. ºi prelucr. primarã
a lemnului. Produse de uz casnic. Culturi
de cartofi. Centru de olãrit (în satul
Cãlugãreni). Agroturism. În satul Eremitu,
menþionat documentar, prima oarã, în
1567, cu numele Remete, se aflã ruinele
cetãþii Vityal (sec. 14–16), o bisericã
romano-catolicã, zidită în anii 1804-1812
pe locul uneia din 1567, ºi o bisericã
ortodoxã din lemn (sec. 18), iar în satul
Cãlugãreni existã biserica unei foste
mănãstiri franciscane, construitã în 1666–
1678, cu transformãri din sec. 20.

ENOªEªTI Õ Piatra Olt.

ERIU Õ Ier (2).

ELHOV Õ Ilfov (1).

ELISABETA DOAMNA Õ Horia (3).

ELISABETOPOLE Õ Dumbrãveni (1).
ELIZA-STOENEŞTI Õ Bărcăneşti (1).

EMIL BODNARAª, denumirea între 7
sept. 1976 ºi 20 mai 1996 a com. Miliºãuþi,
devenitã oraº la 7 apr. 2004.
ENGHEZ Õ Amzacea.

ENISALA Õ Sarichioi.

EPOTEªTI Õ Ipoteºti (2).

EPURAN Õ Peºtera lui Epuran.

EPURENI, com. în jud. Vaslui, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în Colinele Fãlciului,
pe râul Epureni; 3 069 loc. (1 ian. 2011):
1 591 de sex masc. ºi 1 478 fem. Staþie de
c.f. Mobilã; produse de panificaþie.
Apiculturã. Silviculturã. Agroturism.
Biserica „Sfântul Dumitru” (1860), în
satul Horga. Satul Epureni apare
menþionat documentar la 5 mart. 1493
într-un act emis de ªtefan cel Mare.

ERBICENI, com. în jud. Iaºi, alcãtuitã
din 5 sate, situatã în Colinele Bahluiului
(Câmpia Jijiei Inferioare), la confl. râului
Duruşca cu Bahlui; 5 855 loc. (1 ian. 2011):
2 921 de sex masc. ºi 2 934 fem. Haltã de
c.f. Morãrit; presã de ulei; încălţăminte.
Legumiculturã. Viticulturã. Pe terit.
satului Spinoasa au fost descoperite
urmele mai multor aºezãri ºi morminte
datând din Paleoliticul superior, din Epipaleolitic, Neolitic, din perioada de
trecere de la Epoca bronzului la cea a
fierului, din timpul migraþiilor popoarelor ºi din perioada de trecere de la
sclavagism la feudalism. În satul
Erbiceni, menþionat documentar în 1436,
se aflã un han de tip rateº (sec. 18) ºi o

ERESTEGHIN Õ Moacºa.

ERNEI, com. în jud. Mureº, alcãtuitã din
6 sate, situatã în zona de contact a
Dealurilor Nirajului cu terasele de pe stg.
Mureºului, pe râul Terebici; 5 768 loc.
(1 ian. 2011): 2 900 de sex masc. ºi 2 868
fem. Staþie de c.f. (în satul Dumbrãvioara). Nod rutier. Expl. de gaze
naturale (în satul Dumbrãvioara).
Producţie de echipamente frigorifice, de
aparate şi instrumente medicale şi de
laborator, de furnire şi panouri din lemn.
Creºterea bovinelor. Culturi de cereale,
cartofi, legume º.a. Satul Ernei este
menþionat documentar, prima oarã, în
1332. În satul Dumbrãvioara, atestat
documentar, prima oarã, în 1319, se aflã
o bisericã reformatã (1785) ºi castelul
contelui Samuel Teleki, guvernatorul
Transilvaniei, construit în stil baroc în
1769, cu adăugiri din 1912, iar în satul
Cãluºeri, menþionat documentar, prima
oarã, în 1332, existã o bisericã unitarianã
(1762) cu turn ridicat în 1783.
EROII NEAMULUI, Mănãstirea ~ Õ
Durneºti.
ERYTHIA Õ Ada-Kaleh.

ESCHIBABA Õ Stejaru (2).

ESKIL-KALÉ Õ Chilia Veche.
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Estelnic

ESTELNIC, com. în jud. Covasna,
alcãtuitã din 3 sate, situatã în Depr. Târgu
Secuiesc, pe râul Estelnic; 1 169 loc. (1
ian. 2011): 595 de sex masc. ºi 574 fem.
Expl. lemnului. Fabricã de confecþii. În
satul Estelnic, atestat documentar în 1332,
se aflã o cetate þãrãneascã din sec. 14, cu
bisericã romano-catolicã de incintã din
sec. 15, cu transformari din 1532, 1635 şi
1819, ºi o rezervaþie botanicã (tinovul
„Fagul Rotund”). Com. E. a fost înfiinþatã
la 20 dec. 2005 prin desprinderea satelor
Estelnic, Cãrpineni ºi Valea Scurtã din
com. Poian, jud. Covasna.

ESTEU Õ Mizil.

EªELNIÞA, com. în jud. Mehedinþi,
formată dintr-un sat, situatã pe stg.
Dunãrii, la confl. cu râul omonim, la
poalele M-þilor Almãj; 3 070 loc. (1 ian.
2011): 1 525 de sex masc. ºi 1 545 fem.
Expl. de crom, granit, calcar ºi balast.
Pescuit. Pomiculturã. Muzeu etnografic.
Satul E. este menþionat documentar,
prima oarã, la 25 febr. 1484. Pânã la 20
mai 1996, satul ºi com. E. au avut grafia
Ieºelniþa. Com. E. a fost afectatã, în mare
parte, de lucrãrile din cadrul complexului
Porþile de Fier I, numeroase gospodãrii
fiind strãmutate pe versanþi. Agroturism.

EZERIª 1. Depresiune de eroziune,
situatã în NV M-þilor Banatului (Carpaþii
Occidentali), între M-þii Dognecei ºi
Semenic, la 200 m alt., drenatã de râul
Tãu. Supr.: c. 15 km2. Relief de luncã ºi
terase. Pomiculturã.
2. Com. în jud. Caraº-Severin,
alcãtuitã din 2 sate, situatã în depresiunea
omonimã, pe râul Tãu; 1 375 loc. (1 ian.
2011): 684 de sex masc. ºi 691 fem. Haltã
de c.f. Confecþii metalice. Producţie de
pompe şi compresoare. Pomiculturã
(meri, pruni, peri). În satul Ezeriº,
menþionat documentar, prima oarã, în
1319, se află biserica „Adormirea Maicii
Domnului” (1801). Punct fosilifer ºi parc
dendrologic, în satul Soceni.

FAGYATH Õ Fãget (2).

FARAOANI, com. în jud. Bacãu, formată
dintr-un sat, situatã la poalele de E ale
Culmii Pietricica, pe dr. vãii Siretului;
5 395 loc. (1 ian. 2011): 2 641 de sex masc.
ºi 2 754 fem. Staþie de c.f. (inauguratã la
13 sept. 1872). Expl. de balast. Centru de
dogãrit ºi rotãrit. Moarã de cereale.
Bibliotecã (1950) cu peste 14 000 de volume. Muzeu sãtesc. Satul Faraoani apare
menþionat documentar, prima datã, în
1420 cu numele Forrofalva ºi apoi la 5 apr.
1474, cu toponimul Faraoani. Biserica din
lemn cu hramul „Sfântul Martin” (1641,
reparatã în 1828) situatã pe terit. fostului
sat Valea Mare – sat unificat cu Faraoani
la 17 febr. 1968; biserica romano-catolicã
„Sfântul Anton” construitã în stil gotic,
dupã planul arhitectului Octav Bellet, în
perioada 1930–1965 (cu întrerupere în
timpul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial).

FARCAªA, com. în jud. Neamþ, alcãtuitã
din 5 sate, situatã pe râul Bistriþa, în
amonte de lacul de acumulare Izvoru
Muntelui, la poalele de V ale M-þilor
Stâniºoarei ºi cele de NE ale masivului
Grinþieº (M-þii Bistriþei); 3 215 loc. (1 ian.
2011): 1 595 de sex masc. ºi 1 620 fem.
Expl. ºi prelucr. lemnului (furnire, panouri din lemn). În satul Farcaºa, atestat
documentar în 1437, se aflã biserica
având hramul „Cuvioasa Parascheva”
(1774, refăcută în 1951), cu colecþie de
icoane, declaratã monument istoric.

ficaţie. Morărit. Creşterea bovinelor.
Culturi de orez, sfeclă de zahăr, floareasoarelui, soia, de cereale, de plante tehnice ºi de nutreþ etc. Irigaþii. Pomiculturã.
Legumiculturã. Complex avicol. Apiculturã. Pisciculturã. Conacul „Aurel
Bentoiu” (1937) şi biserica din lemn
„Cuvioasa Parascheva” (1782), în satul
Fãcãeni. La 12 aug. 2002, în arealul com.
F. s-a declanºat o tornadã care a distrus
peste 30 de gospodãrii ºi o mare parte
din pãdurea aflată în apropiere.

FÃGÃRAª 1. Munþii ~, masiv muntos
în partea central-esticã a Carpaþilor
Meridionali, între râurile Olt, la V, ºi
Dâmboviþa, la E, care dominã, spre N,
Pod. Transilvaniei cu 1 600–2 000 m. Constituit în întregime din ºisturi cristaline
(paragnaisuri, micaºisturi, cuarþite, gnaisuri, calcare, dolomite cristaline º.a.). Alt.
max.: 2 544 m (vf. Moldoveanu, cel mai
înalt din þarã). Este format dintr-o creastã
pr., cu direcþie E-V, extinsã pe 70 km
lungime (din care se detaºeazã numeroase vârfuri piramidale, abrupturi ºi
stâncãrii), dublatã spre S de mai multe
culmi ºi masive montane cu înãlþimi mai
mici (Iezer-Pãpuºa, Ghiþu, Frunþi, Cozia).

FARCÃU, vârf în M-þii Maramureº, la
graniþa cu Ucraina, constituind alt. max.
a acestora (1 957 m). Alcãtuit din porfire,
calcare, gresii ºi ºisturi. Acoperit cu
pãºuni alpine.

FÃCÃENI, com. în jud. Ialomiþa, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în E Câmpiei Bãrãganului, pe stg. braþului Borcea al Dunãrii;
5 614 loc. (1 ian. 2011): 2 769 de sex masc.
ºi 2 845 fem. Nod rutier. Producţie de
mobilă şi ambalaje din lemn, de băuturi
alcoolice, de produse lactate şi de pani-
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M-þii F. sunt cei mai masivi ºi mai înalþi
din Carpaþii româneºti (au ºase vârfuri
de peste 2 500 m, 30 de vârfuri peste
2 400 m ºi c. 150 de vârfuri peste 2 300
m), prezintã un caracter tipic alpin, cu
numeroase urme ale glaciaþiei cuaternare
(circuri, vãi ºi lacuri glaciare, custuri,
morene etc.). Climat alpin, cu precipitaþii
abundente (peste 1 400 mm/anual) ºi
vânturi predominante dinspre V. Important nod oro-hidrografic al Carpaþilor
Meridionali (de pe versantul lor sudic
izvorăsc râurile Argeº, Vâlsan, Râu
Târgului, Râu Doamnei º.a., iar de pe
versantul nordic o puzderie de râuri mai
mici – Sebeº, Berivoiu, Sãvãstreni, Breaza,
Sâmbãta, Viºtea, Ucea, Arpaº, Cârþiºoara
º.a. – care formeazã, aici, cea mai densã
reþea hidrograficã din þarã, a cãrei valoare
este de 1,4 km/km2 faþã de 0,5 km/km2
cât este media pe þarã). În zona înaltã, la
peste 1 700 m alt., se extind pãºunile
alpine, propice pãstoritului, ºi tufãriºuri
subalpine (jneapãn, smirdar, afin), printre
care, din loc în loc, se dezvoltã exemplare
izolate sau pâlcuri de zâmbru (Pinus
cembra), iar mai jos, pantele lor sunt acoperite cu pãduri de conifere ºi de fag.
Constituie una dintre cele mai importante
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zone turistice ale þãrii (numeroase trasee
marcate, cabane, refugii etc.), traversat, pe
la obârºiile Argeºului, de ºoseaua de mare
alt. (2 034 m) – „Transfãgãrãºan” – ce leagã
Muntenia de Transilvania. Vârfuri pr.: Negoiu (2 535 m), Viºtea Mare (2 527 m),
Lespezi (2 522 m), Vânãtarea lui Buteanu
(2 506 m), Dara (2 500 m), Urlea (2 473 m),
Gãlãºescu (2 471 m), Arpaºu Mare (2 468
m), Arpaºu Mic (2 459 m), Ucea Mare
(2 434 m), Capra (2 417 m).
2. Depresiunea ~, depresiune de
eroziune în partea centralã a României,
în zona de contact a M-þilor Fãgãraº, la
S, Perºani, la E, ºi Pod. Hârtibaciului, la
N, drenatã median, de la E la V, de râul
Olt ºi numeroºii sãi afl. Supr.: c. 1 000 km2.
Alt. medie: 500 m. Este de fapt o câmpie
aluvio-proluvialã etajatã, formatã dintr-o
îmbinare de glacisuri piemontane, dezvoltate la contactul cu muntele, din
terasele ºi luncile extinse în lungul Vãii
Oltului ºi afl. sãi. Climã rãcoroasã (media
termicã 6–8°C/anual), cu inversii de
temperaturã în sezonul rece al anului ºi
cu precipitaþii bogate (700–850 mm/
anual). Vegetaþie de pajiºti ºi pãºuni în
alternanþã cu pâlcuri de pãduri de fag ºi
stejar. În Depr. F. se aflã ºi renumita poianã
cu narcise de la Dumbrava Vadului.
Culturi de cartofi, sfeclã de zahãr, cereale,
plante tehnice. Creºterea vitelor (bovine,
bubaline). Cunoscutã ºi sub denumirea de
Þara Fãgãraºului sau Þara Oltului.
3. Municipiu în jud. Braºov, situat în
depresiunea cu acelaºi nume, la 430 m
alt., pe stg. râului Olt, la confl. cu
Berivoiu, la 67 km NV de municipiul
Braºov; 37 567 loc. (1 ian. 2011): 17 959
de sex masc. ºi 19 608 fem. Supr.:
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36,4 km2, din care 12,7 km2 în intravilan;
densitatea: 2 958 loc./km2. Staþie de c.f.
Nod rutier. Expl. de argilã ºi balast.
Hidrocentralã; termocentralã. Combinat
chimic (îngrãºãminte, mase plastice,
uleiuri industriale, explozivi, vopsele).
Constr. de utilaje pentru ind. chimicã ºi
alim. Producţie de folii din aluminiu, de
ambalaje din material plastic, de cherestea, de mobilã, textile, de produse din
cauciuc, de marochinărie ºi de produse
alim. (preparate din lapte ºi carne, bãuturi, panificaþie etc.). Confecþii metalice.
Tãbãcãrie. Sere legumicole. Muzeul Þãrii
Fãgãraºului „Valer Literat”, înfiinþat în
anul 1923 pe baza colecþiei etnografice a
profesorului Valer Literat, cu colecþii de
arheologie ºi istorie, de etnografie ºi artã
popularã localã (þesãturi de interior, ceramicã, icoane pe sticlã, piese de port
popular românesc ºi sãsesc – pieptare,
cingãtori, unelte agricole etc.). Pânã în
1981 s-a numit Muzeul „Cetatea Fãgãraº”,
între 1981 ºi 2004 a purtat numele „Muzeul Þãrii Fãgãraºului”, iar din anul 2004
se numeºte Muzeul Þãrii Fãgãraºului
„Valer Literat”. Istoric. Menþionat documentar, prima oarã, cu numele de Fogros,
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la 11 mart. 1291 ºi apoi în 1393, iar ca
oraº în 1431. Între 1369 ºi 1462 s-a aflat
în stãpânirea domnilor Þãrii Româneºti.
În 1310, voievodul Transilvaniei, Ladislau
Kán, a construit o cetate de lemn, înconjuratã cu valuri de pãmânt, care a fost
supusã refacerilor ºi amplificãrilor în sec.
15–17. În 1539, voievodul ªtefan Mailath
(care a stãpânit cetatea între 1528 ºi 1541)
a reclãdit o parte din cetate. Ulterior,
cetatea a mai fost restauratã în anii 1589–
1594, 1623–1629, 1631–1643 ºi s-a aflat în
posesia lui Baltazar Báthori (1589–1594),
apoi a lui Mihai Viteazul (1599–1600), a
lui ªtefan Csáki (1601– 1613), Gabriel
Bethlen (1613–1629) º.a. În 1623–1629,
principele Transilvaniei, Gabriel Bethlen,
a creat un sistem de fortificaþii, transformând totul în castel-cetate, apropiat de
forma actualã. În timpul domniei lui
Gheorghe Rákóczi I (1630–1648), respectiv în anii 1631–1643, a fost dublatã
fortificaþia castelului ºi s-a lãrgit ºanþul
cu apã din jurul acestuia. În 1650, castelul
a fost reamenajat ºi modernizat în stil
renascentist. În timpul lui Mihail Apáfi
(1661–1690), în acest castel a funcþionat
Dieta Transilvaniei. Castelul, având
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forme arhitectonice ºi decorative
viguroase, specifice Renaºterii transilvãnene, cu turnuri poligonale la colþuri, a
fost înconjurat, în sec. 17–18, cu o centurã
de ziduri din cãrãmidã, în sistem Vauban,
mãrginitã la exterior de un ºanþ cu apã.
Între 1948 ºi 1962, castelul a fost folosit ca
penitenciar pentru deþinuþii politici, iar în
anii 1965–1968 a fost renovat ºi amenajat
ca muzeu. Pânã în 1737, F. a fost reºed.
episcopiei greco-catolice, an în care
aceasta a fost mutatã la Blaj de cãtre Ioan
Inochentie Micu (Clain). Declarat municipiu la 27 iul. 1979. Monumente: biserica ortodoxã cu hramul „Sfântul
Nicolae” (1694–1698), ctitorie a domnului
Constantin Brâncoveanu, cu turn-clopotniþã pe pronaos, pãstreazã la interior
frumoase picturi murale executate în
1721 de Preda Zugravul din Câmpulung.
Biserica a fost renovatã în 1921–1922 ºi
declaratã monument de arhitecturã; biserica reformatã (1712–1715) cu un valoros
amvon decorat cu sculpturi; biserica ortodoxã cu hramul „Sfânta Treime” (1782–
1791), cu picturi murale din 1791–1797
ºi reparatã în 1896; biserica din lemn cu
hramul „Sfântul Gheorghe” (1991–1994);
biserica evanghelicã construitã în stil
neoclasic, în anii 1842–1843; biserica
romano-catolicã a fostei mănãstiri franciscane, reconstruitã în anii 1761–1782 în
stil rococo pe locul unei biserici mai vechi
ridicatã în anii 1737–1742, distrusã de
incendiul din 31 mai 1760 când a ars
aproape tot oraºul. Biserica este declaratã
monument de arhitecturã ºi are o orgã
cu 16 registre, instalatã în 1895; castelul-cetate; casa memorialã „Ioan Inochentie Micu (Clain)”, construitã în 1727
în stilul Renaºterii transilvãnene; bustul
Doamnei Stanca (soþia voievodului Mihai
Viteazul), operã a sculptorului Spiridon
Georgescu; bustul lui Badea Cârþan,
realizat de sculptorul Vasile Blendea º.a.
FÃGET 1. Masiv deluros situat în partea
de N a Dealurilor Mureºului (E-NE Pod.

Transilvaniei), pe dr. râului Luþ. Alt.
max.: 684 m. Alcãtuit din argile
marnoase, nisipuri, tufuri vulcanice º.a.
2. Oraº în jud. Timiº, situat în zona
de contact a Câmpiei Lugojului cu
Dealurile Lugojului, pe cursul superior
al râului Bega, la 98 km E de municipiul
Timiºoara; 7 270 loc. (1 ian. 2011): 3 568
de sex masc. ºi 3 702 fem. Supr.: 145 km2,
din care 9,2 km2 în intravilan; densitatea:
790 loc./km2. Staþie de c.f. Expl. de nisipuri cuarþoase ºi de argilã. Prelucr.
lemnului (cherestea, mobilã, ambalaje
din lemn); producþie de piele pentru
încãlþãminte, de articole pentru voiaj ºi
de obiecte de marochinărie; produse
textile (pãturi) ºi alim. (preparate din
lapte, panificaþie). Moarã de cereale (din
1720). Pomiculturã. Centru de olãrit (în
satul Jupâneºti). Istoric. Localit. apare
menþionatã documentar, prima oarã, ca
târg cu o puternicã cetate, în 1548, cu
numele Fagyath. În perioada 1594–1602,
cetatea din F. s-a aflat în posesia Banului
de Lugoj, în 1602 a fost asediatã ºi distrusã de turci, iar în 1699 a fost demantelatã. În 1607, localit. apare menþionatã
ca reºed. a districtului cu acelaºi nume.
La sf. sec. 18, Johann Lehmann consemna:
„Fãgetul este un oraº românesc cu peste
200 de case, douã biserici, un han curat
ºi încãpãtor”. Într-o lucrare a cãlãtorului
italian Domenico Sestini, apãrutã la
Florenţa în anul 1815, se relateazã cã
„Fãgetul este un târg frumos, cu circa
200 de case româneºti, douã biserici,
peste 30 de case germane ºi un han”. La
16 aug. 1849, armata revoluþionarã maghiarã, comandatã de generalul Bem, ºi-a
stabilit tabãra la poalele cetãþii. La 15 iul.
1994, com. Fãget a fost declaratã oraº,
având în subordine ad-tivã 10 sate:
Bãteºti, Begheiu Mic, Bichigi, Brãneºti,
Bunea Mare, Bunea Micã, Colonia Micã,
Jupâneºti, Povârgina, Temereºti. Monumente: în oraşul Făget se află ruinele
cetăţii Făget (sec. 16-17) şi biserica
„Adormirea Maicii Domnului”, declarată
monument de arhitectură barocă târzie,
sfinţită în 1889, pictată în 1908-1910 de
Virgil Simionescu, renovată în 1989-1992
şi repictată în 1991-1992 de Ioan ŞuleaGorj; biserica din lemn cu hramul
„Cuvioasa Parascheva” (sec. 16, cu refaceri ºi picturi din 1783, executate de
Gheorghe Diaconovici-Loga), în satul
Bãteºti; biserica din lemn de stejar, având
hramul „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi
Gavriil” (1782–1783, cu picturi interioare
realizate în 1785 de Gheorghe Diaco-
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novici-Loga), în satul Povârgina; biserica
din lemn, cu hramul „Cuvioasa
Parascheva” (1782), în satul Jupâneºti.
Poiană cu narcise (20 ha), declarată
rezervaţie naturală, în satul Băteşti.
FÃGEÞEL, Mănãstirea ~ Õ Frumoasa
(1).

FÃGEÞELU, com. în jud. Olt, alcãtuitã
din 6 sate, situatã în Piem. Cotmeana, pe
râul Vedea; 1 275 loc. (1 ian. 2011): 600
de sex masc. ºi 675 fem. Nod rutier.
Viticulturã; pomiculturã (meri, pruni,
peri). Muzeu sãtesc (satul Chilia). Pe terit.
satului Chilia a fost descoperitã o
necropolã de incineraþie (sec. 3) aparþinând dacilor romanizaþi. În satul Chilia
se aflã o bisericã ortodoxã cu dublu hram
– „Adormirea Maicii Domnului” ºi „Sfântul Nicolae” (1830, cu picturi murale
interioare din 1842), ºi o bisericã având
hramul „Cuvioasa Parascheva” (1842), iar
în satul Fãgeþelu, atestat documentar în
anul 1475, existã douã biserici cu acelaºi
hram – „Adormirea Maicii Domnului” –,
una datând din 1805 ºi cealaltã din 1822
(cu picturi murale originare), precum ºi
o bisericã din lemn ºi zid având dublu
hram – „Sfântul Nicolae” ºi „Cuvioasa
Parascheva” (1853).

FÃLCIU 1. Dealurile (Colinele) Fãlciului,
complex de dealuri în E României, parte
componentã a Pod. Bârladului, situate
între râurile Bârlad, la V, ºi Elan, la E. Se
prezintã sub forma unor ºiruri deluroase
înalte (250–377 m alt.), cu direcþie N-S,
extinse pe o lungime de c. 100 km, terminate prin versanþi abrupþi, cu caracter de
cueste, afectaþi de procese de alunecare ºi
ravenare. Sunt constituite din argile,
nisipuri, marne argiloase, gresii ºi pietriºuri.
Intens fragmentate de râuri. Acoperite în
mare parte cu pãduri de stejar în amestec
cu gorun ºi tei. Alt. max.: 377 m.
2. Com. în jud. Vaslui, alcãtuitã din
6 sate, situatã în lunca ºi pe terasele de
pe dr. Prutului; 5 683 loc. (1 ian. 2011):
2 907 de sex masc. ºi 2 776 fem. Staþie de
c.f. Nod rutier. Fermã de creºtere a porcinelor. Viticulturã. Centru de vinificaþie.
Iazuri ºi heleºteie pentru pescuit ºi
irigaþii. Pânã în 1950 a fãcut parte din
categoria comunelor urbane (oraº) ºi a
fost reºed. plasei Dimitrie Cantemir.
FÃLCOIU, com. în jud. Olt, alcãtuitã din
3 sate, situatã în Câmpia Romanaþi, la
confl. Olteþului cu Oltul; 4 103 loc. (1 ian.
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2011): 2 033 de sex masc. ºi 2 070 fem.
Haltã de c.f. Ţesături. Creşterea porcilor.
Culturi de cereale, de plante tehnice ºi
de nutreþ etc.; legumiculturã. Conac (sec.
19) ºi biserica „Sfântul Nicolae” (1596, refãcutã în 1710), în satul Fãlcoiu; în satul
Cioroiu se află biserica „Sfinþii Voievozi”
(1783–1796, cu fresce originare, reparată în
1880, 1939), iar în satul Cioroiaşu există
biserica având hramul „Intrarea în Biserică
a Maicii Domnului” (1856).

FÃLTICENI 1. Podiºul ~, subunitate a
Pod. Sucevei, situatã în S acestuia, între
Pod. Dragomirnei (la N) ºi vãile Siretului
(la E) ºi Moldovei (la V), drenatã de
râurile ªomuzu Mare, ªomuzu Mic º.a.
Se prezintã sub forma unor platouri
structurale mãrginite de cueste, afectate
de procese de alunecare ºi ravenare. Pod.
F. este alcãtuit predominant din argile
cu intercalaþii nisipoase, gresii calcaroase
ºi calcare oolitice º.a. Alt. max.: 528 m
(Dealul Teiºoara).
2. Municipiu în jud. Suceava, situat
în podiºul omonim, la 220–390 m alt., pe
râul ªomuzu Mare, la 25 km S de municipiul Suceava; 29 645 loc. (1 ian. 2011):
14 192 de sex masc. ºi 15 453 fem. Supr.:
28,8 km2, din care 7,5 km2 în intravilan;
densitatea: 3 980 loc./km2. Staþie de c.f.
(inauguratã la 28 mai 1887). Nod rutier.
Expl. de argilã. Constr. de maºini-unelte.
Producţie de produse farmaceutice de
bază, de articole de lenjerie pentru corp,
de detergenþi, sulfat de amoniu, sãpunuri, plexiglas, de sticlãrie pentru menaj,
de mobilã, cherestea, lãzi, butoaie, de
încãlþãminte, de confecþii, de produse
textile (filaturã ºi þesãtorie de in ºi cânepã,
covoare) ºi alim. (conserve de legume ºi
fructe, preparate din carne ºi lapte, băuturi, amidon, glucozã, lapte praf, panificaþie etc.). Centru pomicol (meri) cu
livezi care ocupă 466 ha. Sere floricole.
Staþiune de cercetare ºi producþie pomi-
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colã. Muzeul de artă „Ion Irimescu”
(inaugurat în 1974), cu secþii de istorie,
etnografie, artã (peste 300 de sculpturi ºi
1 000 de desene realizate de Ion Irimescu,
fiind cea mai mare colecþie de autor din
România; lucrãri aparþinând pictorilor
Aurel Bãeºu, Dimitrie Loghin, ªtefan
ªoldãnescu º.a.); Muzeul de ştiinţe
naturale „Mihai Bãcescu” (inaugurat în
1982); Muzeul „Galeria oamenilor de
seamã”, inaugurat la 16 iun. 1972,
gãzduit în casa donatã de Horia ºi Vasile
Lovinescu, nepoþii lui Eugen Lovinescu;
casele memoriale „Mihail Sadoveanu”
(casa a fost construitã dupã planul
întocmit de Mihail Sadoveanu; aici a
locuit scriitorul în perioada 1909–1918),
„Nicu Gane”, „Ion Creangã”. La F. s-au
nãscut numeroase personalitãþi, printre
care: actorii Jules Cazaban ºi Grigore Vasiliu-Birlic, prozatorul Nicolae Gane,
folcloristul ºi etnograful Artur Gorovei,
filologul Alexandru Lambrior, pictorul
Aurel Bãeºu, inginerul Dimitrie Leonida,
criticul ºi istoricul literar Eugen Lovinescu º.a. Istoric. Prima menþiune documentarã a localit. dateazã din anul 1435,
apoi apare consemnată în documente la
15 mart. 1490, când este amintitã într-un
act domnesc ca „sat pe ªumuz, anume
Fulticeanii”. Satul ªoldãneºti, în prezent
localit. componentã a municipiului
Fãlticeni, este atestat în anul 1384. În
1779, aici s-au refugiat numeroºi locuitori
din Suceava ca urmare a ocupării (în
1775) Bucovinei de cãtre austrieci, iar la
8 aug. 1780, domnul Constantin Moruzi
a emis un hrisov domnesc prin care
poruncea sã se întemeieze un târg nou,
cu numele ªoldãneºti, în þinutul Sucevei,
pe moºia stolnicului Ioniþã Baºotã. În
1826, numele localit. a fost schimbat din
ªoldãneºti în F. În sec. 19 ºi începutul
sec. 20, la F. se þineau vestite iarmaroace,
în ziua de Sfântul Ilie (20 iul.), care durau
câteva sãptãmâni, fiind unul dintre cele
mai însemnate târguri în epocă. Pânã în
1950, F. a fost reºed. de judeþ. Declarat
municipiu la 21 nov. 1994, F. are în
subordine ad-tivã localit. componente
ªoldãneºti ºi Þarna Mare. Monumente:
biserica din lemn cu hramul „Sfântul
Gheorghe” (c. 1706, refãcutã în 1824);
biserica „Sfântul Nicolae”, ctitorie din
1798 a lui Andrei Baºotã; biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1827, cu adãugiri din 1923); biserica „Sfântul Ilie”,
construitã în 1851 pe locul uneia din lemn
din 1765; pod de piatrã (sec. 15); biserica
„Sfinţii Voievozi”-Grădinile (1807, reparată în anii 1937, 1975, 2006) situată în

fostul sat Tâmpeşti, atestat documentar
în 1620, denumit de la 1 ian. 1965
Grădinile, azi cartier al municipiului); casa
„Cantacuzino-Paºcanu” (1858), azi sediul
Bibliotecii municipale; casa pictorului
ªtefan ªoldãnescu (1830); casa lui Alecu
Forãscu-Botez (1896), azi muzeu; casa
familiei Lovinescu (1850), azi „Galeria
oamenilor de seamã”; casã din lemn
(1842) în care a funcþionat ªcoala domneascã; Monumentul Eroilor neamului,
realizat în 1998 dupã proiectul maestrului Ion Irimescu.

FÃRÃGÃU, com. în jud. Mureº, alcãtuitã
din 6 sate, situatã în Colinele Mãdãraºului, pe cursul superior al râului ªar;
1 739 loc. (1 ian. 2011): 870 de sex masc.
ºi 869 fem. Nod rutier. Prelucr. lemnului
ºi a laptelui. Producţie de vopsele, lacuri
şi cerneluri tipografice. Satul Fãrãgãu
este menþionat documentar, prima oarã,
în 1357. În satul Poarta se află biserica
ortodoxă, din lemn, cu hramul „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1882,
renovată în 1965, cu picturi pe pereţii
interiori de factură naivă), iar în satul Tonciu
există o biserică reformatã (sec. 17), cu tavan
casetat ºi pictat (în 1769). Rezervaþia naturalã
„Lacul Fãrãgãu” (35 ha).
FÃRÃU, com. în jud. Alba, alcãtuitã din
5 sate, situatã în Pod. Târnavelor, pe
Valea Drumu Podului; 1 562 loc. (1 ian.
2011): 806 de sex masc. ºi 756 fem.
Viticulturã. Muzeu etnografic (în satul
Fãrãu). În satul Fãrãu, menþionat documentar, prima oarã, în 1299, se aflã
biserica din lemn cu hramul „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil” construitã
în 1762 în satul Sâniacob (Mureş) ºi
strãmutatã aici în 1842, când i s-au fãcut
unele adãugiri (declaratã monument
istoric), iar în satul Sânbenedic, atestat
documentar în anul 1332, existã biserica
din lemn cu hramul „Sfântul Nicolae”
datând de la începutul sec. 18 (refãcutã
în 1730 ºi 1773 ºi pictatã în 1798 ºi 1861);
biserica unitarianã (sec. 15–18), în satul
Sânbenedic; în satul ªilea, atestat documentar în anul 1319, sunt douã biserici
din lemn – una cu hramul „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”, datând din 1664,
cu picturi din 1745, executate de meşterul
zugrav Iacov, ºi din 1843, realizate de
Ioan Jijiu, ºi alta cu hramul „Sfântul
Nicolae” (1730, amplificată în 1773-1774,
pictată de meşterul Iacov şi de fiul său
Nicolae), declarată monument istoric. În
satul Fărău se află biserica „Izvorul
Tămăduirii” (2010) şi mănăstirea Fărău,
înfiinţată în 1995, cu biserica din lemn

romane (sec. 2–4), în cadrul cãreia s-au
gãsit monede, ceramicã, fragmente de
cuptoare din cãrãmidã, obiecte din bronz
º.a., ºi ale unei aºezãri neolitice aparþinând culturii materiale Vãdastra (milen.
4 î.Hr.). În satul Hotãrani se aflã biserica
„Sfinţii Voievozi” a fostei mănãstiri
Hotãrani, ctitorie din 1588 a vornicului
Mitrea ºi a jupâniþei Neaga, care pãstreazã unul dintre cele mai vechi
pridvoare de zid din Þara Româneascã,
adãugat în anii 1707–1708, o datã cu repararea bisericii. Biserica are picturi murale
interioare din 1840. Turn-clopotniþã cu
amenajãri defensive construit în 1707–
1708, azi în ruinã.

Fărcaşele. Ruinele Turnului-clopotniţă al mănăstirii
Hotărani

„Sfânta Treime” (1994-2003, pictată de
Fodor Marcel din satul Sântămărie).

FÃRCAª, com. în jud. Dolj, alcãtuitã din
5 sate, situatã în zona Dealurilor
Amaradiei, pe râul Plosca; 1 929 loc.
(1 ian. 2011): 980 de sex masc. ºi 949 fem.
Expl. de gaze şi petrol. Pomiculturã
(meri, pruni, peri, caiºi). Biserica „Sfântul
Nicolae” (1816), în satul Golumbelu.
Până la 7 apr. 2004, com. F. a avut în componenţă satele Mofleşti, Nistoi, Puţinei,
Soceni şi Tălpaş, care la acea dată au
format com. Tălpaş, jud. Dolj.

FÃRCAªA, com. în jud. Maramureº,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în SV Depr. Baia
Mare, la confl. râului Borturc cu Someº;
4 066 loc. (1 ian. 2011): 1 965 de sex masc.
ºi 2 101 fem. Expl. de balast. Producţie de
obiecte din sticlã (pahare, vaze pentru flori
etc.). Materiale de construcþii (parchet). În
satul Fãrcaºa, menþionat documentar,
prima oarã, în 1424, se aflã biserica din
lemn cu hramul „Cuvioasa Parascheva”
(1774, restauratã în 1954) cu colecþii de
icoane ºi de piese etnografice, iar în satul
Buzeºti, atestat documentar în 1648, existã
biserica din lemn cu hramul „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil” (1610),
declaratã monument istoric.

FÃRCAªELE, com. în jud. Olt, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în Câmpia Romanaþi,
la confl. râului Teslui cu Oltul; 4 700 loc.
(1 ian. 2011): 2 375 de sex masc. ºi 2 325
fem. Staþie de c.f. Expl. de balast. Fermã
de creºtere a ovinelor. Culturi de cereale,
de plante tehnice ºi de nutreþ etc.; legumiculturã. Pe terit. satului Hotãrani au fost
descoperite urmele unei aºezãri rurale

FÃRCÃDINUL DE JOS
Berthelot.

Õ

General

FÃRCÃªEªTI, com. în jud. Gorj, alcãtuitã din 7 sate, situatã în zona de contact
a teraselor de pe dr. Jiului cu Dealul
Bujorescu (Dealurile Jiului); 3 477 loc.
(1 ian. 2011): 1 743 de sex masc. ºi 1 734
fem. Expl. de lignit (în satul Roºia-Jiu).
Termocentralã (în satul Rogojel) cu o
putere instalatã de 1 720 MW. Producţie
de utilaje pentru construcţii. În satul
Fãrcãºeºti se aflã bisericile din lemn cu
hramurile „Sfântul Ioan Botezãtorul”Broºteniþa (1848) ºi „Sfântul Nicolae”
(1847); în satul Peºteana de Jos existã
biserica „Sfântul Nicolae” a fostului schit
(ante 1720), declaratã monument istoric,
iar în satele Timiºeni ºi Valea cu Apã
sunt bisericile din lemn cu hramurile
„Sfântul Nicolae” (1773) ºi „Intrarea în
Bisericã a Maicii Domnului” (1705,
refãcutã din temelie în 1948–1950).

FÃUREI 1. Oraº în jud. Brãila, situat în
V Câmpiei Brãilei, la 42 m alt., la 64 km
SV de municipiul Brãila; 4 000 loc. (1 ian.
2011): 1 944 de sex masc. ºi 2 056 fem.
Supr.: 18,3 km2, din care 2,2 km2 în intravilan; densitatea: 1 819 loc./km2. Nod
feroviar (staþia de c.f. a fost inauguratã
la 13 sept. 1872) ºi rutier. Expl. de petrol
ºi de argilã. Prelucr. metalelor ºi a lemnului. Producţie de aparataj pentru telecomunicaþii, de agregate pentru irigaþii,
de conf., de cãrãmizi ºi de produse alim.
Morãrit. Centru viticol. Fermã pomicolã
(150 ha) cu cireºi, viºini, caiºi, pruni. Apiculturã. Localitatea apare menþionatã
documentar, ca aºezare ruralã, în anul
1872. În perioada 1925–1948 a purtat numele I.C. Brãtianu, în anii 1948–1952 s-a
numit Filimon Sârbu, iar din 1952 are
numele actual. Declarat oraº la 17 febr.
1968.

Fântânele
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2. Com. în jud. Neamþ, alcãtuitã din
4 sate, situatã în Subcarpaþii Neamþului;
2 170 loc. (1 ian. 2011): 1 114 de sex masc.
ºi 1 056 fem. Nod rutier. Morãrit. În satul
Fãurei, atestat documentar la 3 sept. 1459,
se aflã bisericile cu hramurile „Sfântul
Ioan Botezãtorul” (1683) ºi „Sfântul
Dumitru” (1977); în satul Climeºti, atestat
documentar la 30 mart. 1558 cu numele
Ghirva, existã biserica „Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena”, în stil armenesc, cu
o turlã de 25 m înãlþime, datând din 1883,
consolidată şi restaurată în 1999-2000,
declaratã monument istoric, ºi un conac
boieresc din sec. 19 (în prezent spital
pentru copii), iar în satul Budeºti, menþionat documentar în 1712, se aflã biserica
„Naºterea Sfântului Ioan Botezãtorul”,
ctitorie din anul 1664 a vornicului Toma
Cantacuzino, restauratã în 1982, ºi un
conac boieresc (sec. 19). În satul Micºuneºti, atestat documentar la 11 sept. 1480,
existã biserica din lemn cu hramul
„Intrarea în Bisericã a Maicii Domnului”,
construitã în 1488 la Bãlþãteºti ºi mutatã
ulterior aici pe locul vechii biserici care
a ars. Biserica a fost reparatã în 1961.
FÃUREªTI, com. în jud. Vâlcea, alcãtuitã
din 5 sate, situatã în S Piem. Olteþului,
pe stg. râului Olteþ; 1 559 loc. (1 ian.
2011): 760 de sex masc. ºi 799 fem. Reºed.
com. este satul Mileºti. Expl. de petrol ºi
gaze naturale. Creºterea bovinelor ºi ovinelor. Biserica „Sfântul Ioan Botezãtorul”
(1829, cu picturi murale interioare originare), în satul Mileºti. Până la 7 mai 2004,
com. F. a avut în componenţă satele
Băbeni-Olteţu, Budeşti, Colelia şi Diculeşti,
care la acea dată au format com.
Diculeşti, jud. Vâlcea.
FÂNAÞELE CLUJULUI Õ Cluj-Napoca.

FÂNAÞELE DE LA VALEA LUI DAVID
Õ Leþcani.
FÂNTÂNA MARE, com. în jud. Suceava,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în Pod.
Fãlticeni, pe râul Moldova, la 5 km SE de
municipiul Fãlticeni; 2 766 loc. (1 ian. 2011):
1 375 de sex masc. ºi 1 391 fem. Producţie
de băuturi răcoritoare. Satul Fântâna Mare
este atestat documentar în anul 1455. Com.
F.M. a fost înfiinþatã la 18 iul. 2003 prin
desprinderea satelor Fântâna Mare, Cotu
Bãii, Praxia ºi Spãtãreºti din com. Vadu
Moldovei, jud. Suceava.
FÂNTÂNELE 1. Lac antropic construit
în perioada 1970–1974, cu scop hidroener-
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getic, pe cursul superior al râului Someºu
Cald, în arealul com. Beliº din jud. Cluj.
Supr.: 8,15 km2; vol.: 225 mil. m3. Barajul
hidrocentralei Mãriºel este amplasat la
intrarea în defileul Mãriºel al Someºului
Cald, iar uzina hidroelectricã ce se aflã
în aval foloseºte o cãdere de apã de peste
450 m ºi are o putere instalatã de 220 MW.
2. Com. în jud. Arad, alcãtuitã din
2 sate, situatã în Câmpia Vingãi, pe stg.
râului Mureº; 3 502 loc. (1 ian. 2011): 1 773
de sex masc. ºi 1 729 fem. Producţie de
echipamente frigorifice şi de ventilaţie şi
de mobilă. Expl de balast. Culturi de
cereale, de plante tehnice ºi de nutreþ, de
tutun etc.; legumiculturã. Creºterea bovinelor. În satul Fântânele, menþionat documentar, prima oarã, în 1457, se aflã biserica
romano-catolicã „Îngerul Pãzitor” (1780),
biserica ortodoxã cu hramul „Adormirea
Maicii Domnului”, construită în perioada
7 sept. 1989–7 sept. 1997, ºi castelul
„Köver-Appel” (sec. 19). Până la 7 apr.
2004, com. F. a avut în componenţă satele
Aluniş şi Frumuşeni, care la acea dată au
format com. Frumuşeni, jud. Arad.
3. Com. în jud. Constanþa, formată
dintr-un sat, situatã în Pod. Casimcea, la
55 km N de municipiul Constanþa; 1 704
loc. (1 ian. 2011): 864 de sex masc. ºi 840
fem. Datorită vântului puternic care bate
în această zonă c. 2 700 de ore pe an,
firma cehă CEZ a instalat pe terit. com.
F., în perioada 2008–2010, 139 de generatoare electrice eoliene („Mori de vânt”)
de câte 2,5 MW fiecare, care în total însumează 347,5 MW. Câmpul eolian de la
F., împreună cu cel de la Cogealac din
apropiere, extins pe 600 ha, vor avea,
laolaltă, o putere instalată de 600 MW,
fiind cel mai mare ansamblu eolian din
Europa. Culturi de cereale. Com. F. a fost
înfiinþatã la 25 mart. 2005 prin desprinderea satului Fântânele din com. Cogealac,
jud. Constanþa.
4. Com. în jud. Iaºi, formată dintr-un
sat, situatã în Câmpia Jijiei Inferioare;
2 239 loc. (1 ian. 2011): 1 174 de sex masc.
ºi 1 065 fem. Fermã de creºtere a bovinelor. Culturi de cereale. Satul Fântânele
a luat naºtere în 1879 prin împroprietãrirea însurãþeilor, iar com. F. a fost înfiinþatã la 7 apr. 2004 prin desprinderea satului
Fântânele din com. Focuri, jud. Iaºi.
5. Com. în jud. Mureº, alcãtuitã din
6 sate, situatã în Pod. Târnavelor, pe râul
Târnava Micã; 4 920 loc. (1 ian. 2011):
2 389 de sex masc. ºi 2 531 fem. Staþie de

c.f. Nod rutier. Centralã electricã ºi de
termoficare (250 MW) intratã în
funcþiune în 1954, aflată în prezent în
conservare. Producţie de mobilă, de ulei
vegetal şi de produse de panificaţie. Creşterea bovinelor. Culturi de cereale, de
plante tehnice ºi de nutreþ, de cartofi ºi
legume etc. Artizanat. În satul Fântânele,
menþionat documentar, prima oarã, în
1332, se aflã o bisericã din sec. 14-15 (azi
biserică reformată), cu tavan casetat şi
pictat în 1625, cu refaceri ºi transformãri
din sec. 18, declarată monument istoric;
în satul Roua, atestat documentar în 1566,
existã o bisericã unitarianã (sec. 18,
refãcutã în sec. 19), iar în satul Bordoºiu,
consemnat documentar în 1566 cu numele Bordoº, se aflã o bisericã romano-catolicã (sec. 15, cu transformãri din
1857) ºi o casã parohialã romano-catolicã
(1812).
6. Com. în jud. Prahova, alcãtuitã din
2 sate, situatã în zona de contact a Câmpiei Sãrãtei cu Dealul Istriþa (Subcarpaþii
Buzãului), pe râul Bãlana; 2 262 loc. (1 ian.
2011): 1 128 de sex masc. ºi 1 134 fem.
Viticulturã. În satul Fântânele se aflã
biserica „Adormirea Maicii Domnului”
(1735–1750). Până la 7 mai 2004, com. F.
a avut în componenţă satele Ghinoaica,
Ungureni şi Vadu Săpat, care la acea dată
au format com. Vadu Săpat, jud. Prahova.
7. Com. în jud. Suceava, alcãtuitã din
5 sate, situatã în luncile ºi pe terasele
interfluviului Siret–Suceava; 4 873 loc.
(1 ian. 2011): 2 489 de sex masc. ºi 2 384
fem. Haltã de c.f. (în satul Bãneºti). Fermã
de creºtere a bovinelor. Legumiculturã.
În satul Fântânele, atestat documentar la
22 mart. 1621 cu numele Stârceni, se aflã
biserica „Adormirea Maicii Domnului”
(1791), cu turlã de 20 m înãlþime, în satul
Bãneºti, menþionat documentar la 15 febr.
1622, existã biserica din lemn „Sfântul
Nicolae” (sfinţită la 20 apr. 1706, restauratã în 1826), în cimitirul cãreia se aflã
mormântul Paraschivei Iuraºcu (bunica,
din partea mamei, a lui Mihai Eminescu),
iar în satul Stamate, biserica „Sfântul Ioan
Botezătorul” (1861-1862, restaurată în
1987-1988).
8. Com. în jud. Teleorman, formată
dintr-un sat, situatã în partea de S a
Câmpiei Boian; 1 873 loc. (1 ian. 2011):
910 de sex masc. ºi 963 fem. Culturi de
cereale. Satul Fântânele apare menþionat
documentar la 13 iun. 1588, iar com. F. a
fost înfiinþatã la 7 mai 2004 prin desprinderea satului Fântânele din com. Suhaia,
jud. Teleorman. Biserica „Adormirea
Maicii Domnului” (1858–1860).

9. Pădurea ~ Õ Comana (4).
10. Õ Matei.
11. Õ Mărişel.

FÂNTÂNIÞA-MURFATLAR, Rezervaþia
floristicã ~ Õ Murfatlar.

FÂRDEA, com. în jud. Timiº, alcãtuitã
din 7 sate, situatã în zona de contact a
Dealurilor Lugojului cu M-þii Poiana
Ruscãi, pe cursul superior al râului Bega;
1 767 loc. (1 ian. 2011): 870 de sex masc.
ºi 897 fem. Nod rutier. Expl. de nisip
cuarþos (în satul Gladna Montanã).
Producţie de ambalaje din lemn. Pomiculturã (meri, peri, pruni, piersici). Satul
Fârdea este menþionat documentar,
prima oarã, în 1361. Bisericã din lemn,
cu hramul „Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel”
(sec. 18, pictatã în 1781), în satul Zolt. În
arealul com. F. se aflã o mănãstire de
maici, cu biserica „Adormirea Maicii
Domnului” construitã în perioada 12
aug. 2001–12 oct. 2003. Chiliile, paraclisul
„Sfânta Cuvioasă Parascheva” ºi Turnul-clopotniþã au fost finalizate în anul
2004.

FÂRLIUG, com. în jud. Caraº-Severin,
alcãtuitã din 6 sate, situatã în zona
Dealurilor Pogãniºului, pe râul Pogãniº;
1 935 loc. (1 ian. 2011): 955 de sex masc.
ºi 980 fem. Pomiculturã (meri, pruni,
peri). Legumiculturã. Apiculturã. Localit.
s-a dezvoltat pe vatra unei vechi aºezãri
dacice, numitã Azizis (sau Aizis), ºi a unui
castru roman (sec. 2) ºi a fost menþionatã
documentar, prima oarã, în perioada
1690–1700. În satul Remetea-Pogãnici se
aflã ruinele unei cetãþi din sec. 14.
Bisericile cu hramurile „Adormirea
Maicii Domnului” (1783) ºi „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil” (1800,
restauratã în 1893), în satele Fârliug ºi
Valea Mare.
FÂRTÃÞEªTI, com. în jud. Vâlcea,
alcãtuitã din 20 de sate, situatã în S Piem.
Olteþului, pe râul Cerna; 4 247 loc. (1 ian.
2011): 2 116 de sex masc. ºi 2 131 fem.
Pomiculturã. Centru de fabricare a
rachiului. Bisericã din lemn (ante 1827),
în satul Afânata. Bisericile de zid cu
hramurile „Sfinþii Voievozi” (1713,
refãcutã în 1858–1861), „Sfântul Nicolae”
(sec. 18, refãcutã în 1832 ºi în 1873),
„Sfinþii Voievozi” (1715, refãcutã în 1836–
1840), „Sfântul Nicolae” (1816, refãcutã
în 1842–1850), „Sfântul Gheorghe” (1838,
cu picturi originare), „Sfântul Nicolae”
(1830), „Sfântul Ioan Botezãtorul” (1864)
ºi „Sfântul Nicolae” (1868), în satele
Nisipi, Giuleºti, Dejoi, Becºani, Fârtãþeºti,

Tanislavi ºi Stãnculeºti. În satul Seciu se
aflã biserica din lemn cu hramul „Sfinþii
Voievozi” (1900).

FÂRÞÃNEªTI, com. în jud. Galaþi, alcãtuitã din 2 sate, situatã în zona de contact
a Câmpiei Covurlui cu Pod. Covurlui, pe
râul Chineja; 5 232 loc. (1 ian. 2011): 2 657
de sex masc. ºi 2 575 fem. Haltã de c.f.
Viticulturã. Trei mori de porumb ºi o
moarã pentru mãcinat grâul. În satul
Fârþãneºti, atestat documentar la 20 aug.
1674 , se află bisericile „Adormirea Maicii
Domnului” (1892-1896) şi „Sfinţii Voievozi” (ante 1809), iar în satul Viile există
biserica „Sfântul Gheorghe” (1882-1885).
Pãdure secularã de stejari (90 ha), unde
vegeteazã bujorul românesc.
FÂSTÂCI, Mănãstirea ~ Õ Cozmeºti (2).
FECHETĂU Õ Negreni.

FELDIOARA, com. în jud. Braºov,
alcãtuitã din 3 sate, situatã în Depr.
Braºov, la confl. râurilor Bârsa, Hãmãradia, Vulcãniþa ºi Crizbav cu Oltul; 7 078
loc. (1 ian. 2011): 3 557 de sex masc. ºi
3 521 fem. Staþie de c.f. Staþie hidrologicã.
Expl. de nisip cuarþos. Uzinã de prelucr.
a uraniului. Producţie de mobilã, de
cãrãmidã ºi þiglã. Morãrit ºi panificaþie.
Fermã de creºtere a porcilor. Iazuri
piscicole. Culturi de cereale, cartofi, sfeclã
de zahãr etc. La Feldioara a funcþionat o
ºcoalã agricolã în perioada 1872–1967. Pe
terit. com. au fost descoperite urmele
unei aºezãri neolitice cu un nivel de
locuire aparþinând culturii materiale
Boian (milen. 4 î.Hr.), unul caracteristic
culturii materiale Cucuteni (milen. 4–3
î.Hr.) ºi altul culturii materiale Ariuºd
(milen. 4–3 î.Hr.), precum ºi vestigiile
unui castru roman de piatrã (sec. 2 d.Hr.).
Dupã 7 mai 1211, în Ţara Bârsei au fost
colonizaþi cavalerii teutoni, care ºi-au
stabilit reºed. la F. (1211–1225) cu scopul

Feleacu

Feleacu (2). Biserica „Sfânta Parascheva”

de a apãra graniþa de SE a Transilvaniei.
Pe un pinten de deal, care dominã Valea
Oltului, ei au construit o cetate de plan
ovoidal, întãritã cu patru turnuri pãtrate.
tTransformatã în cetate þãrãneascã ºi
refãcutã ultima oarã în 1457 (azi în ruinã);
cetatea Feldioarei (Marienburg) a fost
martora victoriei oºtilor moldoveneºti,
conduse de Grozav (vornicul lui Petru
Rareº), asupra partizanilor lui Ferdinand I
de Habsburg (22 iun. 1529). Drept
mulþumire, Ioan Zápolya a dãruit lui
Petru Rareº cetatea Unguraº. Bisericã
evanghelicã, iniþial romanicã, transformatã apoi în stil gotic, cu incintã fortificatã din sec. 16–17. Tot
, ]i în satul Feldioara,
menþionat documentar, prima oarã, în
1240, existã biserica ortodoxã cu hramul
„Sfântul Ioan Botezãtorul” (1788), iar în
satul Rotbav, atestat documentar în 1413,
se aflã o cetate þãrãneascã cu bisericã
evanghelicã de incintã (sec. 13–16).
FELDRU, com. în jud. Bistriþa-Nãsãud,
alcãtuitã din 2 sate, situatã în zona de
contact a Dealurilor Bistriþei cu Muscelele

Feldioara. Ruinele cetăţii Feldioara

{n satul Feldioara, men\ionat documentar [n 1240, exist` o biseric`
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Nãsãudului, pe râul Someºu Mare; 7 622
loc. (1 ian. 2011): 3 891 de sex masc. ºi
3 731 fem. Haltã de c.f. Prelucr. maselor
plastice, a lemnului ºi a laptelui. Producţie de articole de sport. Muzeu etnografic
şi de artă populară. Izvoare cu ape
minerale sulfuroase ºi sãrate. Creºterea
bovinelor. Pomiculturã (meri, pruni,
peri). În satul Feldru, menþionat documentar, prima oarã, 1245 şi apoi în 1440,
se află biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail
şi Gavriil” (1783) şi biserica având dublu
hram -„Sfânta Treime” şi „Sfinţii Trei
Ierarhi” (1995-2010, sfinţită la 25 iul.
2010), iar în satul Nepos, atestat documentar în 1717, existã un pod din lemn,
acoperit, din sec. 19.
FELEACU 1. Dealurile Feleacului,
subunitate a Pod. Someºan cuprinsã între
râul Someºu Mic, la N, câmpiile Fizeºului
ºi Sãrmaºului, la E (pe aliniamentul vãilor
Maraloiu ºi Valea Florilor), râul Arieº, la
S, ºi M-þii Gilãu–Muntele Mare, la V.
Alcãtuite din depozite argilo-nisipoase,
argilo-marnoase, gresii, tufuri, pietriºuri
º.a. Pe latura de N sunt afectate de
alunecãri. Fragmentate de râurile Valea
Racilor, Micuş, Hãjdate, Feneº º.a. Alt.
max.: 832 m (vf. Peana).
2. Com. în jud. Cluj, alcãtuitã din 5
sate, situatã în zona Dealurilor
Feleacului, la izv. Vãii Racilor; 3 682 loc.
(1 ian. 2011): 1 771 de sex masc. ºi 1 911
fem. Expl. de nisipuri cuarþoase.
Producţie de calculatoare şi echipamente
periferice, de articole ceramice pentru uz
gospodăresc şi ornamental. Pomiculturã
(meri, peri, pruni). Confecþionarea
uneltelor din lemn ºi a unor instrumente
muzicale populare. În satul Feleacu,
menþionat documentar, prima oarã, în
1366 (apoi la 28 febr. 1367, 1377, 13 ian.
1415, 24 iul. 1509 etc.) se aflã biserica
„Sfânta Parascheva” a fostei mănãstiri
Feleacu, declarată monument istoric,
construitã în perioada 1486–1488
(terminată în 1516), pe locul uneia mai
vechi (probabil din lemn), cu sprijinul
domnului ªtefan cel Mare, ca reºed. a
episcopilor de Feleac, fiind un monument
de arhitecturã goticã, de tip bisericã-salã,
cu picturi murale interioare executate de
zugravul Nistor din Feleacu, în perioada
1760–1765. Biserica a fost restauratã în
1925 când a fost ridicat ºi turnul. La 9
mai 1991, Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române a aprobat reînfiinţarea
mănăstirii „Sfânta Treime” din Feleacu.

(1250-1300, reconstruit` [n 1738), dominat` de un turn care s-a
prabu]it la 19 febr. 2016.

ulterior

(1280),
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Feliceni

Astfel, lângă vechea biserică s-a construit,
în 1993-1995, paraclisul cu hramul
„Sfântul Ştefan cel Mare”, iar în anii 19942004 s-au construit chiliile şi biserica
mare a mănăstirii cu hramul „Sfânta
Treime”. În satul Gheorghieni, atestat
documentar, prima oarã, în 1333, existã
o bisericã romano-catolicã din sec. 15.
Rezervaþiile botanice Valea Cãprioarelor
ºi Valea Morilor (1 ha).

FELICENI 1. Com. în jud. Harghita,
alcãtuitã din 11 sate, situatã în Depr.
Odorhei, pe râul Târnava Mare; 3 336 loc.
(1 ian. 2011): 1 650 de sex masc. ºi 1 686
fem. Haltã de c.f. (în satul Feliceni).
Prelucr. lemnului. Producţie de echipamente frigorifice şi de ventilaţie, de
mături şi perii. Pomiculturã. În satul Feliceni, menþionat documentar, prima oarã,
în 1333, se aflã o cetate þãrãneascã
(construitã din piatrã în sec. 15 ºi refãcutã
dupã incendiul din 1670) ºi o bisericã din
sec. 12–13, cu tavan casetat (pictat în 1670)
ºi cu frumoase porþi secuieºti lucrate în
sec. 19 de meºterul popular Nagy Lajos.
În satul Forþeni, atestat documentar în
1333, existã o bisericã (sec. 14) cu tavan
casetat (pictat în 1679) ºi un conac (1672);
în satul Tãureni (menþionat documentar
în 1334) se aflã o bisericã din 1680 (renovatã în 1814 ºi 1851), iar în satul Vãleni
(atestat documentar în 1333) există o
bisericã datând din 1804. Agroturism.
2. Masiv deluros în Subcarpaţii
Homoroadelor. Alt.: 754 m.
FELLAK Õ Felnac.

FELNAC, com. în jud. Arad, alcãtuitã din
2 sate, situatã în Câmpia Vingãi, pe stg.
vãii Mureºului; 3 124 loc. (1 ian. 2011):
1 564 de sex masc. ºi 1 560 fem. Haltã de
c.f. Expl. de balast, de argilă şi caolin.
Producţie de încălţăminte. Creşterea
bovinelor şi porcinelor. Pe terit. com. F.

a fost descoperit un mormânt din sec. 6–
7 aparþinând primei perioade a artei
avare (stil geometric) în care s-au gãsit
29 de tipare din bronz pentru presat
aplici de centurã, cu motive vegetale,
stilizate geometric (rozete, împletituri).
În arealul com. F. au fost descoperite
vestigii din Epoca bronzului (topor din
bronz cu disc, cuþit din bronz, fragmente
de brãþãri din bronz), o necropolã de
incineraþie din Epoca bronzului târziu în
care s-au gãsit opt brãþãri, un pandantiv,
un pumnal, douã cãni ornamentate cu
caneluri, o amforã º.a. Din perioada
romanã au fost scoase la ivealã fragmente
de terra sigilata, ceramicã finã romanã,
o monedã din bronz º.a., iar din perioada
daco-romanã au fost identificate vestigiile unei aºezãri din sec. 4 în care s-a
gãsit ceramicã dacicã lucratã la roatã sau
cu mâna. În satul Felnac, atestat documentar, prima oarã, în 1308 cu numele
Fellak ºi apoi în 1330, a existat o cetate
construitã în sec. 14, reconstruitã în anul
1500 ºi demantelatã în 1699. Pânã la 7
apr. 2004, com. F. a avut în componenþã
satele Bodrogu Nou ºi Zãdãreni care la
acea datã s-au desprins din com. F. ºi au
format com. Zãdãreni.
FELTOT Õ Tauţ.

FENEªU SÃSESC Õ Floreºti (1).
FENIKAH Õ Sarichioi.

FERDINAND 1. Õ Oţelu Roşu.
2. Õ Movila.
3 Õ Rediu (1).

FERDINAND I 1. Õ Nicolae Bălcescu
(1).
2. Õ Nicolae Bălcescu (4).
3. Õ Mihail Kogãlniceanu (1).
FERDINANDSBERG Õ Oţelu Roşu.

FEREDEU 1. Obcina ~ Õ Obcinele
Bucovinei.
2. Mănãstirea ~ Õ ªiria.

Feteşti.
Vedere generală
dinspre pod

FERENTARI, cartier al municipiului
Bucureºti, situat în partea de S-SV a
acestuia.

FEREªTI, com. în jud. Vaslui, formată
dintr-un sat, situatã în Pod. Central
Moldovenesc, pe pârâul Valea Fereºtilor,
la 19 km N de municipiul Vaslui; 2 188
loc. (1 ian. 2011): 1 129 de sex masc. ºi
1 059 fem. În satul Fereºti, atestat documentar in 1496, se aflã biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1990-1992, cu
picturi originare). Com. F. a fost înfiinþatã
la 7 mai 2004 prin desprinderea satului
Fereºti din com. Vãleni, jud. Vaslui.
FERICELI, vârf în M-þii Metaliferi, constituind alt. max. a acestora (1 170 m).

FETEªTI, municipiu în jud. Ialomiþa,
situat în E Câmpiei Bãrãganului, pe stg.
braþului Borcea (al Dunãrii), la 55 km SE
de municipiul Slobozia; 34 128 loc. (1 ian.
2011): 16 684 de sex masc. ºi 17 444 fem.
Supr.: 101,2 km2, din care 14,4 km2 în
intravilan; densitatea: 2 370 loc./km2.
Nod feroviar (staþia de c.f. a fost inauguratã la 1 iul. 1887) ºi rutier. Port fluvial.
Aici se aflã podul feroviar peste braþul
Borcea (920 m lungime) – parte componentã a complexului de poduri feroviare
construit între 1890 ºi 1895 de ing. Anghel
Saligny, peste braþul Borcea, Balta
Ialomiþei ºi Dunãre, în lungime totalã de
4 088 m (între Feteºti ºi Cernavodã). La
21 nov. 1987 a fost dat în folosinþã noul
ansamblu de poduri feroviare ºi rutiere
de la Feteºti ºi Cernavodã, în lungime de
1 600 m. Amplasat paralel ºi în
apropierea podului vechi, noul pod
(feroviar ºi rutier) de la F., prevãzut cu
câte douã linii de c.f., iar cel rutier cu
câte ºase benzi de circulaþie (menit sã
asigure circulaþia rutierã pe autostrada
Bucureºti–Feteºti–Cernavodă–Constanþa),
reuºeºte sã elimine marile strangulãri ale
traficului, produse în aceastã zonã, din
cauza faptului cã vechiul pod dispunea
doar de un singur fir de circulaþie. La F.
funcþioneazã un atelier de reparaþii
feroviare ºi un depou de locomotive (din
1888). Producţie de tricotaje, de hanorace,
tricouri, bluze, pijamale, lenjerie de corp
ºi de produse alim. (conserve de legume
ºi fructe, caºcaval, sosuri şi sucuri de
tomate, produse de panificaþie º.a.).
Topitorie de in. Centru de conservare a
seminþelor (douã silozuri) ºi de vinificaþie. Trei mori de cereale (una datând
din 1904 ºi alte douã construite în
perioada 1929–1934). Ferme de creºtere
a bovinelor, ovinelor şi porcinelor.

Muzeu cu colecþii de maºini, utilaje ºi
unelte agricole tradiþionale. Teatru de
păpuşi (din 1961); Galerie de artă,
inaugurată în 1994; Casă de cultură
(1952). Post local de radio-emisie (inaugurat la 19 oct. 1999). Festival internaţional de folclor (din 1998). Parc. Istoric.
Localit apare menþionatã documentar, ca
sat, la 21 apr. 1528 într-un act emis de
domnul Radu de la Afumaþi, iar dupã
anul 1864 s-a extins ca urmare a împropietãririi þãranilor cu pãmânt. În 1865 F.
a fost trecut în rândul comunelor, ulterior
dezvoltându-se ca târg de cereale ºi de
animale în zona vadului de trecere peste
braþul Borcea. Declarat oraº la 17 iul. 1934
ºi municipiu la 18 ian. 1995, F. are în
subordine ad-tivã 3 localit. componente:
Buliga, Feteºti-Garã, Vlaºca. Monumente:
bisericile cu hramurile „Sfântul Nicolae”
(1882–1884, pictată în anii 1888-1900) şi
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”
(1937-1948, restaurată în anul 2010);
biserica având dublu hram – „Sfânta
Treime” şi „Sfântul Nicolae”, de mari
dimensiuni (36 m lungime, 18 m lăţime,
33 m înălţime), construită în anii 1996–
2009 (sfinţită la 24 mai 2009); catedrala
„Sfântul Ilie” (1991–1995); biserica
romano-catolică „Sfântul Anton de
Padova” (2004–2005).

FIBIª, com. în jud. Timiº, formată
dintr-un sat, situatã în zona de contact a
Câmpiei Vingãi cu Pod. Lipovei, la 30 km
NE de municipiul Timiºoara; 1 599 loc.
(1 ian. 2011): 792 de sex masc. ºi 807 fem.
Haltã de c.f. Fermã de creºtere a ovinelor.
În satul Fibiº, menþionat documentar,
prima oarã, în anul 1234, se află biserica
„Sfântul Gheorghe” (1812) şi o biserică
romano-catolică (1908). Com. F. a fost
înfiinþatã la 7 mai 2004 prin desprinderea
satului Fibiº din com. Maºloc, jud. Timiº.

FIENI, oraº în jud Dâmboviþa, situat în
zona de contact a Subcarpaþilor Ialomiþei
cu prelungirile sudice ale M-þilor Bucegi,
la 436 m alt., la confl. râului Ialomiþa cu
Ialomicioara, la 26 km N de municipiul
Târgoviºte; 7 629 loc. (1 ian. 2011): 3 641
de sex masc. ºi 3 988 fem. Supr.: 18,3 km2,
din care 5,2 km2 în intravilan; densitatea:
1 467 loc./km2. Staþie de c.f., inaugurată
la 12 nov. 1912. Expl. de marne ºi gresii.
Combinat de lianþi şi azbociment (ciment,
var, ipsos). La 1 ian. 2007, fabrica de
azbociment a fost închisă. Producţie de
becuri ºi corpuri pentru iluminat şi de
cãrãmidã ºi þiglã. Produse alim. Pomiculturã (meri, peri, pruni). Istoric.

Localit. este menþionatã documentar, ca
sat, la 14 iul. 1532, într-un act emis de
domnul Vlad Înecatul, în care se specificã
faptul cã locuitorii acestei aºezãri erau
plãieºi (pãzitori ai hotarelor de trecere
peste M-þii Bucegi). În perioada 1865–
1923 a fost sat în componenþa com.
Moþãieni, între 1923 şi 1950 a avut statut
de comună urbană, iar între 1950 ºi 1968
a fost comunã de sine stãtãtoare, după
care a fost declaratã oraº la 17 febr. 1968.
F. are în subordine ad-tivã localit. componente Berevoeºti (atestată documentar
ca sat la 13 febr. 1811) ºi Costeºti (atestat
documentar în 1831). Bisericã având
triplu hram – „Sfântul Nicolae”, „Cuvioasa
Parascheva” ºi „Sfântul Dumitru” (1804,
consolidată şi restaurată în 1999), declarată monument istoric; biserica „Intrarea
în Bisericã a Maicii Domnului” (1831,
restauratã în 1856), în localit. componentă
Costeşti.
FIERÃªTI Õ Herãºti.

FIERBINÞI-TÂRG, oraº în jud. Ialomiþa,
situat în Câmpia Vlãsiei, pe râul Ialomiþa;
4 606 loc. (1 ian. 2011): 2 251 de sex masc.
ºi 2 355 fem. Supr.: 57,2 km2, din care 3,7
km2 în intravilan; densitatea: 1 245
loc./km2. Staþie de c.f. Prelucr. lemnului.
Materiale de construcþii; producþie încălţăminte, de ulei comestibil şi de alcool.
Complex de creºtere a porcilor. Legumiculturã (tomate, ardei, varzã, vinete º.a.).
Culturi de cereale ºi plante tehnice.
Localitatea apare menþionatã documentar, prima oarã, în 1620. Declarat oraº
la 7 apr. 2004; are în subordine ad-tivã
satele Fierbinþii de Jos, Fierbinþii de Sus
ºi Grecii de Jos. Între 17 febr. 1968 ºi 23
ian. 1981 a fãcut parte din jud. Ilfov.
Bisericile cu hramurile „Sfântul
Gheorghe” (1863), „Sfântul Nicolae”
(1854), „Adormirea Maicii Domnului”
(1842–1843) ºi „Sfânta Maria” (1734), în
oraºul Fierbinþi-Târg ºi în satele Fierbinþii
de Jos, Fierbinþii de Sus ºi Grecii de Jos.

Filiaşi
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din lemn, construitã în jurul anului 1630,
care a funcþionat ca bisericã de parohie
pânã în anul 1930, când pe locul ei a fost
ridicatã o bisericã de zid. În satul Fildu
de Sus, atestat documentar în 1415, se
aflã o bisericã din lemn cu hramul „Pogorârea Duhului Sfânt” (1727, lãrgitã în sec.
19), cu decor de crestãturi, picturi interioare (sec. 19) ºi cu turla de 40 m înãlþime. Este una dintre cele mai desãvârºite
realizãri ale arhitecturii populare din
lemn din România, declaratã monument
istoric. În satul Tetiºu existã o bisericã
din sec. 14, refãcutã în 1937.
FILIAªI, oraº în jud. Dolj, situat în zona
de contact a Dealurilor Amaradiei cu
terasele de pe stg. râului Jiu, la 110 m
alt., la 37 km NV de municipiul Craiova;
18 553 loc. (1 ian. 2011): 9 219 de sex
masc. ºi 9 334 fem. Supr.: 99,7 km2, din
care 4,4 km2 în intravilan; densitatea:
4 216 loc./km2. Nod feroviar (staþia de
c.f. a fost inauguratã la 5 ian. 1875) ºi
rutier. Expl. de argilã ºi de balast.
Producţie de transformatoare ºi motoare
electrice, utilaje ºi piese de schimb, de
prelucr. a lemnului, prefabricate din

FILANTROPIA, cartier în partea centralã
a municipiului Bucureºti.
FILDU Õ Almaº (1).

FILDU DE JOS, com. în jud. Sãlaj,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în Depr.
Almaº-Agrij, pe cursul superior al râului
Almaº (numit local Fildu); 1 348 loc.
(1 ian. 2011): 657 de sex masc. ºi 691 fem.
Ciupercãrie. Centru de prelucr. artisticã
a lemnului (sculpturi în lemn). În satul
Fildu de Jos, menþionat documentar,
prima oarã, în 1249, a existat o bisericã

Fildu de Jos. Biserica din lemn din Fildu de Sus

426

Filimon Sârbu

beton ºi produse alim. Ferme de creºtere
a bovinelor ºi ovinelor. Centru viticol.
Biblioteca „Anton Pann” (1935). Istoric.
În arealul oraºului au fost descoperite
vestigii neolitice (ceramicã aparþinând
culturii materiale Coþofeni), din Epoca
bronzului ºi un tezaur monetar din sec.
13. Localit. apare menþionatã documentar, ca sat, într-un act emis de cãtre
domnul Alexandru II Mircea la 1 ian.
1573. Declarat oraº la 17 febr. 1968, F. are
în subordine ad-tivã ºase sate: Almãjel,
Bâlta, Braniºte, Fratoºtiþa, Rãcarii de Sus
ºi Uscãci. Monumente: biserica având
hramul „Sfântul Nicolae” (1630–1650,
refãcutã în 1887–1900 ºi renovatã în 1921)
atribuitã lui Dumitru Filiºanu; biserica
„Sfântul Nicolae” (1750–1755, reparatã
în 1904, 1910, 1932), în satul Fratoºtiþa;
mausoleul familiei Filiºanu (1865–1868).
FILIMON SÂRBU 1. Õ Fãurei (1).
2. Õ Izvoarele (7).

FILIPENI, com. în jud. Bacãu, alcãtuitã
din 8 sate, situatã în Colinele Tutovei, pe
râul Prunteºti; 2 265 loc. (1 ian. 2011):
1 161 de sex masc. ºi 1 104 fem. Morãrit.
Creºterea bovinelor ºi ovinelor. În satul
Filipeni, menþionat documentar, prima
oarã, în 1584, se aflã o bisericã din lemn
(sec. 17), în satul Mãrãºti existã o bisericã
din lemn cu hramul „Adormirea Maicii
Domnului” (1801, cu pridvor adãugat în
1921), iar în satul Frunteºti se aflã biserica
de zid cu hramul „Cuvioasa Parascheva”
(1929, restaurată în anii 2007–2008).

FILIPEªTI, com. în jud. Bacãu, alcãtuitã
din 8 sate, situatã în zona de contact a
Dealului Bahna (Subcarpaþii Neamþului)
cu terasele de pe dr. Siretului, pe râul
Turbata; 4 782 loc. (1 ian. 2011): 2 352 de
sex masc. ºi 2 430 fem. Staþie de c.f. (în
satul Galbeni), inauguratã la 13 sept.

Filipeştii de Pădure. Biserica „Sfinţii Trei Ierarhi”

1872. Nod rutier. Hidrocentralã (29,15
MW), în satul Galbeni, datã în folosinþã
în 1983. Producţie de ţesături, de vopsele,
lacuri şi cerneluri tipografice, de amidon,
glucozã ºi dextrinã. Abator. Produse de
panificaþie. Fermã de creºtere a bovinelor.
Culturi de cartofi ºi legume. Biserica
„Sfinþii Voievozi” (sec. 18). Conacul
„Zarifopol” (sec. 19), în satul Cârligi.

FILIPEªTII DE PÃDURE, com. în jud.
Prahova, alcãtuitã din 4 sate, situatã în
Subcarpaþii Prahovei, pe râul Proviþa;
10 428 loc. (1 ian. 2011): 5 105 de sex
masc. ºi 5 323 fem. Nod rutier. Expl. de
balast, de lignit ºi de petrol. Termocentralã. Constr. ºi reparaþii de utilaj minier
(agregate hidraulice de înaltã presiune).
Producţie de aparate de control şi distribuţie a electricităţii, de instrumente şi
dispozitive pentru măsurarea, verificarea
şi controlul navigaţiei, de încălţăminte şi
de produse farmaceutice de bază. Prelucr.
primarã a fructelor. Pomiculturã (meri,
peri, pruni). Menþionat documentar, ca
sat, în sec. 16, cu denumirea Filipeºtii
Vechi. Pe terit com. au fost descoperite
urmele unui castru roman din sec. 2. În
satul Filipeºtii de Pãdure se aflã biserica
„ Sfinţii Trei Ierarhi”, ctitorie din 1688 a
Doamnei Bãlaºa Cantacuzino, cu picturi
murale interioare din 1692, executate de
Pârvu Mutu. Remarcabil tablou votiv
reprezentând familia marelui agã Matei
Cantacuzino ºi a soþiei sate Bãlaºa.
Iconastas (1688) cu decor sculptat. Tot aici,
existã conacul lui Matei ºi Toma
Cantacuzino (1680–1690).

FILIPEªTII DE TÂRG, com. în jud.
Prahova, alcãtuitã din 5 sate, situatã în
Subcarpaþii Prahovei, pe râul Prahova;
8 243 loc. (1 ian. 2011): 4 128 de sex masc.
ºi 4 115 fem. Nod rutier. Producţie de
acumulatori şi baterii, de robineţi, de
furnire şi panouri din lemn, de jucării şi
de băuturi răcoritoare. Pomiculturã
(meri, peri, pruni). În satul Filipeºtii de
Târg, menþionat documentar ca sat,
prima oarã, în 1510, iar ca târg în anul
1700, se aflã ruinele palatului postelnicului Constantin Cantacuzino (1633),
conacul lui Panã Filipescu (sec. 18), cu
zid de incintã, clãdirea poºtei (sec. 18) ºi
o moarã de apã de la sf. sec. 18. Tot în
satul Filipeºtii de Târg existã biserica
„Adormirea
Maicii
Domnului”
construitã în 1890–1900, avariatã de

cutremurul din 10 nov. 1940 ºi refãcutã
în anii 1941–1945. În 1999 un incendiu a
distrus turla, refãcutã ulterior. În sat se
mai vãd ruinele unei biserici cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului” ziditã în
anii 1614–1642 prin contribuþia lui Constantin ºi Dumitraºcu Cantacuzino,
bisericã distrusã de cutremurul din 14
oct. 1802, refãcutã în 1803 ºi cãzutã în
ruinã după 1890. În satul Mãrginenii de
Jos existã biserica având hramul
„Adormirea Maicii Domnului” (1855).

FILIPEªTII VECHI Õ Filipeºtii de
Pãdure.

FINIª, com. în jud. Bihor, alcãtuitã din 5
sate, situatã în Depr. Beiuº, la confl.
râului Finiº cu Criºu Negru; 3 683 loc. (1
ian. 2011): 1 809 de sex masc. ºi 1 874
fem. Haltã de c.f. Prelucr. lemnului (în
satul Ioaniº). Producþie de alcool.
Morãrit; produse de panificaþie. Pãstrãvãrie. Satul Finiº este menþionat documentar, prima oarã, în 1291. Ruinele unei
cetãþi medievale. Fond cinegetic.

FINTA, com. în jud. Dâmboviþa, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în Câmpia Cricovului,
pe râul Ialomiþa; 4 419 loc. (1 ian. 2011):
2 226 de sex masc. ºi 2 193 fem. Reºed.
com. este satul Finta Mare. Expl. de gaze
naturale. Moarã (sf. sec. 19). Fermã de
creºtere a bovinelor. Culturi de cereale
ºi plante tehnice. Centru de ceramicã
popularã. La 17 mai 1653, oastea Þãrii
Româneºti, condusã de Matei Basarab, a
înfrânt aici armata moldoveneascã,
comandatã de domnul Vasile Lupu ºi
sprijinitã de cazacii conduºi de ginerele
său, Timuº Hmelniþki. Era pentru a doua
oară când Vasile Lupu, domn al
Moldovei, a fost învins (după bătălia din
23 nov./3 dec. 1639 desfăşurată între
satele Nenişori şi Ojogeni) de Matei
Basarab în tentativa primului de a ocupa
tronul Ţării Româneşti. În satul Finta
Veche, atestat documentar în 1453, se aflã
biserica având hramul „Sfântul Nicolae”
(1721–1727, reparatã în 1851, 1880, 1914,
1930–1932), conacul „Hulea” (sf. sec. 19)
ºi clãdirea Primãriei (1910), iar în satul
Gheboaia existã biserica având dublu
hram – „Sfântul Dumitru” ºi „Cuvioasa
Parascheva” (1856) şi casele lui Ion
Dănilă (1900) şi Ion Marin (1910). Pădure
(c. 1 000 ha) cu rezervaţie de zimbri (42
de exemplare).

FIRIZA, lac de acumulare, creat în 1961–
1963 pe cursul râului Firiza, în amonte
de municipiul Baia Mare. Supr.: 110 ha;
vol.: 17,6 mil. m3. Coronamentul barajului
are 165 m lungime ºi 52 m înãlþime, iar
hidrocentrala „Strâmtori” are o putere
instalatã de 4 MW ºi a fost datã în
folosinþã în 1967.

FIªICI, staþiune balneoclimatericã sezonierã, de interes local, situatã în E-SE
României, în raza com. Bozioru (jud.
Buzãu), în zona de contact a M-þilor
Buzãu cu Subcarpaþii de Curburã, la 650
m alt., la 49 km NV de municipiul Buzãu.
Climat continental de dealuri, sedativ-indiferent, cu temp. medii anuale de 7°C,
cu veri rãcoroase (media termicã a lunii
iulie 17°C) ºi ierni friguroase (media
temp. în ian. în jur de –4°C). Precipitaþiile
anuale însumeazã c. 800 mm. Factorii
naturali de curã sunt climatul de cruþare
ºi izv. cu ape minerale sulfuroase, iodurate, clorurate, sodice, calcice, magneziene, hipertone ºi oligominerale indicate
pentru tratarea bolilor reumatismale
(spondiloze, artroze, poliartroze, tendinoze), a celor ginecologice, renale (litiazã
urinarã recentã, necomplicatã, stãri dupã
infecþii urinare, tratate ºi vindecate),
respiratorii, digestive (colon iritabil),
cardiovasculare etc. Buvete pentru curã
internã cu ape minerale.

FITIONEªTI, com. în jud. Vrancea,
alcãtuitã din 5 sate, situatã la poalele de
E ale Dealului Momâia (Subcarpaþii
Vrancei), pe râul ªuºiþa; 2 810 loc. (1 ian.
2011): 1 452 de sex masc. ºi 1 358 fem.
Viticulturã. Aici se aflã mănăstirea Muºunoaiele (de cãlugãri) cu o bisericã de zid
având hramul „Adormirea Maicii
Domnului”, construitã în 1940–1943 pe
locul uneia din lemn care data din 1839,
pictată în 1951. Desfiinþată la 28 oct. 1959
de către autorităţile comuniste, mănăstirea a fost reînfiinþată în 1990. În satul
Mãnãstioara existã biserica din lemn cu
hramul „Adormirea Maicii Domnului”
(sf. sec. 18).

FIZEª, Câmpia Fizeºului, subunitate a
Câmpiei Transilvaniei, situatã între
Someºu Mare, la N, aliniamentul râurilor
Meleº ºi Pârâu de Câmpie, în E (care o
separã de Dealurile Lechinþei ºi cele ale
Comlodului), Câmpia Sãrmaºului, în S,
ºi Someºu Mic, la V. Este de fapt o reg.
colinarã, cu alt. medie de 500 m, ce
cuprinde Dealurile Sicului, la S de râul

Fizeº ºi Dealurile Jimborului, la N de
Fizeº. Alt. max.: 624 m (Dealul Unguraº
din Dealurile Jimborului). Constituite
predominant din argile marnoase, gresii,
sare, tufuri, argile nisipoase ºi pietriºuri.

FIZEªU GHERLII, com. în jud. Cluj,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în Câmpia
Fizeºului, pe râul Fizeº; 2 608 loc. (1 ian.
2011): 1 283 de sex masc. ºi 1 325 fem.
Producţie de explozivi şi de băuturi
răcoritoare. Pomiculturã. Muzeu sãtesc
(Fizeºu Gherlii). Satul Lunca Bonþului s-a
autodesfiinþat prin depopulare în anii
’80–’90 ai sec. 20. Pe terit. com. a fost
descoperit un depozit de bronzuri (sec.
9 î.Hr.) ce cuprinde fragmente de cãldãruºe, cupe hemisferice, brãþãri, fibule,
vârfuri de suliþã etc. În satul Fizeºu
Gherlii, menþionat documentar, prima
oarã, în 1230, existã o bisericã reformatã,
calvinã, datând din anul 1675, cu tavan
casetat ºi pictat în 1752. În satul Nicula,
atestat documentar în 1326, se aflã
mănãstirea cu acelaºi nume (de cãlugãri),
întemeiatã la mijlocul sec. 16, cu o
bisericã din lemn construitã în 1552 (data
este incertã) ºi mistuitã de un incendiu
în sec. 17. Dupã anul 1650, pustnicul
Nicolae a construit o altã bisericã din
lemn, cu hramul „Sfânta Treime”, în care
a fost aºezatã Icoana Maicii Domnului
cu Pruncul în braþe, pictatã în anul 1681
de preotul Luca din Iclod, icoanã care
s-a dovedit cã este fãcãtoare de minuni.
Chipul Maicii Domnului din aceastã
icoanã a lãcrimat în perioada 15 febr.–12
mart. 1694. Interesul mereu crescând al
pelerinilor ºi credincioºilor faþã de
aceastã icoanã a fãcut ca biserica din
lemn sã devinã neîncãpãtoare, fapt
pentru care s-a hotãrât construirea unei
noi biserici, cu hramul „Adormirea
Maicii Domnului”, a cãrei zidire s-a
realizat în anii 1875–1879 dupã planul
arhitectului Zottieh Laurenþiu. Biserica
este de mari dimensiuni (30,70 m
lungime ºi 11,35 m lãþime), în stil neoromanic, are formã de navã ºi este strãjuitã
la intrare de douã turnuri gemene (unul
în stânga ºi altul în dreapta) de formã
pãtratã, prevãzute cu câte 4 ferestre fiecare. Picturile murale interioare au fost
executate în 1883 de Mihail ªerban, peste
care s-au aplicat alte picturi, în tempera,
în stil bizantin, în anul 1961, efectuate de
Vasile Pascu. Iconostasul a fost sculptat
de S. Kersteºiu din Tãºnad, în mijlocul
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acestuia fiind aºezatã Icoana Fãcãtoare
de minuni a Maicii Domnului, transferatã
aici din biserica de lemn. La 24 apr. 1973,
biserica din lemn care data din anul 1701
a fost distrusã în mare parte de un
incendiu, fapt ce a determinat aducerea
ºi instalarea pe locul acesteia, prin
strãdania arhimandritului Cleopa Nan,
a unei biserici din lemn din localitatea
Fânaþe, jud. Bistriþa-Nãsãud. În incendiul
din 24 apr. 1973 s-a topit ºi clopotul pe
care era gravat anul 1696. În incinta
mănãstirii Nicula se mai aflã paraclisul
„Buna Vestire”, pictat de monahii
mănãstirii Nicula, chiliile (zidite în anii
1913–1920), trapeza (sala de mese),
ornamentatã cu 60 de icoane pe sticlã,
casa stãreþiei (cu douã niveluri ºi trei
intrãri) ºi ºase chilii destinate pentru
gãzduirea oaspeþilor. La etajul casei
stãreþiei se aflã o parte din chilii,
biblioteca ºi muzeul mănãstirii, cu o
bogatã colecþie de icoane pe sticlã (pictate
la Nicula, Fãgãraº, Sãliºte, ªcheii
Braºovului º.a.) ºi pe lemn, de cãrþi vechi
bisericeºti (între care Cazania lui Varlaam
tipãritã în 1643, o Biblie din 1795 a lui
Ioan Rob, un Antologhion din 1773 º.a.).
În cadrul mănãstirii Nicula funcþioneazã
o veche ºi renumitã ºcoalã în care s-au
specializat, de-a lungul timpului, numeroºi meºteri iconari în tehnica picturii
pe sticlã, icoane remarcabile prin compoziþia simplã, desenul naiv, de o mare
expresivitate, ºi prin coloritul viu, care
s-au rãspândit în toatã Transilvania;
biserica din lemn cu hramul „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil” (1829), în
satul Bonþ. Rezervaþia naturalã „Lacul
ºtiucilor” (26 ha), în satul Sãcãlaia.
FLÃMÂNDA 1. Õ Jiana.
2. Õ Moºteni.
3. Schitul ~ Õ Galicea.
4. Õ Liţa.

FLÃMÂNZI, oraº în jud. Botoºani, situat
în zona de contact a Dealului Mare cu
Câmpia Jijiei Inferioare; 11 909 loc. (1 ian.
2011): 5 947 de sex masc. ºi 5 962 fem.
Supr.: 112 km2, din care 18 km2 în
intravilan; densitatea: 662 loc./km2.
Filaturã de bumbac; confecþii textile.
Producţie de mobilã, de brânzeturi şi de
ulei comestibil; morãrit; abator. Produse
de artizanat (obiecte din paie şi răchită).
Casă de cultură (ianugurată la 7 iul.
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1984). Menþionat documentar, prima oarã,
în 1605. La 8/21 febr. 1907, la F. a avut
loc un incident care a marcat începutul
marii rãscoale þãrãneºti. Monumente:
biserica din lemn cu hramul „Sfântul
Nicolae” (1657), în satul Prisãcani; obelisc
închinat rãscoalei din 1907, ridicat în
1977; la Flãmânzi a existat conacul domnului Mihail Sturdza (sf. sec. 19, refãcut
în 1923) şi mistuit de un incendiu în
1977). La 20 aug. 1977, com. F. a fost
unificatã cu com. Nicolae Bãlcescu sub
denumirea de F., iar satul Flãmânzi a
înglobat satul Cordun, formând satul
Flãmânzi. Com. F. a fost trecută în categoria oraºelor la 1 apr. 2004; oraºul F. are
în subordine ad-tivã localit. componente
Nicolae Bãlcescu ºi Poiana ºi satele
Chiþoveni ºi Prisãcani.
FLOREASCA 1. Lac de origine antropicã
pe valea Colentinei, în N municipiului
Bucureºti; 56 ha. Total asanat; constituie
un loc de agrement pentru locuitorii
Capitalei. Legat prin ecluze în amonte
cu lacul Herãstrãu ºi în aval cu lacul Tei.
Bazã nauticã.
2. Cartier în partea de N a municipiului Bucureºti.
FLORENTINA Õ Poieneşti.

FLOREªTI 1. Com. în jud. Cluj, alcãtuitã
din 3 sate, situatã la poalele nordice ale
Dealului Feleac, pe râul Someºu Mic;
16 287 loc. (1 ian. 2011): 7 866 de sex
masc. ºi 8 421 fem. Hidrocentralele
Floreºti I (6,9 MW, datã în folosinþã în
1986) ºi Floreºti II (1,5 MW, intratã în
funcþiune în 1987). Producţie de articole
de voiaj şi de marochinărie şi de folii,
plăci şi tuburi din material plastic. Fermă
avicolă. Abator de păsări. Pomiculturã
(meri, pruni, peri). Fermã de creºtere a
nurcilor. În satul Floreºti, menþionat
documentar, prima oarã, în 1272, se aflã
o bisericã romano-catolicã (sec. 14–15),
declarată monument istoric; în satul Luna
de Sus, atestat documentar în 1315, existã
o bisericã reformatã (sec. 18, cu amvon
din 1728 ºi tavan casetat, pictat în 1752),
iar în satul Tãuþi, atestat documentar în
1448, este o bisericã ortodoxã din lemn,
cu hramul „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi
Gavriil” (sec. 19). Pe terit. com. se aflã
ruinele unei cetãþi (cetatea Fetei)
construitã în 1241 cu rol de apãrare în

faþa invaziilor mongole, demantelatã în
1437. Pânã în anul 1925 satul ºi com. F.
s-au numit Feneºu Sãsesc. Floreşti este
comuna cu cel mai mare număr de
locuitori din România.
2. Com în jud. Mehedinþi, alcãtuitã
din 9 sate, situatã în E-NE Piem. Coºuºtea;
2 716 loc. (1 ian. 2011): 1 382 de sex masc.
ºi 1 334 fem. În satul Zegujani se aflã
biserica „Sfântul Nicolae” (1832–1835), iar
în satul Peºtenuþa existã o bisericã din
lemn cu hramul „Intrarea în Bisericã a
Maicii Domnului” (1777, refãcutã în 1888).
3. Com. în jud. Prahova, alcãtuitã din
5 sate, situatã în Subcarpaþii Prahovei,
pe râul Prahova; 7 925 loc. (1 ian. 2011):
3 945 de sex masc. ºi 3 980 fem. Staþie de
c.f. Expl. de petrol. Termocentralã,
dezafectată în 1971. Producţie de anvelope
şi camere de aer pentru autovehicule, de
articole din cauciuc, de echipamente de
ridicat şi manipulat, de articole de voiaj
şi marochinărie şi de detergenţi; reparaþii
de maºini ºi utilaje (în satul Cãlineºti).
În satul Cãlineºti se aflã un Sanatoriu
T.B.C., ruinele unei mori de apã din
sec. 19, aparþinând lui Constantin Aldea,
ruinele conacului „Mavros Cantacuzino”
(sec. 19) ºi biserica „Adormirea Maicii
Domnului” (1640–1646, pictată de Pârvu
Mutu în anul 1700). În satul Floreºti
existã ruinele palatului „Micul Trianon”
(1910–1916) ºi biserica „Sfânta Treime”
(1748, pictată în 1887-1888 de Gheorghe
Tattarescu).
4. Õ Câmpineanca.
5. Mănãstirea ~ Õ Poieneºti.
6. Õ Pantelimon (2).

FLOREªTI-STOENEªTI, com. în jud.
Giurgiu, alcãtuitã din 3 sate, situatã în
Câmpia Gãvanu-Burdea, pe râul Ilfovãþ;
8 789 loc. (1 ian. 2011): 4 329 de sex masc.
ºi 4 460 fem. Reºed. com. este satul
Stoeneºti. Expl. de petrol ºi gaze naturale.
Muzeu de artã popularã (în satul
Stoeneºti) cu obiecte de port popular,
scoarþe, þesãturi de interior, obiecte de
cojocãrit, de fierãrie, de pescuit etc.,
amenajat într-un vechi conac al familiei
Drugãnescu, construit în stilul arhitecturii brâncoveneºti în anul 1701. Lângã
conac se aflã biserica „Buna Vestire”Drugãneºti, ctitoritã de Gavriil Drugãnescu
în 1723 ºi restauratã de arhitectul G. M.
Cantacuzino în 1939–1942. În satul
Stoeneºti mai existã biserica având
hramul „Cuvioasa Parascheva”, ctitorie

din 1838 a cãminarului Scarlat Stoenescu.
În satul Floreºti existã conacul „Djuvara”
(sec. 18, azi sanatoriu T.B.C.) ºi biserica
„Sfântul Nicolae”, începutã în 1679 de
comisul Stoian Florescu ºi terminatã în
1715 de cãtre Voichiþa Florescu; biserica
„Sfinþii Voievozi” (1800–1801), în satul
Palanca. Între 17 febr. 1968 ºi 23 ian. 1981
com. F.-S. a fãcut parte din jud. Ilfov.

FLORICA, com. în jud. Buzãu, formatã
dintr-un sat, situatã în zona de contact a
Câmpiei Bãrãganului cu cea a Gherghiþei,
pe interfluviul Ialomiþa-Cãlmãþui; 1 607
loc. (1 ian. 2011): 793 de sex masc. ºi 814
fem. Legumiculturã. Com. F. a fost
înfiinþatã la 7 iun. 2004 prin desprinderea
satului Florica din com. Mihãileºti, jud.
Buzãu. Satul Florica a fost întemeiat în
anul 1879 prin împroprietãrirea însurãþeilor.
FLORII, Vârful ~, vârf în culmea
muntoasă Preluca, constituind alt. max.
a acesteia (810 m).

FOCªANI, municipiu în partea de E a
României, reºed. jud. Vrancea, situat în
Câmpia Siretului Inferior, la 55 m alt., pe
râul Milcov; 98 015 loc. (1 ian. 2011):
46 513 de sex masc. ºi 51 502 fem. Supr.:
48 km2, din care 12 km2 în intravilan;
densitatea: 8 170 loc./km2. Staþie de c.f.
Nod rutier. Expl. de balast. Ind. metalurgicã (turnãtorie de fontã, laminoare de
sârmã ºi de profile mijlocii). Constr. de
utilaj greu, motoare electrice, utilaje ºi
piese de schimb pentru ind. chimicã,
maºini ºi utilaje agricole, unelte de mânã,
de aparataj electric de joasã tensiune
pentru instalaþii etc. Producţie de mobilã,
plãci fibro-lemnoase, de conf., tricotaje,
de saci pentru îngrãºãminte chimice, folii,
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tuburi ºi plãci de plastic, prefabricate din
beton, vase emailate ºi produse alim.
(preparate din carne ºi lapte, vin, coniac,
vermut, panificaþie etc.). Filaturi de lânã
ºi de bumbac cardate. Morãrit. Combinat
de vinificaþie. Ferme de creºtere a
porcinelor, ovinelor ºi pãsãrilor. Centru
pomicol ºi viticol. Staþiune de cercetare
ºi producþie pomicolã. Muzeul judeþean
Vrancea (1928) cu secþii de arheologie-istorie, etnografie, ºtiinþele naturii.
Biblioteca judeþeanã „Duiliu Zamfirescu”
(1910), cu 178 500 vol. Teatrul „Gheorghe
Pastia” (inaugurat în 1913) ºi Ateneul
Popular (din 1929). Societatea Filarmonicã „Doina Vrancei” (1907). Grãdinã
publicã amenajatã în 1873. Festival anual,
internaþional, al viei ºi vinului (din 1996).
Istoric. În arealul oraºului au fost
descoperite vestigii neolitice aparþinând
culturii materiale Criº, un tezaur dacic
din sec. 3–2 î.Hr., un tezaur de monede
imperiale romane º.a. Întemeierea localit.
dateazã din 1482, când mai multe aºezãri
s-au unificat într-un târg, atestat ca atare
într-un act comercial din anul 1546.
Ulterior, târgul Focºani apare menþionat
foarte des în documentele anilor 1552,
1559 (16 apr.), 1572, 1574, 1575 (la 26 ian.
1575, localit. este amintitã în legãturã cu
lupta victorioasã a lui Ioan Vodã Viteazul
împotriva turcilor, luptã care a avut loc
la 24 apr. 1574 la Jiliºte, lângã Focºani),
1622 (poetul polonez Samuel Twardowski
numeºte localit. Focºani, într-o consemnare a sa, „orãºel muntenesc”), 1643,
1653, 1658, 1661 (cãlãtorul turc Evlia
Celebi afirmã, într-o notã de cãlãtorie, cã
„... la Focºani se produce cea mai bunã
silitrã”/azotat de potasiu) etc. Denumirea localităţii Focºani provine, se pare,
de la familia Focºa, care în sec. 15 deþinea
proprietãþi de pãmânt în aceastã zonã.

Focşani. Teatrul „Gheorghe Pastia”

Oraºul a suferit distrugeri provocate de
incendiile din 1636, 1716, 1758 ºi 1854,
de invazia unor cete de tâlhari în 1685
sau a tãtarilor în 1735 ºi 1758, de cutremurele din 8 oct. 1620, 9 aug. 1679, 12
iun. 1701, 13 mai 1738, 6 apr. 1790, 14
oct. 1802, 11 ian. 1838, 25 mai 1925, 10
nov. 1940 (7,4 grade pe scara Richter), 4
mart. 1977 (7,2 grade pe scara Richter),
30 aug. 1986, 31 mai 1990 º.a., de
Rãzboiul Ruso-Turc din 1789 º.a. În 1718,
locuitorii oraºului au fost decimaþi de o
cumplitã epidemie de ciumã. La 6 iul.
1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza
a semnat un decret prin care consfinþea
unificarea oficialã într-o singurã localit.,
cu numele de Focºani, a administraþiei
celor douã oraºe (Focºanii-Munteni ºi
Focºanii-Moldoveni) care pânã atunci erau
separate printr-o linie de demarcaþie stabilitã pe râul Milcov, fiecare dintre ele
având câte o administraþie proprie. În
centrul oraºului se pãstreazã borna de
hotar aºezatã pe locul unde a funcþionat,
pânã în 1859, pichetul de graniþã de la
frontiera dintre Moldova ºi Þara
Româneascã. La Focºani, guvernul
României a semnat, la 26 nov./9 dec.
1917, armistiþiul cu Puterile Centrale.
Oraºul Focºani a fost declarat municipiu
la 17 febr. 1968, având în subordine
ad-tivã 2 localit. componente: Mândreºti-Moldova ºi Mândreºti-Munteni.
Monumente: ruinele cetãþii Crãciuna
(sec. 15), fortificatã de cãtre ªtefan cel
Mare în 1482 cu scopul asigurãrii unui
avanpost în calea incursiunilor turceºti;
biserica având hramul „Naºterea Maicii
Domnului” (fostã „Sfântul Ioan
Botezãtorul”), ctitorie din 1661–1664 a
domnului Grigore Ghica, refãcutã în 1735
ºi 1840, restauratã ºi zugrãvitã în 1899 ºi
în 1976–1977; biserica având hramul
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„Sfântul Dumitru”, ctitorie a cãpitanului
Vicol din perioada 1696–1700; biserica
„Adormirea Maicii Domnului” a fostei
mănãstiri „Precista”, ctitorie a lui Nicolae
Mavrocordat din 1709–1716 (reparaþii
efectuate în 1924, 1950-1951 şi 1987-1988),
declarată monument istoric; biserica
„Sfântul Nicolae”-Vechi (1700–1720);
biserica „Adormirea Maicii Domnului”Donie, ziditã în anii 1708–1712 prin
strãdania stolnicului Damian Donie,
afectată de incendiul din 1854 şi reparată
în 1874 (alte reparaţii în anii 1894, 1926
şi 1948), declarată monument istoric;
biserica „Sfântul Nicolae”-Nou construitã
în 1732 (pe locul unei biserici din lemn
din 1680–1690) prin grija ºi pe cheltuiala
biv-vel paharnicului Constantin Nãsturel.
Biserica pãstreazã o catapeteasmã din
1812 şi a fost restauratã în 1976–1977;
biserica „Proorocul Samuil” a fostei
mănãstiri Roman este ctitoria din anii
1749–1752 a domnului Constantin Cehan
Racoviþã, rezidită în anii 1756–1757, cu
zid de incintã ridicat în 1789, restaurată
în 1977-1979; biserica având hramul
„Sfinþii Voievozi” din Tãbãcari sau
biserica lui Curt (1744–1746, reparată în
1826 şi 1929); biserica având hramul
„Adormirea Maicii Domnului”, ctitorie
din 1760–1770 a lui Ioniþã Jãlãboiu, zugrãvitã în 1898 şi restaurată în perioada
1994–1999; biserica „Naºterea Maicii
Domnului”- Sãpunaru (1783, zugrãvitã
în 1815 şi repictată în 1940), monument
istoric; biserica „Sfânta Cuvioasă
Parascheva” – Domnească, zidită în 1785
de biv-vel spătarul Iancu Razu pe locul

Focşani. Biserica „Naşterea Maicii Domnului”
(fostă „Sfântul Ioan Botezătorul”)
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Focul Viu

uneia din lemn ridicată de doamna
Dafina, soţia domnului Eustratie Dabija.
Biserica a fost demolată în nov. 1977 de
autorităţile comuniste; biserica armeneascã având hramul „Sfântul Gheorghe”
(1789); biserica „Vovidenia” din Armeni,
cu hramul „Intrarea în Bisericã a Maicii
Domnului” (1789–1798, reparatã în 1898–
1899); biserica „Sfinþii Voievozi”-Stamatineºti (1789–1798), ctitorie a banului
Toma Stamatin, cu picturi murale
interioare originare, restaurate în anul
2006. Biserica a fost închisă în perioada
1948-1989, fiind redată cultului în 1990;
biserica având hramul „Sfântul
Nicolae”-Tãbãcari (sf. sec. 18); biserica
având hramul „Sfinþii Împãraþi
Constantin ºi Elena” (fostã capelã
militarã) este ctitoria din anul 1815 a
serdarului Costache Robescu, cu pridvor
adãugat la sf. sec. 19; biserica având
hramul „Sfântul Gheorghe” din Ocol
(1819, reparatã în 1880–1888); biserica
„Sfântul Spiridon” (1820–1826, cu picturi
murale interioare din 1926); biserica
având hramul „Sfântul Nicolae”-Stroe
(1839); biserica având hramul „Sfinþii
Apostoli Petru ºi Pavel” (mijlocul sec. 19,
zugrãvitã în 1871); clãdirea fostei vãmi
ºi a fostului pichet de graniþã (sec. 18),
azi sediul Complexului muzeal Vrancea;
casa „Anghel Saligny” (sec. 19); clãdirea
Tribunalului judeþean, construitã în 1909

Gheţarul de la Focul Viu

dupã planurile arhitecþilor Al. Clavel ºi
C. Bãicoianu; clãdirea Teatrului
„Gheorghe Pastia” construitã în stil
baroc, cu elemente renascentiste, în anii
1909–1913 dupã planurile arhitecþilor G.
Ciogolea ºi Simion Vasilescu, consolidatã
ºi renovatã în perioada 1991–1995;
clãdirea fostei Prefecturi, ridicatã în 1913
dupã planurile arhitecþilor Daniel Renard
ºi Simion Vasilescu, azi sediul Primãriei;
clãdirea Bãncii Naþionale ziditã în 1926
dupã planurile arhitectului Ion Antonescu;
clãdirea Ateneului Popular, construitã în
1927, dupã planurile arhitecþilor Simion
Vasilescu ºi Fr. Manuel; mausoleul
eroilor din Primul Rãzboi Mondial,
ridicat în anii 1924–1926; Statuia Independenþei, realizatã în 1916 de sculptorul
Oscar Späthe; Monumentul eroilor Regimentului 10 Dorobanþi, ridicat în 1914;
bustul lui Nicolae Filipescu, operã din
1928 a sculptorului Oscar Späthe;
Monumentul Unirii, dezvelit la 24 ian.
1976, este un obelisc înalt de 19,64 m, din
granit roºu, având la baza sa octogonalã
un basorelief din bronz ce înconjurã ca
un inel coloana de granit a obeliscului,
în care sunt redate 85 de personaje din
istoria României ºi a actului Unirii din
1859, realizat în anii 1974–1975 de un
colectiv condus de sculptorul Ion Jalea.

FOCUL VIU 1. Gheþarul de la ~, peºterã
în V României, în partea centralã a
M-þilor Bihor, situatã pe cumpãna de ape
dintre bazinul Vãii Galbena ºi Depr.
Groapa de la Barsa, la 1 120 m alt. Prima
descriere dateazã din 1934, iar observaþii
detaliate s-au făcut în 1948. Peºterã
descendentã, sãpatã în calcare tithonice,
formatã dintr-o salã mare (50 m lungime
ºi 5 m lãþime) legatã printr-un coridor
de o salã mai micã. Sala Mare, în care se
pãtrunde pe o scarã din lemn de 20 m
lungime ºi înclinare de 30°, pãstreazã un
bloc uriaº de gheaþã, cu un volum de c.
25 000 m3 (al doilea dupã Gheþarul de la
Scãriºoara). Gheaþa reflectã razele
Soarelui, care se strecoarã printr-o
spãrturã elipticã (un horn uriaº) a
tavanului Sãlii Mari, dând impresia unor
limbi de foc (de la care derivã denumirea). Numeroasele coloane ºi domuri
mari de gheaþã diferã ca numãr ºi mãrime de la un an la altul. Blocul de gheaþã
este perforat de mai multe puþuri sãpate
de apele care picurã din bolta peºterii.

2. Õ Andreiaºu de Jos.
3. Õ Lopãtari.

FOCURI, com. în jud. Iaºi, formată
dintr-un sat, situatã în Câmpia Jijiei
Inferioare, pe râul Gârla Morii; 3 738 loc.
(1 ian. 2011): 1 951 de sex masc. ºi 1 787
fem. Culturi de cereale, de plante tehnice
ºi de nutreþ etc. Biserica romano-catolică
„Adormirea Maicii Domnului” (19701974). Satul Focuri, numit iniþial Odaia
Praguri, a luat fiinþã la 12 dec. 1879 prin
împroprietãrirea însurãþeilor cu pãmânt.
Până la 7 apr. 2004, com. F. a avut în
componenţă satul Fântânele, care la acea
dată a devenit comună de sine stătătoare.

FOENI, com. în jud. Timiº, alcãtuitã din
2 sate, situatã în Câmpia Timiºului, pe
cursul inf. al Timiºului, la graniþa cu
Serbia; 1 787 loc. (1 ian. 2011): 881 de sex
masc. ºi 906 fem. Staþie de c.f. (în satul
Cruceni). Culturi de cereale, de plante
tehnice ºi de nutreþ etc. Pe terit. satului
Cruceni a fost descoperit un cimitir de
înhumaþie din Epoca bronzului, în care
s-au gãsit ceºti şi strãchini cu decor
geometric incizat. În satul Foeni,
menþionat documentar, prima oarã, în
anul 1289, se aflã un pod de cãrãmidã
din anul 1749, declarat monument istoric,
biserica romano-catolicã „Sfântul
Arhanghel Mihail” (1785) ºi biserica ortodoxã cu hramul „Adormirea Maicii
Domnului” ziditã în anii 1874–1875 dupã
planul arhitectului Iosif Brandeisz din
Ciacova, în stilul barocului vienez.
Picturile murale interioare au fost
executate în 1925 de ªtefan Lazãr ºi completate în anul 2003 cu scene în stil neobizantin realizate de Adriana Motronea din
Sibiu. Tot în satul Foeni mai existã
biserica sârbã cu hramul „Adormirea
Maicii Domnului” construitã în 1887 pe
locul uneia ridicatã în anii 1760–1770,
conacul familiei Mocioni (1750), azi
cãmin cultural, declarat monument istoric, ºi casa lui Simion Ghiabur (1913). În
satul Cruceni există o biserică romanocatolică din 1916.
FOGROS Õ Fãgãraº (3).

FOIENI, com. în jud. Satu Mare, formată
dintr-un sat, situatã în Câmpia Carei, pe
pârâul Valea Neagră, la graniþa, cu
Ungaria; 1 877 loc. (1 ian. 2011): 832 de
sex masc. ºi 1 045 fem. Moarã de cereale.
Brutãrie; prelucr. cărnii şi a produselor

agricole. Apiculturã. Culturi de cereale
ºi plante tehnice. Ferme de creºtere a
bovinelor şi a cabalinelor. Două cămine
culturale. Fanfară. Satul Foieni este
menþionat documentar în perioada 1410–
1518. Aºezarea a fost distrusã de invaziile
tãtare din 1658 ºi din 1687, iar dupã anul
1720 aici s-au stabilit numeroase familii
de germani. Bisericã romano-catolicã cu
hramul „Sfântul Arhanghel Mihail”
(1785), declarată monument de arhitectură. Com. F. a fost afectată de inundaţiile
de la sf. lunii aprilie şi începutul lunii
mai din anul 2005. Rezervaþie forestierã
ºi rezervaþie naturalã de dune de nisip (10
ha). Fond cinegetic.
FOLTEªTI, com. în jud. Galaþi, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în E Câmpiei Covurlui,
pe dr. Prutului ºi pe râul Chineja; 3 443
loc. (1 ian. 2011): 1 744 de sex masc. ºi
1 699 fem. Staþie de c.f. Nod rutier. Produse alim. Fermã de creºtere a bovinelor.
Viticulturã. Pescuit în regim natural. Pe
terit. satului Stoicani au fost descoperite
urmele unei aºezãri din perioada de
tranziþie de la Neolitic la Epoca bronzului (sf. milen. 3–începutul milen. 2
î.Hr.), în care s-au gãsit ceºti cu toartã
supraînãlþatã, castroane ºi fragmente ale
unei figurine feminine, toate cu motive
meandrice ºi spiralice. Tot aici au fost
identificate vestigiile unei aºezãri
neolitice aparþinând culturii materiale
Gumelniþa (milen 4–3 î.Hr.). Biserica
„Sfinþii Voievozi” (1809, refăcută în 18371841) şi biserica romano-catolică (1995),
în satul Folteşti, şi biserica „Sfânta
Cuvioasă Parascheva” (1912-1925), în
satul Stoicani.

FORÃªTI, com. în jud. Suceava, alcãtuitã
din 9 sate, situatã în Pod. Fãlticeni, pe
râul Moldova; 4 873 loc. (1 ian. 2011):
2 469 de sex masc. ºi 2 404 fem. Prelucr.
cãrnii ºi a laptelui. Creºterea bovinelor.
În satul Forãºti, atestat documentar în
1595, se află biserica din lemn cu hramul
„Sfântul Nicolae” (1764–1766, cu iconostas din 1772 ºi picturi executate de
cãtre Anastasie zugravul, reparată în
1920 şi 1959), declarată monument istoric
în anul 2004, bisericile „Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil” (2005-2010) şi „Adormirea Maicii Domnului” (sfinţită în 2010)
şi o fanfară (din 1928), iar în satul Oniceni
existã Curtea domneascã Moruzzi ºi o
bisericã ziditã în anii 1802–1818.

FOROTIC, com. în jud. Caraº-Severin,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în zona de
contact a Dealurilor Dognecei cu M-þii
Dognecei, pe râul Ciornovãþ; 1 862 loc.
(1 ian. 2011): 942 de sex masc. ºi 920 fem.
Haltã de c.f. Expl. de granit (în satul Surducu Mare). Pomiculturã (meri, pruni,
peri). În satul Surducu Mare au fost
descoperite urmele unui castru roman
de piatrã (130 x 160 m) din sec. 2–3, în
care s-au identificat termele cu instalaþii
de hipocaust, ºi vestigiile unei aºezãri
civile cu caracter minier. În satul Forotic,
menþionat documentar, prima oarã, în
1597, se află biserica „Învierea
Domnului” (1743), iar în satul Brezon o
biserică romano-catolică (1938).
FORROFALVA Õ Faraoani.
FORTUNA Õ Furtuna.

FORUM ROMANORUM Õ Roman.

FRAGULEA, deal în partea de E a
Dealurilor Lipovei, constituind alt. max.
a acestora (493 m).
FRASIN, oraº în jud. Suceava, situat în
Depr. Gura Humorului, la confl. râului
Suha cu Moldova; 6 513 loc. (1 ian. 2011):
3 265 de sex masc. ºi 3 248 fem. Supr.:
87,3 km2, din care 8 km2 în intravilan;
densitatea: 814 loc./km2. Staþie de c.f.
Nod rutier. Expl. de gaze naturale,
forestiere ºi de balast. Fabricã de mobilă,
de cherestea ºi ambalaje, distrusă de un
incendiu la 10 mai 2011. Confecþii metalice. Agroturism. Prima atestare documentarã dateazã din 1785. În oraşul
Frasin se află biserica „Sfânta Treime"
(1999-2003) şi o biserică romano-catolică
1896–1898. Com. Frasin a fost declarată
oraº la 7 apr. 2004; are în subordine
ad-tivã localit. componentã Bucºoaia ºi
satele Doroteia ºi Plutoniþa.

FRATA, com. în jud. Cluj, alcãtuitã din 8
sate, situatã în Câmpia Sãrmaºului, pe
Valea Morii; 4 119 loc. (1 ian. 2011): 2 149
de sex masc. ºi 1 970 fem. Prelucr. artisticã a lemnului. Mobilã. Morãrit ºi panificaþie. Legumiculturã. Culturi de cereale,
plante textile ºi uleioase, sfeclã de zahãr,
cartofi º.a. În satul Soporu de Câmpie,
la poalele Dealului Cuntenit (sau Hodae)
a fost descoperitã o necropolã (sec. 2–3)
aparþinând populaþiei autohtone dacice,
în care s-au gãsit fructiere cu picior, ceºti
cu douã toarte, oenochoe etc. În satul

Frătăuţii Noi
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Frata, menþionat documentar, prima
oarã, în 1293, se află biserica din lemn
cu hramul „Pogorârea Duhului Sfânt”
(1827) ºi o biserică romano-catolicã din
sec. 15, preluatã de cultul unitarian în
1570 ºi apoi de cultul reformat-calvin în
anul 1600, iar în satul Berchieşu există
biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil” (1747).

FRÃSINEI, Mănãstirea ~ Õ Muereasca.

FRÃSINET 1. Lac antropic creat pe
cursul mijlociu al râului Mostiºtea, în
arealul comunelor Frãsinet ºi Valea
Argovei. Supr.: 1 460 ha. Folosit ca bazin
piscicol ºi pentru irigaþii.
2. Com. în jud. Cãlãraºi, alcãtuitã din
6 sate, situatã în Câmpia Bãrãganului, pe
râul Mostiºtea; 1 733 loc. (1 ian. 2011):
849 de sex masc. ºi 884 fem. Culturi de
cereale, plante tehnice ºi uleioase etc.
Pepinierã piscicolã. Între 17 febr. 1968 ºi
23 ian. 1981 com. F. a fãcut parte din jud.
Ilfov. În satul Frăsinet se află o biserică
din anul 1753, iar în satul Tăriceni
biserica „Sfântul Nicolae” (1828-1834).
3. Com. în jud. Teleorman, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în Câmpia GãvanuBurdea; 2 909 loc. (1 ian. 2011): 1 453 de
sex masc. ºi 1 456 fem. Producţie de
echipamente de ridicat şi manipulat.
Prelucr. lemnului. Morãrit. În satul
Frãsinet, atestat documentar în anul 1600,
se aflã cula „Costea” (sec. 18, refăcută în
sec. 19, şi biserica „Sfinţii Apostoli Petru
şi Pavel”(1835). Com. F. a luat naºtere la
7 mai 2004 prin desprinderea satelor
Frãsinet ºi Clãniþa din com. Bãbãiþa, jud.
Teleorman.
FRÃTÃUÞII NOI, com. în jud. Suceava,
alcãtuitã din 2 sate, situatã în N Pod.
Sucevei, pe râul Suceava, la graniþa cu
Ucraina; 5 730 loc. (1 ian. 2011): 2 766 de
sex masc. ºi 2 964 fem. Pomiculturã (meri,
peri). Centru de þesãturi ºi cusãturi
populare ºi de pielãrie ºi cojocãrie (în
satul Costiºa). Creşterea bovinelor şi
ovinelor. În satul Frătăuţii Noi, atestat
documentar în 1412, se află biserica din
lemn cu hramul „Adormirea Maicii
Domnului” (1744 , reparată în 1932), o
biserică de zid din 1932 şi o poianã cu
lalele pestriþe, declaratã rezervaþie naturalã.
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Frătăuţii Vechi

FRÃTÃUÞII VECHI, com. în jud. Suceava,
alcãtuitã din 2 sate, situatã în N Pod.
Sucevei, pe râul Suceava; 4 865 loc. (1 ian.
2011): 2 421 de sex masc. ºi 2 444 fem. Nod
rutier. Pomiculturã (meri, peri). Centru de
confecþionare a scoarþelor, ºtergarelor,
cojoacelor, bundiþelor ºi chimirelor. În satul
Frătăuţii Vechi se află biserica „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1881).
FRÃTEªTI, com. în jud. Giurgiu, alcãtuitã din 3 sate, situatã în Câmpia Burnas;
5 694 loc. (1 ian. 2011): 2 808 de sex masc.
ºi 2 886 fem. Staþie de c.f. (inauguratã la
1 nov. 1869). Culturi de cereale, de plante
tehnice ºi de nutreþ, de floarea-soarelui
etc. Muzeu (în satul Frãteºti) cu colecþii
de arheologie (unelte de silex, podoabe
ºi ceramicã din Epoca fierului) ºi de
etnografie (unelte agricole, piese de port
popular etc.). Bisericile cu hramurile
„Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel” (1864) ºi
„Sfânta Ecaterina” (1880), în satele
Cetatea ºi Frãteºti. Între 17 febr. 1968 ºi
23 ian. 1981 com. F. a fãcut parte din jud.
Ilfov.

FRÂNCEªTI, com. în jud. Vâlcea, alcãtuitã din 9 sate, situatã în NE Piem.
Olteþului, pe râul Bistriþa olteanã; 5 670
loc. (1 ian. 2011): 2 715 de sex masc. ºi
2 955 fem. Nod rutier. Fermã de creºtere
a bovinelor. Moarã cu fãcaie (din 1868),
în satul Surpatele. În arealul com. F. se
aflã o rezervaþie de goruni seculari
(Quercus petraea). Bisericile cu hramurile
„Înãlþarea Domnului” (construită în sec.
16 şi refăcută în anii 1683–1684 de
postelnicul Pană Pârşcoveanu, cu pridvor
ºi turlã adãugate în anii 1714–1716,
zugrăvită în 1801, reparată în 1921, 1931,
1951 şi restaurată în 2007) a fostului schit
Mãnãileºti, „Trei Ierarhi” (1797, cu fresce
originare), „Naºterea Maicii Domnului”
(1742) a fostului schit Colnic, ºi „Sfântul
Nicolae” (1893), în satele Mãnãileºti,
Genuneni, Moºteni ºi Frânceºti; bisericile
din lemn cu hramurile „Sfântul Nicolae”
(1776) ºi „Sfinþii Voievozi” (1806), în
satele Moºteni ºi Viiºoara. În satul
Dezrobiþi se aflã mănãstirea Dintr-un
lemn (de maici) a cãrei primã mãrturie
scrisã dateazã din perioada 1652–1659 în
consemnãrile arhidiaconului Paul de
Alep. Acesta menþioneazã cã un cãlugãr
a gãsit o Icoanã a Maicii Domnului în

Frânceşti. Biserica „Adormirea Maicii Domnului”

trunchiul unui stejar secular ºi cã în acel
moment a auzit o voce care l-a îndemnat
sã construiascã o bisericã din trunchiul
acelui stejar. O istorioarã asemãnãtoare
este consemnatã ºi de Neofit, mitropolitul
Ungrovlahiei (1840–1849), într-o scriere
din 29 iul. 1845, care aminteºte cã „un
cioban cu numele Radu, din timpul
domniei lui Alexandru II Mircea (1568–
1577), a visat Icoana Maicii Domnului
adãpostitã în trunchiul unui stejar uriaº
ºi ca urmare, tãind stejarul în care a gãsit
icoana, a construit o bisericuþã din lemnul acestuia pe care a numit-o „Dintr-un
lemn”. Alte surse menþioneazã cã biserica
a fost construitã la sf. sec. 16 din lemnul
unui stejar uriaº din iniþiativa Ancuþei,
fiica domnului Mircea Ciobanul ºi a
Doamnei Chiajna, dar a fost mistuitã de
un incendiu la sf. sec. 18. Pe locul acesteia
a fost construitã, în anii 1810–1814, o altã
bisericuþã, de 13 m lungime, 5,50 m
lãþime ºi 4 m înãlþime, lucratã din bârne
groase, încheiate în coadã de rândunicã,
având formã dreptunghiularã, cu pridvor deschis ºi cu absida altarului decroºatã. Biserica din lemn nu are turle, iar
iconostasul, sculptat în lemn de tei, este
împodobit cu multe icoane pictate pe
lemn ºi dateazã din anul 1814. Icoana
Maicii Domnului, fãcãtoare de minuni,
de mari dimensiuni (1,50 m înãlþime ºi
1,10 m lãþime), de care este legatã
legenda acestui sfânt lãcaº, este pãstratã
în biserica de zid a mănãstirii ºi se pare
cã a fost pictatã înainte de anul 1453 la o
mănăstire de pe Muntele Athos sau la
Constantinopol (capitala de atunci a Imp.

Bizantin). Profesorul André Grabar de la
Collège de France a cercetat aceastã
icoanã ºi a apreciat cã ea a fost pictatã în
sec. 4 la mănãstirea Theothokos din
Grecia dupã un model pictat de Sfântul
Apostol ºi Evanghelist Luca – cel care a
pictat-o pentru prima oarã pe Fecioara
Maria. Biserica de zid a mănãstirii
Dintr-un lemn, cu hramul „Naºterea
Maicii Domnului”, a fost construitã în
anii 1634–1635, ºi menþionatã documentar la 20 apr. 1635, prin strãdania lui
Preda Brâncoveanu (bunicul lui
Constantin Brâncoveanu). În pisania
bisericii de zid, datând din anul 1715, stã
scris cã biserica a fost ziditã de domnul
Matei Basarab, aºa cum reiese, de altfel,
ºi dintr-o mãrturie scrisã din 27 nov. 1640
în care se spune cã domnul Matei
Basarab a zidit biserica „Naºterea Maicii
Domnului” „de isnoavã de’ntemei.” Se
pare cã ipoteza ca cei doi ctitori (Matei
Basarab ºi Preda Brâncoveanu) sã fi
contribuit împreunã la construirea bisericii de zid este confirmatã de tabloul
votiv al celor doi, pictat în pronaosul
bisericii. În 1684 au fost refãcute ferestrele, s-a adãugat un pridvor ºi s-au
executat picturile murale în pridvor prin
grija lui ªerban Cantacuzino. În anii
1714–1716, domnul ªtefan Cantacuzino
a iniþiat lucrãrile de construire a turlei
pe pronaos ºi a unui portal frumos la
intrare, precum ºi pictarea pereþilor
interiori ai bisericii. În anii 1938–1940 au
fost construite chilii noi ºi s-au executat
ample lucrãri de renovare a ansamblului
monahal. Complexul monastic a mai fost
restaurat la mijlocul sec. 19, în anii 1926–
1930, 1955, 1962–1963, 1969 şi după 1992.
Din picturile murale interioare originare,
executate în 1635, se mai pãstreazã doar
chipul Maicii Domnului în pronaos,
restul picturilor fiind cele realizate în anii
1714–1716 ºi spãlate în 1938–1940. Muzeul mănãstirii conþine o valoroasã colecþie de peste 700 de icoane vechi pictate
pe lemn, obiecte de cult din argint,
covoare vechi, o cruce din aur din 1749
º.a. În satul Surpatele se aflã mănãstirea
cu acelaºi nume (de maici), ctitorie de la
începutul sec. 16 a fraþilor Tudor ºi
Stanciu Drãgoescu ºi refãcutã de boierii
Buzeºti în sec. 17. Biserica actualã, cu
dublu hram – „Sfinþii Arhangheli Mihail
ºi Gavriil” ºi „Sfânta Treime”, monument
istoric din 2004, a fost ziditã în 1703–1706,

din iniþiativa Doamnei Maria, soþia lui
Constantin Brâncoveanu, ºi pictatã în
1706–1707 de Andrei, Hranite, Gheorghe
ºi Iosif Ierodiaconul. Biserica a fost
reparatã ºi repictatã în 1815. Mănãstirea
Surpatele a cãzut în ruinã în 1872, din
lipsã de fonduri, rămânând doar biserica
să funcţioneze ca bisericã de mir pânã în
1927 când Comisiunea Monumentelor
Istorice a restaurat tot ansamblul monahal, lucrare încheiatã în 1935. Ansamblul
monahal a mai fost restaurat în anii 1958–
1959, 1990–1992 şi 2000-2004.
FRÂUA Õ Axente Sever.

FRECÃÞEI 1. Com. în jud. Brãila, alcãtuitã din 6 sate, situatã în Balta Brãilei
(Insula Mare a Brãilei), pe stg. braþului
Dunãrea Veche; 1 525 loc. (1 ian. 2011):
793 de sex masc. ºi 732 fem. Culturi de
porumb, de grâu, de plante tehnice ºi de
nutreþ. Satele Cistia ºi Stoeneºti sunt
atestate documentar în 1880, iar satul
Titcov (fost Muguroaia) apare în registrul
cadastral din 1935.
2. Com. în jud. Tulcea, alcãtuitã din
4 sate, situatã în zona de contact a
Dealurilor Tulcei cu Pod. Niculiþel, pe
râul Teliþa; 3 693 loc. (1 ian. 2011): 1 795
de sex masc. ºi 1 886 fem. În satul Teliþa
se aflã mănãstirea Çelik-Dere (de maici),
situatã pe valea pârâului Çelik de la care
a preluat numele (în lb. turcã Çelik-Dere
înseamnã pârâul de oþel, denumit astfel
datoritã descoperirii în aceastã zonã a
unor arme din diferite epoci). Conform
legendei, la sf. sec. 18, câþiva călugări
ardeleni veniþi de la o mănăstire de pe
Muntele Athos s-au stabilit într-o poianã
de pe valea pârâului Çelik unde au
întemeiat un schit. Distrus de un
incendiu, aºezãmântul monahal a fost
refãcut în anii 1833–1840 de cãtre
arhimandriþii Dositei, Crihan, Paisie ºi

Frecăţei (2).
Mănăstirea
Çelik-Dere

Atanasie. În 1846 a fost construit
paraclisul „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi
Gavriil” ºi s-a pus piatra de temelie a
bisericii cu hramul „Adormirea Maicii
Domnului” construitã ulterior, în etape,
dupã proiectul arhitecþilor Toma
Dobrescu ºi Dumitru Ionescu-Berechet.
Zidirea bisericii s-a efectuat în etape, în
anii 1901–1902, 1910–1916 (terminatã la
roºu) ºi finisatã în perioada 1928–1932
când a fost ºi pictatã de Gheorghe
Eftimiu (sfinþirea bisericii a avut loc la
22 oct. 1932). Mănãstirea are muzeu cu
colecþii de artã veche religioasã, precum
ºi un atelier de confecþionare a
covoarelor, a broderiilor ºi a þesãturilor
naþionale. La biserica „Adormirea Maicii
Domnului” a mănãstirii Çelik-Dere se
aflã depuse osemintele creºtinilor Epictet
ºi Astion din Halmyris (satul Murighiol
de astãzi), descoperite în anul 2001,
martirizaþi în anul 298 în timpul domniei
împãratului roman Diocleþian. Lângã
mănãstire se aflã o moarã de vânt (o
raritate în peisajul natural românesc.).
FREUDENTHAL Õ Jamu Mare.

FRUMOASA 1. Com. în jud. Harghita,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în NE Depr.
Ciuc, la poalele M-þilor Ciuc; 3 626 loc.
(1 ian. 2011): 1 838 de sex masc. ºi 1 788
fem. Producţie de cherestea, de mobilã,
de macaroane şi tăiţei. Creºterea ovinelor.
Izvoare cu ape minerale. Pârtie de schi.
Satul Frumoasa este menþionat documentar în 1324. Bisericã romano-catolicã (sec.
15) cu zid de incintã (sec. 18) ºi casã
parohialã (sec. 19), în satul Nicoleºti. În
satul Fãgeþel se aflã mănãstirea cu acelaºi
nume (de cãlugãri), situatã pe Valea
Ghimeºului, la 25 km de Pasul Ghimeº.
În jurul bisericii cu hramul „Tãierea
Capului Sfântului Ioan Botezãtorul”,
construitã în anii 1901–1905 pe cheltuiala
credincioasei Rozalia, a fost întemeiat un

Frumuşani
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schit de cãlugãri, în 1936, care ºi-a încetat
activitatea în perioada 1940–1945 din
cauza Dictatului de la Viena din 30 aug.
1940. Schitul ºi-a reluat activitatea în 1945
datoritã stareþului Dimitrie Sava, iar
dupã moartea acestuia, în 1951, a încetat
să mai existe. Dupã 1985 a funcþionat ca
bisericã de parohie, dar cu slujbe numai
la hramul bisericii. Mănãstirea a fost
reînfiinþatã în 1995. Clopotniþã ridicatã
în 1998. În anul 1672, în satul Frumoasa
s-au stabilit 60 de familii de armeni. În
anii 1763-1781, comunitatea armeană din
acest sat a construit o biserică. Tot în acest
sat există o biserică ortodoxă cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului” (1879) şi
o biserică romano-catolică zidită în 18911892 pe locul uneia care data din 1694.
2. Com. în jud. Teleorman, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în zona de contact a
Câmpiei Boian cu Câmpia Burnas, pe
râul Vedea; 2 245 loc. (1 ian. 2011): 1 138
de sex masc. ºi 1 107 fem. Culturi de
cereale, de plante tehnice ºi de nutreþ etc.
Bisericile cu hramurile „Sfântul Nicolae”
(1821) ºi „Adormirea Maicii Domnului”
(1806), în satele Frumoasa ºi Pãuleasca.
3. Mănãstirea ~ Õ Iaºi (1).
FRUMOSU, com. în jud. Suceava,
alcãtuitã din 3 sate, situatã la poalele SV
ale Obcinei Mari ºi cele SE ale Obcinei
Feredeu, la confl. râurilor Frumosu ºi
Deia cu Moldova; 3 470 loc. (1 ian. 2011):
1 784 de sex masc. ºi 1 686 fem. Staþie de
c.f. Expl. şi prelucr. lemnului. Produse
lactate. Creşterea bovinelor. În satul
Frumosu, atestat documentar în anul
1454, se află o biserică din anul 1902, iar
în satul Deia o biserică din 1904.
FRUMUªANI, com. în jud. Cãlãraºi,
alcãtuitã din 6 sate, situatã în Câmpia
Bãrãganului, pe dr. râului Dâmboviþa;
4 616 loc. (1 ian. 2011): 2 256 de sex masc.
ºi 2 360 fem. Ind. chimicã. Complex avicol. Culturi de cereale, de plante tehnice
ºi de nutreþ, de floarea-soarelui etc. Între
17 febr. 1968 ºi 23 ian. 1981, com. F. a
fãcut parte din jud. Ilfov. Bisericile cu
dublu hram – „Sfântul Gheorghe” ºi
„Sfântul Dumitru” (1817) ºi „Sfinþii
Voievozi” ºi „Sfântul Nicolae” (1841), în
satele Orãºti ºi Postãvari; ruinele bisericii
cu hramul „Sfântul Nicolae” (1796), în
satul Piþigaia. Fond cinegetic.
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FRUMUªENI, com. în jud. Arad, alcãtuitã din 2 sate, situatã în partea de NE
a Câmpiei Vingãi, pe valea Mureºului,
la 17 km SE de municipiul Arad; 2 729
loc. (1 ian. 2011): 1 376 de sex masc. ºi
1 353 fem. Producţie de mobilă şi de
componente electronice. Vestigii paleolitice (unelte din silex). Satul Frumuºeni
apare menþionat documentar, prima
oarã, în perioada 1080–1090, iar satul
Aluniº în 1766. În perioada 1470–1499
este pomenit în documente castelul de
la Frumuºeni (Castelum Zewdej). În a
doua jumãtate a sec. 18 aici au fost
colonizaþi germani veniţi de pe valea
Rinului, bãºtinaºii fiind îndepãrtaþi, astfel
cã în anul 1777, satul Frumuºeni era
locuit numai de germani. Dupã 1945, aici
au fost aduse mai multe familii de
români din M-þii Apuseni care au
beneficiat de pãmânt ca urmare a legii
agrare. Biserica romano-catolică (1824)
şi biserica ortodoxã cu hramul „Pogorârea Duhului Sfânt” (1991–1997), în satul
Frumuşeni. Com. F. a fost înfiinþatã la 7
apr. 2004 prin desprinderea satelor
Frumuºeni ºi Aluniº din com. Fântânele,
jud. Arad.

FRUMUªICA 1. Com. în jud. Botoºani,
alcãtuitã din 6 sate, situatã în zona de
contact a Dealului Mare cu Câmpia Jijiei
Superioare; 6 058 loc. (1 ian. 2011): 3 062
de sex masc. ºi 2 996 fem. Producţie de
mobilă pentru birouri şi de þuicã. Pomiculturã. Centru viticol. Fermã de creºtere
a bovinelor. Centru de olãrit. Satele
Boscoteni ºi Rãdeni sunt menþionate
documentar în 1437, iar Vlãdeni-Deal în
1430. În 1830, localit. F. figura ca târg. În
satul Storeşti se află bisericile „Sfântul
Dumitru” (1828) şi „Sfânta Treime” a
schitului Balº (sau schitul Frumuºica)
construitã în 1835 pe locul uneia din sec.
18, cu refaceri din 1990, iar în satul
Şendreni există biserica „Sfinţii Apostoli
Petru şi Pavel” (2006-2009, sfinţită la 18
oct. 2009).
2. Õ Tichileºti.
3. Õ Bodeºti (2).

FRUMUªIÞA, com. în jud. Galaþi, alcãtuitã din 3 sate, situatã în E Câmpiei
Covurlui, în lunca ºi pe terasele de pe
dr. Prutului, pe râul Chineja; 5 416 loc.
(1 ian. 2011): 2 700 de sex masc. ºi 2 716
fem. Staþie de c.f. Morãrit. Producţie de

calculatoare şi echipamente periferice,
de uşi şi ferestre din metal; produse de
panificaţie. Legumiculturã. Pe terit. satului Tãmãoani au fost descoperite douã
cãni dacice din ceramicã ºi un cylix
grecesc (vas ceramic de bãut vin, cu douã
toarte) datând din sec. 4 î.Hr. În satul
Frumuşiţa se află biserica „Sfânta
Parascheva” (ante 1809) şi biserica
„Sfântul Gheorghe” (1910-1911), iar în
satul Tămăoani există biserica „Sfântul
Gheorghe” (1925-1942).

FRUNTIªENI, com. în jud. Vaslui,
alcãtuitã din 2 sate, situatã în zona
Dealurilor Fãlciului, pe pârâul Jãravãþ,
la 15 km SE de municipiul Bârlad; 1 946
loc. (1 ian. 2011): 1 008 de sex masc. ºi
938 fem. Morãrit. În satul Grãjdeni se aflã
biserica din lemn „Sfântul Gheorghe”
(1716, refacută în sec. 19 şi reparată în
1959) ºi mănãstirea Grãjdeni (de maici),
iniþial un schit cu o bisericã din lemn
având hramul „Sfântul Nicolae”, ctitorie
a domnului Petru Rareº din anul 1533.
În anul 1711 schitul a fost jefuit ºi
incendiat de tãtari, biserica de lemn ºi
chiliile fiind mistuite complet de flãcãri.
Schitul a fost refãcut ulterior ºi înzestrat
de niºte dregãtori ai timpului, dar
cutremurul din 14 oct. 1802 i-a provocat
mari stricãciuni, dupã care a fost din nou
refãcut. Dupã secularizarea averilor
mănãstireºti în anul 1863, călugării au
plecat, iar schitul a încetat să mai
funcţioneze. În perioada 1870–1872 a fost
construitã o bisericã din cãrãmidã pe locul
celei din lemn, tot cu hramul „Sfântul
Nicolae”, prin grija ºi pe cheltuiala
vicarului Episcopiei Huºilor, Anania,
bisericã sfinþitã la 25 mart. 1872. În 1930
a fost reînfiinţat schitul, iar în 1952 schitul
a fost ridicat la rangul de mănãstire ºi
transformat în mănãstire de maici.
Desfiinþatã de autoritãþile comuniste la 28
oct. 1959, mănãstirea a fost reînfiinþatã în
1990, biserica a primit un al doilea hram
– „Sfânta Treime”, iar pânã în 1997 a fost
restauratã biserica, s-au construit zidul
de incintã, un paraclis, trapeza ºi chiliile.
Paraclisul ºi trapeza au fost pictate în anii
1992–1995 de pictorul Mezdrea Alexandru
din Bucureºti. Com. F. a fost înfiinþatã la
1 mart. 2004 prin desprinderea satelor
Fruntiºeni ºi Grãjdeni din com. Griviþa,
jud. Vaslui.
FRUNÞI, masiv muntos, desprins din
culmea sudicã a M-þilor Fãgãraº, situat

între vãile Topolog, la V, ºi Argeº, la E,
alcãtuit predominant din fliº grezomarnos, gresii ºi ºisturi. În axa pr. a masivului se gãsesc gnaisuri oculare care dau
un relief pitoresc, cu proeminenþe, cu
pereþi verticali, cu mici peºteri. Pe rama
sudicã a acestui masiv predominã
depozitele sedimentare eocene în cadrul
cãrora relieful capãtã un aspect domol,
formând prispa meridionalã a acestora.
Alt. max.: 1 534 m. Acoperit cu pãduri
de foioase (îndeosebi fag ºi gorun).
FRUNZARU, Hidrocentrala ~ Õ Sprâncenata.

FULGA, com. în jud. Prahova, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în Câmpia Sãratei, la
confl. râului Bãlana cu Ghighiu; 3 530
loc. (1 ian. 2011): 1 727 de sex masc. ºi
1 803 fem. Produse lactate. Morãrit.
Brutãrie. Nod rutier. Creşterea bovinelor.
Culturi de cereale, de plante tehnice ºi
de nutreþ etc. Reºed. com. este satul Fulga
de Jos. În satul Fulga de Jos se află biserica
„Sfântul Haralambie” (1882), iar în satul
Fulga de Sus o biserică din anul 1834.

FUNDATA 1. Liman fluviatil pe stg.
cursului inf. al Ialomiþei, în Câmpia
Bãrãganului, pe terit. comunelor Gheorghe
Doja ºi Andrãºeºti (jud. Ialomiþa). Supr.:
510 ha. Pescuit. Irigaþii.
2. Com. în jud. Braºov, alcãtuitã din
3 sate, situatã în culoarul Rucãr-Bran, în
zona pasului Giuvala, la poalele M-þilor
Leaota, Bucegi ºi Piatra Craiului; 790 loc.
(1 ian. 2011): 414 de sex masc. ºi 376 fem.
Creºterea bovinelor. Centru de þesãturi
ºi cusãturi populare ºi muzeu etnografic
(în satul ªirnea), cuprinzând piese de
port popular, ceramicã, interioare de
locuinþe, piese de cult, þesãturi etc.
Bisericã având hramul „Adormirea
Maicii Domnului” (1835–1837), cu picturi
murale interioare originare executate de
dascălul Ioan Bartolomeu, în satul
Fundata. Agroturism.
FUNDENI 1. Lac situat pe cursul inf. al
Colentinei, pe terit. satului omonim (com.
Dobroeºti, jud. Ilfov), la marginea de NE
a municipiului Bucureºti. Supr.: 123 ha.
Pe malul nordic se aflã spitalul Fundeni,
iar în partea sa sudicã existã un mic
ostrov locuit (aparþinând cartierului
Pantelimon din municipiul Bucureºti).
Pescuit. Pe malul sãu estic se aflã biserica
„Fundenii Doamnei”, cu hramul „Sfântul
Eftimie”, monument reprezentativ de

artã brâncoveneascã, ctitorie a marelui
spãtar Mihai Cantacuzino, sfinþitã la 1
mai 1699 ºi renovatã în 1860 de Doamna
Maria Ghica (dupã aceastã datã,
locuitorii au atribuit lãcaºului numele
„Fundenii Doamnei”). În pridvorul
bisericii se pãstreazã o amplã compoziþie
muralã executatã de faimosul zugrav
Pârvu Mutu, înfãþiºând „Judecata de
Apoi”. Faþadele bisericii sunt împodobite
în întregime cu ornamente orientale de
tipul miniaturilor persane (mãsuþe cu
vase de flori, chiparoºi, havuzuri, palate,
mãnunchiuri cu ramuri de lãmâi etc.)
realizate în stuc.
2. Com. în jud. Cãlãraºi, formată
dintr-un sat, situatã în Câmpia Bãrãganului, la confl. râului Pasãrea cu
Dâmboviþa; 4 843 loc. (1 ian. 2011): 2 375
de sex masc. ºi 2 468 fem. Staþie de c.f.
Culturi de cereale, de floarea- soarelui,
de plante tehnice ºi de nutreþ etc.
Bisericã având hramul „Sfântul Andrei”
construită în 1732 de marele logofăt
Radu Dudescu, reparată în 1890,
declarată monument istoric. Pãdure de
foioase de interes cinegetic. Între 17 febr.
1968 ºi 23 ian. 1981 com. F. a fãcut parte
din jud. Ilfov.
3. Com. în jud. Galaþi, alcãtuitã din 4
sate, situatã în Câmpia Siretului Inferior,
pe stg. râului Siret; 3 944 loc. (1 ian. 2011):
1 956 de sex masc. ºi 1 988 fem. Staþie de
c.f. (în satul Hanu Conachi), inauguratã
la 13 sept. 1872. Reºed. com. este satul
Fundenii Noi. Prefabricate din beton;
prelucr. laptelui; produse de panificaþie.
Pomiculturã (meri, peri, nuci, pruni).
Viticulturã. Legumiculturã. Fermã de
creºtere a ovinelor (Hanu Conachi). În
satul Fundeni, menþionat documentar în
anul 1521, se află biserica „Înãlþarea
Domnului”, ctitorie din 1829 a lui
Costache Conachi. Rezervaþie de dune de
nisip (Hanu Conachi), ocupând o supr.
de 199,3 ha, fixate cu plantaþii de salcâm
ºi cu o florã arenicolã în care predominã
salcia târâtoare (Salix rosmarinifolia). În
aceastã rezervaþie trãiesc ºopârla de nisip
(Eremias arguta deserti) – specie care atinge
în România limita vesticã a arealului sãu
mondial ºi ºarpele de nisip (Coluber
jugularis caspius) – element termofil aflat
aici la limita nordicã a arealului.
4. Õ Sângeru.
FUNDENII DOAMNEI Õ Fundeni (1).

FUNDULEA, oraº în jud. Cãlãraºi, situat
în V Câmpiei Bãrãganului, la 70 m alt.,
în apropiere de confl. râului Belciugatele
cu Mostiºtea, la 95 km NV de municipiul
Cãlãraºi ºi la 38 km E de Bucureºti; 6 706
loc. (1 ian. 2011): 3 246 de sex masc. ºi
3 460 fem. Supr.: 23 km2, din care 7 km2
în intravilan; densitatea: 958 loc./km2.
Staþie de c.f. (inauguratã la 17 nov. 1886).
Nod rutier. Confecþii metalice. Produse
chimice ºi alim. (zahãr, panificaþie etc.).
Producţie de mobilă pentru birouri, de
furnire şi panouri din lemn, de băuturi
răcoritoare şi de hrană pentru animalele
de companie. Fermã de creºtere a bovinelor. Culturi de cereale, plante tehnice
ºi de nutreþ, floarea-soarelui, sfeclã de
zahãr, leguminoase pentru boabe etc.
Institut de cercetãri pentru cereale ºi
plante tehnice, înfiinþat în 1962 prin
fuzionarea Institutului pentru cultura
porumbului (înfiinþat în 1957) cu
Departamentul culturilor de câmp de la
Institutul de Cercetãri Agronomice
(întemeiat în 1927). De la 1 ian. 2003 acest
institut poartã numele Institutul Naþional
de Cercetare ºi Dezvoltare Agricolã ºi
este specializat în crearea de noi soiuri
de plante, ameliorate genetic, cu producþii mari ºi rezistente la boli. Staþiune
de culturã a plantelor medicinale. Institut
de cercetare ºi producþie a sfeclei de zahãr.
Localit. este menþionatã documentar, ca
sat, în 1778 ºi declaratã oraº la 18 apr.
1989, având în subordine ad-tivã satul
Gostilele (menþionat documentar în 1583).
Biserica „Sfântul Nicolae" (1854-1860),
pictată de Nae Pantelimonescu în 1934 şi
repictată în 1997-1998.

FUNDU MOLDOVEI, com. în jud.
Suceava, alcãtuitã din 10 sate, situatã în
depresiunea omonimã, la poalele de SE
ale Obcinei Mestecãniº ºi cele de SV ale
Obcinei Mari, pe cursul superior al râului
Moldova; 3 996 loc. (1 ian. 2011): 1 988
de sex masc. ºi 2 008 fem. Expl. de pirite
cuprifere. Prelucr. sticlei; articole de voiaj
şi de marochinărie. Centru de constr. a
instrumentelor populare, de prelucr.
artisticã a lemnului, de þesãturi ºi cusãturi
populare ºi de încondeiat ouãle. Muzeu
etnografic. Festivalul anual „Buna
Vestire” de cântece ºi poezii religioase
(din 1991). În satul Botuº se aflã
mănãstirea Orata (de maici), cu biserica
din lemn „Adormirea Maicii Domnului”
construitã în anii 1950–1954 (sfinþitã la
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26 sept. 1954) prin efortul, pe terenul ºi
pe cheltuiala þãranului drept-credincios
Traian Pomohaci, în amintirea soþiei sale
Reveca, pierdutã pe când aceasta avea
doar vârsta de 35 de ani, el rãmânând sã
aibã grijã de 9 copii. Biserica a fost pictatã
la interior, în ulei, în perioada 6 iul. 1977–
8 iul. 1982, de cãtre Vasile Bârgovan.
Iniþial a funcþionat ca schit de cãlugãri,
apoi desfiinþat de autoritãþile comuniste
în 1959, reînfiinþat în 1990 tot ca schit de
cãlugãri ºi transformat în mănãstire de
maici în 1994. În 1990, la acest schit a fost
cãlugãrit Traian Pomohaci, ctitorul
acestei biserici, dupã care, la scurt timp,
a murit în urma unei grele suferinþe. Pe
crucea lui Traian Pomohaci stã scris: „a
trãit 90 de ani, a avut 9 copii ºi a murit
în 1990”. În satul Colacu se aflã biserica
din lemn cu hramul „Sfântul Nicolae”
(1800, restaurată în 1972-1974 şi în 1997)
ºi biserica de zid „Sfântul Dimitrie” (1938
– finalizatã ºi sfinþitã în 1964), iar în satul
Fundu Moldovei există bisericile
ortodoxe „Sfântul Dumitru” (1860) şi
„Sfântul Nicolae” (1902) şi biserica
romano-catolică „Sfânta Treime” (1838).
Aşezarea Fundu Moldovei a fost
întemeiată în 1802 de coloniştii germani
care iniţial au numit-o Luisenthal.

FURCULEªTI, com. în jud. Teleorman,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în Câmpia
Boian, pe interfluviul Vedea-Cãlmãþui;
3 497 loc. (1 ian. 2011): 1 743 de sex masc.
ºi 1 754 fem. Nod rutier. Produse alim.
Fabricã de pâine (inauguratã la 1 aug.
1998). Creºterea bovinelor. Culturi de
cereale, de plante tehnice, floarea-soarelui etc. Centru de þesãturi ºi cusãturi
populare. În satul Furculeºti se aflã o
bisericã din 1819, în satul Moºteni existã
biserica având dublu hram – „Adormirea
Maicii Domnului” ºi „Sfântul Nicolae”
(1850), iar în satul Voievoda este biserica
„Sfinţii Voievozi” (1884).

FURNICA, masiv muntos în SE M-þilor
Bucegi, situat între vãile râurilor Izvorul
Dorului, la V ºi S, ºi Peleº, la N, care
dominã, la E, Valea Prahovei printr-un
abrupt în zona oraºului Sinaia. Alt. max.:
2 103 m (vf. Furnica). Constituit din fliº
grezos calcaros (strate de Sinaia) ºi din
conglomerate de Bucegi. Acoperit cu
pãduri de molid pânã la 1 800 m alt., iar
mai sus de pajiºti alpine. Turism intens
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facilitat de ºoseaua modernizatã ce urcã
de la Sinaia pânã la Cota 1 400, ºi mai
ales de Telecabina Sinaia – Cota 1 400 ºi

Telefericul Cota 1 400 – Vârful cu Dor.
Numeroase poteci marcate ºi cabane.
Pârtii de schi. Instalaþie pentru bob.
FURTUNA sau FORTUNA, lac în partea
central-vesticã a Deltei Dunãrii, situat la

NE de ostrovul Maliuc, în sectorul fluvial
al Deltei, în apropiere de braþul Sulina, de
care este legat prin mai multe gârle. Supr.:
977,5 ha; ad. max.: 2 m; vol.: 9,8 mil. m3.
Pescuit. Loc de cuibãrit al lebedei mute

GAI, Mănãstirea ~ Õ Arad (2).

GALATA, Mănãstirea ~ Õ Iaºi (1).

GALAÞI 1. Municipiu în extremitatea
esticã a României, reºed. jud. cu acelaºi
nume, situat în SE Câmpiei Covurlui, pe
stg. fl. Dunãrea, pe trei terase ale acestuia,
la 4–35 m alt., la 7 km aval de confl.
Siretului cu Dunãrea ºi la 150 km amonte
de vãrsarea Dunãrii în Marea Neagrã;
288 494 loc. (1 ian. 2011): 138 917 de sex
masc. ºi 149 577 fem. Supr.: 241,5 km2,
din care 118,9 km2 în intravilan; densitatea: 2 462 loc./km2. Nod feroviar
(staþia de c.f. a fost inauguratã la 13 sept.
1872) ºi rutier. Port fluvio-maritim (7–
10 m pescaj în aval). Centralã electricã ºi
de termoficare (535 MW) intratã în
funcþiune în 1969. Combinat siderurgic
(cel mai mare din þarã), dat în exploatare
în 1962, cu o staþie de sortare ºi aglomerare a min. de fier, o uzinã cocso-chimicã, patru furnale de câte 1 700 m3
fiecare, unul de 2 700 m3 (dat în folosinþã
în 1978) ºi un altul de 3 500 m3 (intrat în
funcþiune în 1981 – fiind printre primele
10 furnale din lume). Combinatul a fost
privatizat dupã anul 1990 ºi poartã numele „Arcelor Mittal”, în cadrul cãruia
se produc: oþel, fontã, tablã groasã, benzi
laminate la rece, cabluri, lanþuri, sârmã,
cuie etc. Constr. de nave fluviale ºi
maritime (mineraliere de 55 000 tdw,
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cargouri de 4 500 tdw, remorchere maritime, barje, vrachiere, motonave fluviale, elice pentru nave), de utilaj greu
pentru constr. navale, de utilaje pentru
telecomunicaþii, de piese ºi accesorii
pentru autovehicule, de piese de schimb
pentru maºini ºi utilaje agricole, de aparaturã ºi instrumente de control pentru
diverse procese industriale etc.; produse
metalice de larg consum. Producţie de
mobilã, de produse chimice (lacuri, vopsele, detergenþi, coloranþi), cosmetice,
textile (fire ºi þesãturi din bumbac, in ºi
cânepã), de produse alim. (preparate din
carne ºi lapte, conserve, dulciuri, paste
fãinoase, bere etc.), de cãrãmidã ºi prefabricate din beton º.a. Sere legumicole.
Grãdinã botanicã (16 ha) cu peste 200 de
soiuri de trandafiri ºi cu peste 3 000 de
exemplare de arbori ºi arbuºti. Grãdinã
zoologicã. Parcul „Mihai Eminescu”,
amenajat în 1869, cu un mic lac ºi câþiva
arbori contemporani cu Mihai Eminescu.
Universitatea de stat „Dunãrea de Jos”
(1948) cu 19 facultãþi, 21 006 studenþi ºi
689 prof. (în anul universitar 2007–2008);
Universitatea particularã româno-americanã „Anghel Ruginã” (1991) cu 4 facultãþi, 6 201 studenţi şi 42 cadre didactice.
Colegiul Naþional „Vasile Alecsandri”. Institutul de Cercetãri ºi Proiectãri pentru
Construcþii Navale (ICEPRONAV),

Gg

Institutul de Cercetãri ºi Proiectãri pentru
produse plate metalice, Institutul de
Cercetãri Piscicole. Teatrul dramatic
„Fanny Tardini” (1955), teatrul muzical
„Nicolae Leonard” (1955) ºi teatrul de
pãpuºi „Guliver” (inaugurat la 1 oct. 1952),
orchestrã simfonicã (înfiinþatã în 1956),
numeroase cinematografe, biblioteci (între
care biblioteca „V. A. Urechia”, 15 oct.
1871, cu c. 580 000 de vol., cu incunabule,
tipãrituri vechi etc. ºi muzee: Muzeul
Judeþean de Istorie (f. 24 ian. 1939, cu
numele Muzeul „Cuza Vodă”), cu colecþii de arheologie (obiecte din Paleolictic,
Neolitic etc.), de istorie ºi etnografie
(costume, þesãturi, unelte, rãzboi de þesut
manual); Muzeul de Arte (inaugurat în
1956) cu colecþii de picturã, sculpturã,
graficã, artã decorativã; Complexul muzeal
de ºtiinþele naturii (1956); Expoziþia de personalitãþi istorice ale sec. 19 (Alexandru
Ioan Cuza, Costache Negri, Mihail
Kogãlniceanu º.a.). Istoric. În arealul oraºului au fost descoperite vestigii neolitice
(unelte din silex ºi os, fragmente
ceramice) şi din Epoca bronzului (un
sceptru de piatrã aparþinând culturii
Coslogeni, sec. 13–12 î.Hr.). Oraºul actual
s-a dezvoltat pe vatra unei aºezãri
strãvechi (urme de culturã materialã din
sec. 6–5 î.Hr.), cu multe vestigii de culturã
geto-dacã, romanã ºi româneascã
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descoperite în cartierul Barboºi, pe
promontoriul Tirighina. Aici au fost
identificate urmele unei aºezãri dacice
fortificate (sec. 1 î.Hr.–1 d.Hr.), în care
s-au gãsit vase greceºti de import ºi un
sanctuar asemãnãtor cu cel descoperit în
M-þii Orãºtiei. Cuceritã de legiunile împãratului roman Traian, în primii ani ai
sec. 2, cetatea a fost transformatã într-un
avanpost militar roman (un castellum/fortificaþie de proporþii mai mici/de c. 4 000
m2, construit mai întâi din pãmânt, iar
apoi întãrit cu ziduri ºi turnuri de apãrare
din piatrã) ºi în staþiune a flotei dunãrene.
Fiind neîncãpãtor, romanii au construit
în anul 171, lângã castellum, un castru de
piatrã (cu scopul de a apãra graniþa de
N a limesului danubian) în care au staþionat mai multe detaºamente ale
legiunilor romane (Legio V Macedonica,
Cohors II Mattiacorum, Legio I Italica º.a.).
Cu o scurtã întrerupere (cauzată de
invazia carpilor din anul 238), fortificaþia
romanã a fost menþinutã de Imperiul
Roman (apoi de Imperiul Romano-Bizantin) pânã în sec. 6. În perimetrul
acestei fortificaþii a fost descoperit un
tezaur monetar alcãtuit din 12 monede
de argint bizantine, emise în perioada
613–685. Prima menþiune documentarã
a localit. dateazã din anul 1134, iar apoi
consemnatã într-un act din 1445 emis de
domnul ªtefan II. În Evul Mediu, G. a
avut un important rol în comerþul
Moldovei cu alte reg., importanþa sa
sporind dupã anul 1484 când porturile
moldoveneºti Chilia ºi Cetatea Albã au
fost cucerite de turci. Atestat documentar
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ca oraº la sf. sec. 15, G. apare consemnat
ca atare la mijlocul sec. 16 pe o hartã a
Moldovei întocmitã de Georg von
Reichersdorffer, secretar regal, consilier
(din 1526) ºi emisar (în 1527 ºi 1535) al
lui Ferdinand I de Habsburg la curtea
domnului moldovean Petru Rareº. În
1542, G. a fost inclus în raiaua Brãilei
ocupatã de turci în 1540 ºi stãpânitã pânã
în 1829. În 1613, germanul Johannes
Wilden, ºi, în 1681, italianul Giovanni
Battista de Bruyo menþioneazã oraºul G.
ca pe un important centru comercial,
pescãresc ºi portuar. Oraºul a fost jefuit
de tãtari în 1651 ºi de turci în 1711. Începând cu sec. 18, G. devine cea mai mare
piaþã de comerþ la Dunãrea de Jos ºi cel
mai important port pentru exportul
lemnului, cerealelor, mierii º.a., lucru
confirmat ºi de Dimitrie Cantemir în
lucrarea Descriptio Moldaviae în care
aminteºte cã „... este târgul cel mai vestit
al întregii Dunãri”. În aceastã perioadã,
marile puteri europene ºi-au deschis la
G. viceconsulate (Rusia în 1784, Austria
în 1794, Anglia ºi Franþa în 1804, Prusia
în 1838) pentru a întreþine un comerþ
regulat cu Þãrile Române. În perioada 8
apr. 1870–22 dec. 1882, portul Galaþi a
fost antreprenorul general al cerealelor
exportate de Moldova pe Dunãre ºi
Marea Neagrã în Anglia, Franþa ºi Italia.
Este remarcabil faptul cã, în 1838, din
totalul de 8,55 mil. de franci, cât a însemnat comerþul exterior al Moldovei, 5,95
mil. de franci s-au realizat prin intermediul portului G. Dupã Pacea de la
Adrianopol (1829) ºi transformarea sa în
porto-franco (1837–22 dec. 1882), oraºul
G. a înregistrat o dezvoltare comercialã

ºi economicã mult mai mare, devenind,
în 1841, al doilea oraº al Moldovei (ca
importanþã), dupã Iaºi. În perioada 1856–
1945, G. a fost sediul Comisiei Europene
a Dunãrii. Oraºul a fost devastat de douã
incendii (1769 ºi 1821) ºi a suferit mari
pagube în anii ocupaþiei bulgaro-austro-germane (1916–1918). Declarat municipiu la 17 febr. 1968 ºi din nou
porto-franco la 25 apr. 1994 (zona liberã a
portului Galaþi, extinsã pe 137 ha, cu facilitãþi fiscale, se aflã amplasatã în SE
oraºului, pe malul Dunãrii). Monumente: biserica fortificatã „Precista”, cu
hramul „Adormirea Maicii Domnului”,
construitã în anii 1645–1647, în timpul
domniei lui Vasile Lupu, are faþadele
decorate cu douã registre de arcaturi ºi
ciubuce. Biserica a fost incendiatã de turci
în 1711, distrusã parþial în timpul
rãzboaielor ruso-turce din 1735–1739 ºi
1769–1774, refãcutã ulterior, reparatã în
1829 ºi 1869 ºi restauratã în anii 1953–
1957 când a fost transformatã în muzeu.
În perioada 1991–1994, biserica „Precista”
a fost restauratã ºi redatã cultului
ortodox. Biserica pãstreazã o colecþie de
icoane vechi; biserica „Sfântul Gheorghe”
(1664–1665); biserica „Mavromol”, cu
hramul „Adormirea Maicii Domnului”,
a fostei mănãstiri „Mavromol” (în limba
greacã înseamnã stâncã neagrã), ctitorie
din 1669 a lui Gheorghe Duca, reconstruitã în 1700–1702 de fiul sãu Constantin (picturile murale interioare, originare,
au fost refãcute în 1973–1975 de
Gheorghe Rãducanu; clopotul bisericii
dateazã din 1865), pãstreazã o icoanã
fãcãtoare de minuni cu chipul Maicii
Domnului, datând din sec. 17. Pe lângã
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aceastã bisericã a fost înfiinþatã în 1765
o ºcoalã cu limba de predare greacã, iar
în 1803 o ºcoalã cu limba de predare
românã; biserica „Vovidenia” (sau „Intrarea în Bisericã a Maicii Domnului”) este
ctitoria din 1790 a lui Ioan Cârjã, distrusã
de un incendiu în 1821, refãcutã în anii
1851–1865, reparată în anii 1991–2002 şi
declaratã monument istoric ºi de arhitecturã; biserica „Sfinþii Voievozi” (1801–
1805, refãcutã în 1856); bisericile având
hramurile „Sfântul Spiridon” (1815–1817,
refãcutã în 1828, consolidată şi restaurată
în anii 2004–2008), „Sfântul Dumitru”,
ctitorie din 1649 a domnului Vasile Lupu,
ºi „Sfântul Nicolae”, construitã în 1845
pe fundaþiile unei biserici din 1776; biserica romano-catolicã (sec. 17, refãcutã în
1829–1844, extinsã în 1873, consolidatã
ºi renovatã în 1985–1988); catedrala ortodoxã, cu dublu hram – „Sfântul Andrei”
şi „Sfântul Nicolae”, construitã în anii
1906–1917 dupã planurile arhitecþilor
Petre Antonescu ºi ªtefan Burcuº, în prezent este biserica episcopalã a Episcopiei
Dunãrea de Jos. Biserica a fost reparată
şi renovată în anii 1950–1957 din cauza
stricăciunilor provocate de cutremurul
din 10 nov. 1940 şi din nou consolidată
şi restaurată (inclusiv restaurarea picturilor) în perioada 1990–2006 după cutremurele din 4 mart. 1977, 30 aug. 1986 şi
31 mai 1990; biserica greacã, cu hramul
„Schimbarea la Faþã” (1866–1872), cu
picturi murale interioare originare
executate de pictorul Papadopoulos; clãdirea Palatului Prefecturii, construitã în
stil tradiþional românesc, în anii 1901–
1906, dupã planurile arhitectului Ion
Mincu, cu sculpturi de Fr. Storck; clã-

direa fostului Palatul de Justiþie (azi
sediul Rectoratului Universitãþii) a fost
construitã în perioada 1911–1913, dupã
planurile arhitectului Grigore Cerchez,
pe locul hanului Ventura; Palatul Navigaþiei, construit la începutul sec. 20 dupã
planurile lui Anghel Saligny; gara fluvialã realizatã în 1912 dupã planurile
arhitectului Petre Antonescu; han (1882);
casa „Robescu” (sec. 19), azi Palatul
Copiilor; casa „Macri” (1910); statuia lui
Mihai Eminescu – operã a sculptorului
Fr. Storck, dezvelitã în 1911; statuia lui
Costache Negri (1912, sculptor Ion
Iordãnescu); statuia lui Alexandru Ioan
Cuza (1940, sculptor Ion C. DimitriuBârlad); busturile lui Mihail Kogãlniceanu
(1893, sculptor Vladimir Hegel), George
Enescu (1956, sculptor Florica Ioan), I. L.
Caragiale (1956, sculptor Andrei Ostap) etc.
2. Judeţ situat în extremitatea estică
a României, între cursurile inf. ale
Siretului (la V), Prutului (la E) şi Dunării
(la SE), la graniţa cu Rep. Moldova, între
45°25' şi 46°10' latitudine N şi între 27°20'
şi 28°10' longitudine E, între jud. Vaslui
(la N), Rep. Moldova (E), jud. Tulcea (SE),
Brăila (S) şi Vrancea (V şi NV). Supr.:
4 466 km2 (1,87% din supr. ţării). Populaţia
(1 ian. 2011): 606 823 loc. (2,83% din
populaţia ţării), din care 298 632 loc.
de sex masc. (49,2%) şi 308 191 loc. de
sex fem. (50,8%). Populaţia urbană: 341 551
loc. (56,3%); rurală: 265 272 loc. (43,7%).
Densitatea: 135,8 loc./km2. Structura
populaţiei pe naţionalităţi (la recensământul
din 20-31 oct. 2011): 90% români, 3,2%
rromi, apoi greci, ruşi-lipoveni, maghiari,
germani, ucraineni ş.a. Reşed.: municipiul
Galaţi. Oraşe: Bereşti, Târgu Bujor, Tecuci
(municipiu). Comune: 61. Sate: 180 (din
care 2 aparţin oraşelor).
Relief predominant de câmpie (69%),
aparţinând unor subunităţi ale Câmpiei
Române (respectiv Câmpia Covurlui,
Câmpia Tecuciului şi Câmpia Siretului
inferior), cu cea mai mare extindere în
părţile central-sudică şi vestică ale jud.
G. Zonele de N şi de NV ale jud. G. sunt
ocupate, în proporţie de 31%, de prelungirile Pod. Moldovenesc – respectiv Pod.
Covurlui, în N, şi Colinele Tutovei, în
NV – ce arareori depăşesc 300 m alt. În
partea de S a Câmpiei Tecuciului, formată în întregime din terasele Siretului
şi Bârladului, se desfăşoară sub forma
unei fâşii de c. 20 km lungime şi 4–5 km
lăţime, între localit. Iveşti şi Hanu
Conachi, o zonă nisipoasă în care predomină relieful de dune, în mare parte
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fixate de vegetaţie. Extremităţile de V, S,
SE şi E ale jud. G. sunt ocupate de luncile
largi ale Siretului, Dunării şi Prutului,
care reprezintă treptele cele mai coborâte
ale reliefului gălăţean (8–13 m alt.). În
extremitatea sudică a jud. G. se află o reg.
de scufundare lentă a scoarţei terestre,
evidenţiată atât de linia de falie Focşani–
Nămoloasa–Galaţi, cât şi de convergenţa,
în această zonă, a mai multor cursuri de
ape care se constituie într-o adevărată
„piaţă de adunare a apelor”.
Climă temperat-continentală cu veri
foarte calde şi secetoase şi ierni geroase,
marcate adeseori de viscole puternice.
Temp. medii multianuale oscilează în
jurul valorii de 10°C. Temp. max. absolută (40,6°C) s-a înregistrat la Târgu Bujor
(11 aug. 1951), iar temp. minimă absolută
(–32,0°C) la Drăguşeni (11 febr. 1929).
Cantităţile anuale de precipitaţii însumează c. 400 mm în partea de S a jud. G.
şi c. 500 mm în N. Vânturile dominante
(puternice aproape în tot cursul anului)
bat cu o frecvenţă mai mare dinspre N
(25,1%) şi NE (19,8%), cu viteze medii
anuale cuprinse între 1,6 şi 4,0 m/s la
Tecuci şi între 2,4 şi 5,3 m/s la Galaţi.
Reţeaua hidrografică, cu o densitate
redusă (0,1–0,2 km/km2), este dominată
de cursul inf. al Dunării (care delimitează
jud. G. în SE, pe o lungime de 20 km) şi
de cursurile inf. ale Prutului (cu afl. Elan
şi Horincea) şi Siretului (cu afl. săi Bârlad,
Călmăţui, Suhu, Mălina) – ambele tributare Dunării pe terit. jud. G. Râul Chineja,
cu afl. săi Covurlui, Slivna, Bujoru ş.a.,
drenează partea de E a jud. G. şi se varsă
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în lacul Brateş (Õ) care este cel mai mare
şi mai important lac de pe terit. jud. G.
În lunca Siretului sunt câteva limane
fluviatile – Lozova, Mălina, Cătuşa – în
care debuşează râurile cu aceleaşi nume,
precum şi lacul Tălăbasca prin care trece
râul Călmăţui (ce se varsă apoi în Siret).
Vegetaţia naturală aparţine zonelor
stepei şi silvostepei. În prezent, vegetaţia
naturală este înlocuită, în cea mai mare
parte, de culturi. Local, se mai întâlnesc
mici petice de pajişti degradate, alcătuite
din firuţă (Poa bulbosa), peliniţă (Artemisia
austriaca), bărboasă (Botriochloa ischaemum), păiuş (Festuca valesiaca) ş.a. şi
pâlcuri de păduri de stejar (Quercus
robur) în amestec cu carpen (Carpinus
betulus) şi tei (Tilia tomentosa) sau cu
plantaţii de salcâm (Robinia pseudacacia),
prezente mai ales în zonele nisipoase
pentru fixarea dunelor de nisip. Pădurile
de foioase, ce ocupă colinele din N şi NV
jud. G., sunt alcătuite din gorun (Quercus
petraea) în amestec cu carpen (Carpinus
betulus) şi tei (Tilia tomentosa). Pe dunele
de nisip din zona Iveşti–Hanu Conachi,
alături de plantaţiile de salcâm, se
dezvoltă o vegetaţie spontană psamofilă,
compusă din Festuca cinerea ssp. arenicola,
Plantago indica, Helichrysum arenarium ş.a.
În luncile râurilor se întâlnesc frecvent
zăvoaie de plop, de salcie sau cătină roşie
(Tamarix ramosissima), precum şi păpurişuri, trestişuri şi rogozuri.
Fauna este diversă şi bogată în specii,
cuprinzând lupi, vulpi, iepuri, popândăi,
dihori, şoareci dungaţi, căpriori, fazani
(colonizaţi), termite, câinele enot şi numeroase păsări de apă (raţe, gâşte, stârci,
lişiţe, berze, cocostârci, bâtlani etc.).
Apele Dunării sunt bogate în peşti migratori, de mare valoare economică (morun,
nisetru, păstrugă, scrumbie), iar apele
râurilor Prut şi Siret şi cele ale lacului
Brateş constituie domeniul de viaţă al
crapului, şalăului, somnului, carasului,
bibanului, caracudei, linului, roşioarei,
ştiucii ş.a.
Resursele naturale sunt reprezentate doar prin câteva zăcăminte de petrol
şi gaze naturale (Schela, Independenţa,
Ţepu), prin mici supr. ocupate de păduri
(43 824 ha, în anul 2007) şi prin unele roci
de construcţie (argile, luturi loessoide,
balast – Barcea, Movileni ş.a.).
Istoric. Descoperirea nenumăratelor
vestigii arheologice atestă faptul că pe
terit. actualului judeţ s-a desfăşurat o

intensă activitate omenească încă din
Neolitic, de când datează materialele
scoase la lumina zilei în arealele localit.
Stoicani, Brăhăşeşti, Slobozia Blăneasa
ş.a. Trecerea de la Neolitic la Epoca bronzului (sf. milen. 3–începutul milen.
2 î.Hr.) este marcată de aşezarea descoperită la Folteşti care a şi dat numele unei
culturi eneolitice. Prezenţa unei populaţii
sedentare în Epoca bronzului (1800–800
î.Hr.) pe aceste meleaguri este confirmată
de mărturiile arheologice descoperite la
Bereşti, Cavadineşti, Găneşti, Balinteşti,
Poiana, Gârbovăţ ş.a. Epoca fierului (800
î.Hr.-sec. 1–3) este bogat ilustrată de
materialele arheologice descoperite în
localit. Poiana, Brăhăşeşti, Braniştea,
Negrileşti, Brăneşti, Săseni, Schela ş.a.
Geto-dacii au lăsat din această perioadă
bogate mărturii, scoase la iveală în marea
aşezare Piroboridava, identificată pe terit.
satului Poiana, important centru economic şi strategic din sec. 4 î.Hr-1 d.Hr.,
precum şi în cetatea dacică de la Barboşi
(sec. 1 î.Hr-1 d.Hr.), cucerită şi incendiată
de romani în timpul împăratului Traian.
Pe locul ei, aceştia au construit castrul
Tirighina (sau Ghertina), folosit ca
garnizoană pentru apărarea graniţei şi
pentru supravegherea spaţiului nordestic şi a drumului comercial care lega
Moesia inferior cu partea central-vestică
a Daciei. După retragerea armatelor şi a
administraţiei romane din Dacia (în
perioada 271–275), populaţia autohtonă
şi-a continuat viaţa şi activitatea, în
pofida vicisitudinilor create de trecerea
popoarelor migratoare (sec. 3–7) prin
zonă. Persistenţa şi continuitatea de
locuire este dovedită de descoperirile de
la Stoicani (sec. 8–9), Şendreni (sec. 10–
11) ş.a., precum şi de un document
(fragmentele unei scrisori aparţinând
unui comandant bizantin) în care se
afirmă că în regiunea Dunării de Jos
existau, în sec. 10, circa 500 de sate. În
sec. 13, această zonă, împreună cu întreaga regiune de la gurile Dunării, forma
unul dintre pr. areale ale comerţului pe
care-l practicau negustorii genovezi.
După formarea statelor feudale Ţara
Românească şi Moldova (în sec. 14),
numeroase localit. din perimetrul actual
al jud. G. au fost reatestate sau consemnate pentru prima oară în documente
sau însemnări ale unor călători străini
(Tecuci în 1434, Galaţi 1445, Sârbi 1437,
Grozăveşti 1521, Poiana 1522 etc.). Situat
la interferenţa imperiilor Rus şi Otoman,
angajate într-o luptă acerbă pentru

expansiune, locuitorii de aici au suferit
mult de pe urma războaielor purtate între
acestea. În ciuda unor obstacole care i-au
îngreunat
dezvoltarea,
populaţia
meleagurilor gălăţene a avut o contribuţie importantă la înfăptuirea marilor
evenimente ale istoriei ţării: a sprijinit
acţiunile revoluţionare de la 1848–1849
şi actul Unirii Principatelor Române de
la 1859, a participat la Războiul pentru
Independenţă din 1877–1878 şi la evenimentele ce au marcat desăvârşirea statului naţional unitar român din 1918. În
timpul Primului Război Mondial, la
Nămoloasa au avut loc puternice lupte
împotriva cotropitorilor pe linia de
fortificaţii Focşani–Nămoloasa. La 10/23–
12/25 iul. 1917, în reg. Nămoloasa s-a
desfăşurat o puternică acţiune de artilerie
(cea mai mare de pe frontul românesc),
rămasă fără urmări practice, întrucât
atacul de infanterie prevăzut pentru
13/26 iul. a fost în cele din urmă contramandat din cauza situaţiei generale de pe
Frontul de Est. De remarcat faptul că pe
meleagurile gălăţene s-a născut, la Târgu
Bujor, Eremia Grigorescu (1863–1919) –
unul dintre cei mai mari şi importanţi
generali ai armatei române care a
comandat Divizia 15 în bătăliile de la
Oituz şi care, în iul./aug. 1917, a condus
grupul de armate ce a oprit ofensiva germană la Mărăşeşti. Jud. G. a fost înfiinţat,
în forma actuală, la 17 febr. 1968. El a
provenit din fosta regiune Galaţi
(constituită în 1950, care se extindea pe o
supr. de 12 910 km2 şi era formată din 7
raioane ad-tive: Galaţi, Brăila, Focşani,
Tecuci, Panciu, Bujor şi Făurei).
Economia jud. G., cu un pronunţat
caracter industrial-agrar, se caracterizează
printr-o dinamică ascendentă şi printr-o
gamă variată de activităţi economice
aparţinând unei sfere largi de producţie
materială (industrie, agricultură, transporturi, comerţ, circulaţie turistică etc.).
Activitatea economică a jud. G. este
dominată de trei ramuri (siderurgie,
constr. de maşini şi ind. alim.), cu ponderi
mari în realizarea producţiei globale
industriale judeţene şi naţionale. După
evenimentele din dec. 1989, s-a trecut
treptat de la economia planificată, de tip
socialist, la economia de piaţă.
Industria, în cadrul căreia majoritatea
întreprinderilor sunt concentrate în
municipiile Galaţi şi Tecuci, are o structură diversificată, dar dominată de
ramura metalurgiei feroase, reprezentată
prin marele Combinat siderurgic de la

Galaţi (azi „Arcelor Mittal” S.A.), care
asigură materia primă pentru 60% dintre
agenţii economici din ţară angrenaţi în
prelucrarea metalului. Acest mare
combinat, privatizat după anul 1990,
asigură c. 75% din necesarul de fontă al
ţării, 51,5% din cel de laminate finite
pline, 55,2% din oţelul brut, peste 90%
din producţia de tablă groasă şi mijlocie
a ţării şi o importantă cantitate de cocs
metalurgic. Circa 40% din volumul
producţiei fizice a acestei veritabile
„Cetăţi a metalului” este destinat exportului, produsele sale fiind cumpărate şi
cunoscute în peste 40 de ţări ale lumii.
Ind. constr. de maşini, a doua ramură ca
importanţă după ind. metalurgiei feroase, concentrată cu precădere în municipiul Galaţi, se remarcă prin producţia
de nave fluviale şi maritime, de utilaj
greu pentru construcţiile navale, de utilaje pentru telecomunicaţii, de piese şi
accesorii pentru autovehicule şi pentru
maşini şi utilaje agricole, de elice şi
lanţuri pentru nave, de mecanisme şi
agregate pentru mineraliere, piese
turnate din fontă, produse metalice de
larg consum etc. Alte produse industriale
realizate de întreprinderile gălăţene sunt:
energie electrică (centrala termoelectrică
din Galaţi, 160 MW), ambalaje metalice
(Tecuci), lacuri şi vopsele, detergenţi,
produse cosmetice, fire şi ţesături din
bumbac, fire de in şi cânepă, mobilă
(Galaţi), prefabricate din beton, cărămizi
(Galaţi, Tecuci), cherestea şi ambalaje din
lemn (Tecuci, Cosmeşti, Şendreni, Târgu
Bujor, Lieşti), confecţii (Tecuci, Târgu
Bujor), preparate din carne şi lapte,
conserve de legume şi fructe, ulei vegetal,
vin, spirt, bere, produse de panificaţie
etc. (Galaţi, Tecuci, Bereşti, Târgu Bujor,
Ghidigeni, Nicoreşti, Iveşti, Lieşti,
Cudalbi, Pechea). Ind. poligrafică (Galaţi).
Agricultura, cu vechi tradiţii, constituie una dintre componentele importante
ale economiei jud. G., dispunând de
condiţii pedo-climatice favorabile, de o
bază tehnico-materială bine dezvoltată
şi de posibilităţi de folosire a metodelor
agrotehnice avansate. La sf. anului 2007,
potenţialul productiv al agriculturii
gălăţene era format din 358 546 ha teren
agricol, din care 293 195 ha reveneau
terenurilor arabile, 43 663 ha păşunilor
naturale, 19 316 ha viilor şi pepinierelor
viticole (locul 2 pe ţară, după jud.
Vrancea), 1 716 ha livezilor şi
pepinierelor pomicole şi 656 ha fâneţelor
naturale.
În
acelaşi
an,
baza

tehnico-materială era asigurată de 3 501
tractoare, 3 109 pluguri pentru tractor,
1 544 semănători mecanice, 421 combine
pentru recoltat cereale etc., iar supr.
amenajată pentru irigat era de peste
141 000 ha. În anul 2007, cea mai mare
parte a supr. arabile a fost destinată
culturilor de porumb (104 553 ha, locul
2 pe ţară, după jud. Dolj), urmate de
culturile de plante uleioase (61 452 ha),
grâu (43 707 ha), floarea-soarelui (35 304
ha), orz şi orzoaică (17 565 ha), legume
(12 966 ha, locul 3 pe ţară, după jud. Dolj
şi Dâmboviţa), plante de nutreţ (11 893
ha), ovăz (4 989 ha), pepeni verzi şi
galbeni (4 106 ha locul 2 pe ţară, după
jud. Dolj), leguminoase pentru boabe,
cartofi, sfeclă de zăhăr, tutun etc.
Viticultura, cu o îndelungată tradiţie
(prima atestare documentară referitoare
la această activitate reiese dintr-un act
de cumpărare a unei vii din Nicoreşti,
datând din 28 mart. 1605), are condiţii
prielnice de dezvoltare în arealele localit.
Nicoreşti, Târgu Bujor, Iveşti, Hanu
Conachi, Bereşti, Smulţi, Oancea, Băleni,

Galaţi

441

Bălăbăneşti, Pechea, Berheci, Smârdan,
Nămoloasa ş.a., formând întinse podgorii
cu tot atâtea centre de vinificaţie.
Elementul specific al culturilor viţei de
vie îl constituie predominarea soiurilor
Băbească neagră, alături de care se mai
cultivă supr. însemnate cu Aligoté,
Riesling italian, Pinot gris, Muscat
Hamburg, Cabernet Sauvignon ş.a. Prin
producţia de struguri (66 983 tone, în
anul 2007), jud. G. se situează pe locul 2
pe ţară, după jud. Vrancea. Pomicultura,
în structura căreia predomină livezile de
meri, pruni, cireşi şi vişini, peri, caişi,
nuci, formează bazine pomicole compacte în zonele localit. Bereşti, Iveşti,
Lieşti, Târgu Bujor, Vlădeşti, Tecuci.
Zootehnia este o ocupaţie străveche a
populaţiei gălăţene, practicată atât în
păstorit, cât şi în ferme moderne de
creştere a animalelor. La începutul anului
2008, efectivele de animale înregistrate
pe cuprinsul jud. G. însumau 51 466
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capete bovine (în special din rasele
Holstein, Bruna de stepă şi Sura se stepă),
98 939 capete porcine, 227 596 capete
ovine, 30 118 capete caprine, 31 779
capete cabaline; avicultură (2 263 280
capete păsări); apicultură (21 469 familii
de albine); sericicultură; piscicultură.
Căile de comunicaţie. La sf. anului 2007,
lungimea totală a reţelei feroviare de pe
terit. jud. G. însuma 303 km (din care 56
km electrificate), revenind 67,8 km de c.f.
la 1 000 km2 de teritoriu (densitate
superioară mediei pe ţară, care este de
45,2 km/1 000 km2 teritoriu). Pr. magistrale feroviare dinspre Muntenia
(Bucureşti–Ploieşti–Buzău–Brăila–Galaţi),
dinspre Transilvania (Ciceu–Ghimeş–
Adjud–Mărăşeşti–Tecuci–Galaţi), dinspre
Moldova (Suceava–Bacău–Mărăşeşti–
Tecuci–Galaţi sau Iaşi–Vaslui–Bârlad–
Tecuci–Galaţi) şi dinspre Dobrogea
(Constanţa–Feteşti–Făurei–Brăila–Galaţi)
converg către portul Galaţi şi de aici, prin
staţia Galaţi-Larga, către punctul de
frontieră Reni (Ucraina). Transporturile
rutiere au la dispoziţie o reţea de drumuri publice care, la sf. anului 2007,
totaliza 1 466 km (din care 292 km
modernizate), cu o densitate de 32,8
km/100 km2 teritoriu. Legăturile rutiere
cu Dobrogea sunt asigurate prin trecerea
Dunării cu bacul în zona Galaţi–Unirea
(jud. Tulcea). Un rol important în
economia jud. G. îl au transporturile de
mărfuri şi călători pe Dunăre, portul
Galaţi dispunând de c. 6,5 km de cheiuri
şi de un bazin portuar cu o supr. de peste
100 ha, cu adâncimi de 13–25 m, fapt care
permite acostarea în acest port şi a unor
vase maritime de tonaj mai mic şi mediu.

Învăţământ, cultură şi artă. În anul
şcolar 2007–2008, în perimetrul geografic
al jud. G. funcţionau 70 grădiniţe de
copii, cu 17 303 copii înscrişi şi 923 cadre
didactice, 143 şcoli generale (învăţământ
primar – clasele 1–4 şi gimnazial – clasele
5–8), cu 53 043 elevi şi 3 655 cadre
didactice, 32 de licee, cu 21 125 elevi şi
1 619 profesori, două şcoli profesionale,
cu 6 574 elevi şi 142 profesori, două
universităţi cu 19 facultăţi, 21 006
studenţi şi 689 profesori. În aceeaşi perioadă, reţeaua aşezămintelor culturale
şi de artă cuprindea trei teatre (dramatic,
muzical şi de păpuşi), o orchestră
simfonică, zece muzee, şase case de
cultură, 93 de cămine culturale, un
cinematograf, 312 bibilioteci, cu 3 288 000
volume, numeroase formaţii corale şi de
dansuri populare, ansambluri folclorice,
fanfare, tarafuri şi orchestre de muzică
populară, case editoriale. Activitatea
sportivă se desfăşoară în cadrul celor
96 de secţii sportive în care activează
3 827 sportivi legitimaţi, 147 antrenori şi
115 arbitri.
Ocrotirea sănătăţii. La sf. anului
2007, reţeaua unităţilor sanitare de pe
cuprinsul jud. G. se compunea din 11
spitale, cu 3 360 de paturi, revenind un
pat de spital la 182 loc., cinci dispensare
medicale, o policlinică, 186 farmacii şi
puncte farmaceutice. Asistenţa medicală
era asigurată de 817 medici (1 medic la
752 locuitori), 230 medici stomatologi
(1 medic stomatolog la 2 671 locuitori) şi
3 271 cadre sanitare cu pregătire medie.
În acelaşi an, în jud. G. protecţia socială
era asigurată de trei cămine de bătrâni,
două leagăne de copii şi o creşă.

Turism. Cadrul natural al jud. G., în
care câmpia predomină în proporţie de
69%, oferă puţine elemente spectaculoase
de ordin turistic. Această situaţie este
compensată, totuşi, de existenţa unor
monumente istorice, arhitectonice şi de
artă din municipiile Galaţi şi Tecuci şi
din alte localităţi (vestigiile arheologice
de la Poiana, Folteşti, Bereşti ş.a., conacul
familiei Negri din com. Costache Negri,
centrul de olărit Cudalbi ş.a.). Faptul că
terit. jud. G. se află în vecinătatea unor
importante zone turistice – Delta Dunării
şi Vrancea –, că prin acest judeţ trec o
serie de drumuri dinspre Moldova spre
litoralul Mării Negre şi că fondul turistic
natural oferă câteva peisaje de atracţie
(valea Dunării, luncile Siretului şi
Prutului de interes cinegetic şi piscicol,
faleza lacului Brateş) şi unele rezervaţii
naturale (pădurile de la Hanu Conachi
şi Movileni, dunele de nisip de la Iveşti–
Hanu Conachi) şi nu în ultimul rând
faptul că aici există numeroase podgorii
(cea mai renumită fiind Nicoreşti), oferă
tot atâtea popasuri pentru turiştii aflaţi
în tranzit. De interes ştiinţific sunt
punctele fosilifere „La Rateş”, de lângă
Tecuci (cuprinzând resturi fosile de
mamut, de cerb cu coarne uriaşe şi de
rinocer lânos, care au trăit pe teritoriul
României în Pleistocen) şi Barboşi (Tirighina) de lângă Galaţi, care include
numeroase moluşte din Pleistocen. În
anul 2007, capacitatea totală a unităţilor
de cazare turistică din jud. G. era de 1 452
locuri, dispersate în 9 hoteluri şi moteluri,
47 de campinguri, 13 tabere pentru elevi,
513 vile turistice ş.a. Indicativ auto: GL.

Localităţile jud. Galaţi
(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)

I. Municipii

2. BĂLĂBĂNEŞTI

1. GALAŢI (1134)

2. TECUCI (1134)
II. Oraşe

Satele care aparţin oraşelor

2. TÂRGU BUJOR (1491)

1. Moscu
2. Umbrăreşti

1. BEREŞTI (1484)
III. Comune
1. BARCEA

Satele componente
(primul sat este reşed. com.)

1. Barcea
2. Podoleni

1. Bălăbăneşti
2. Bursucani
3. Lungeşti

3. BĂLĂŞEŞTI

4. Zimbru

1. Bălăşeşti
2. Ciureşti

3. Ciureştii Noi
4. BĂLENI

5. BĂNEASA

4. Pupezeni
1. Băleni

1. Băneasa
2. Roşcani

6. BEREŞTI-MERIA

7. BRANIŞTEA

8. BRĂHĂŞEŞTI

9. BUCIUMENI

10. CAVADINEŞTI

11. CERŢEŞTI
12. CORNI
13. COROD

14. COSMEŞTI

15. COSTACHE NEGRI

16. CUCA

17. CUDALBI

18. CUZA VODĂ

19. DRĂGĂNEŞTI
20. DRĂGUŞENI

1. Bereşti-Meria
2. Aldeşti
3. Balinteşti
4. Onciu
5. Pleşa
6. Prodăneşti
7. Puricani
8. Săseni
9. Slivna
10. Şipote

1. Braniştea
2. Lozova
3. Traian
4. Vasile Alecsandri

1. Brăhăşeşti
2. Corcioveni (1616)
3. Cosiţeni (1546)
4. Toflea
1. Buciumeni
2. Hănţeşti (1531)
3. Tecucelu Sec
4. Vizureşti
1. Cavadineşti
2. Comăneşti
3. Găneşti
4. Vădeni

1. Cerţeşti (1528)
2. Cârlomăneşti (1538)
3. Cotoroaia (1803)
1. Corni
2. Măcişeni
3. Urleşti

1. Corod (1438)
2. Blânzi
3. Brătuleşti
4. Cărăpceşti

1. Cosmeşti
2. Băltăreţi
3. Cosmeştii-Vale
4. Furcenii Noi
5. Furcenii Vechi
6. Satu Nou

1. Costache Negri

1. Cuca (1448)

1. Cudalbi

1. Cuza Vodă (1879)

1. Drăgăneşti
2. Malu Alb
1. Drăguşeni
2. Adam
3. Căuieşti
4. Fundeanu

Galaţi

21. FÂRŢĂNEŞTI
22. FOLTEŞTI
23. FRUMUŞIŢA
24. FUNDENI

25. GHIDIGENI

26. GOHOR

27. GRIVIŢA
28. INDEPENDENŢA
29. IVEŞTI

30. JORĂŞTI
31. LIEŞTI

32. MATCA

33. MĂSTĂCANI
34. MOVILENI
35. MUNTENI

36. NĂMOLOASA
37. NEGRILEŞTI

5. Ghingheşti
6. Nicopole
7. Ştieţeşti

1. Fârţăneşti (1674)
2. Viile
1. Folteşti
2. Stoicani

1. Frumuşiţa
2. Ijdileni
3. Tămăoani

1. Fundenii Noi
2. Fundeni (1521)
3. Hanu Conachi
4. Lungoci

1. Ghidigeni
2. Gara Ghidigeni
3. Gârbovăţ
4. Gefu
5. Gura Gârbovăţului
6. Slobozia Corni
7. Tălpigi (1487)
8. Tăplău
1. Gohor (1528)
2. Gara Berheci
3. Ireasca
4. Nărteşti
5. Poşta
1. Griviţa
2. Călmăţui

1. Independenţa (1879)
1. Iveşti (1448)
2. Buceşti (1548)
1. Jorăşti
2. Lunca
3. Zărneşti

1. Lieşti (1448)

1. Matca (1716)

1. Măstăcani
2. Chiraftei
1. Movileni

1. Munteni (1430)
2. Frunzeasca
3. Ţigăneşti (1617)
4. Ungureni
1. Nămoloasa
2. Crângeni
3. Nămoloasa-Sat

1. Negrileşti (1488)
2. Slobozia Blăneasa
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38. NICOREŞTI

39. OANCEA
40. PECHEA
41. PISCU
42. POIANA
43. PRIPONEŞTI

44. RĂDEŞTI
45. REDIU
46. SCÂNTEIEŞTI
47. SCHELA
48. SLOBOZIA CONACHI

1. Smârdan
2. Cişmele
3. Mihail Kogălniceanu

49. SMÂRDAN

Galaţii Bistriţei
1. Nicoreşti (1572)
2. Braniştea
3. Coasta Lupei
4. Dobrineşti
5. Fântâni
6. Grozăveşti (1521)
7. Ionăşeşti
8. Mălureni
9. Piscu Corbului
10. Sârbi (1437)
1. Oancea (1521)
2. Slobozia Oancea
1. Pechea
2. Lupele

1. Poiana (1522)
2. Vişina

1. Priponeşti
2. Ciorăşti
3. Huştiu
4. Lieşti
5. Priponeştii de Jos
1. Rădeşti
2. Cruceanu

1. Rediu (1912)
2. Plevna
1. Scânteieşti
2. Fântânele

1. Slobozia Conachi (f. 1800)
2. Izvoarele

GALAÞII BISTRIÞEI, com. în jud.
Bistriþa-Nãsãud, alcãtuitã din 5 sate,
situatã la poalele de N ale Dealului
Pãdurea Murii (Dealurile Lechinþei), pe
râul Dipºa; 2 582 loc. (1 ian. 2011): 1 259
de sex masc. ºi 1 323 fem. Nod rutier.
Producţie de mobilă şi de articole din
papură. Pomiculturã (meri, peri, pruni).
Brutãrie. Satul Galaþii Bistriþei apare
menþionat documentar, prima oarã, în
1345. Bisericã (în satul Herina), construitã
din cãrãmidã (1246–1260), în stil romanic,
de tip bazilical, cu douã turnuri pe faþada
de Vest ºi o absidã semicircularã în
prelungirea navei centrale, declaratã
monument de arhitecturã. Iniþial a aparþinut cultului romano-catolic, iar în

1. Suceveni
2. Rogojeni

51. SUCEVENI
52. SUHURLUI

1. Suhurlui

1. Şendreni
2. Movileni
3. Şerbeştii Vechi

53. ŞENDRENI

54. TUDOR VLADIMIRESCU 1. Tudor Vladimirescu (f. 1881)
1. Tuluceşti (1552)
2. Şiviţa
3. Tătarca

55. TULUCEŞTI

1. Ţepu (1452)
2. Ţepu de Sus

56. ŢEPU

1. Piscu
2. Vameş

1. Schela
2. Negrea

1. Smulţi (1448)

50. SMULŢI

57. UMBRĂREŞTI

58. VALEA MĂRULUI
59. VÂNĂTORI
60. VÂRLEZI
61. VLĂDEŞTI

1. Umbrăreşti
2. Condrea
3. Salcia
4. Siliştea
5. Torceşti
6. Umbrăreşti-Deal *

1. Valea Mărului (1533)
2. Mândreşti

1. Vânători (f. 1879)
2. Costi (sec. 18)
3. Odaia Manolache (1657)
1. Vârlezi
2. Crăieşti

1. Vlădeşti
2. Brăneşti

* Până la 20 mai 1996 s-a numit Vasile Roaită.

prezent se aflã în posesia cultului
evanghelic. În satul Dipşa, atestat documentar în 1332, se află o biserică zidită
în anii 1482-1500, cu turn-clopotniţă (cu
ceas) înalt de 45 m, afectată de un incendiu în 1751 şi refăcută ulterior. Iniţial
biserica a aprţinut cultului romanocatolic, apoi celui evanghelic, iar în anii
’80 ai sec. 20 a fost cumpărată de ortodocşi, renovată şi declarată monument
istoric; în satul Tonciu există o bisericã
romano-catolicã (sec. 15).
GALBENI, Lacul de acumulare ~ Õ
Nicolae Bãlcescu (1).

GALBENU, com. în jud. Brãila, alcãtuitã
din 5 sate, situatã în Câmpia Râmnicului,

pe malul N al lacului Jirlãu; 3 230 loc.
(1 ian. 2011): 1 618 de sex masc. ºi 1 612
fem. Haltã de c.f. (în satul Zamfireºti).
Nod rutier. Culturi de cereale, de
floarea-soarelui, de plante tehnice ºi de
nutreþ etc. Pisciculturã. Legumiculturã.
În satul Galbenu există o biserică din
1843, în satul Drogu se află o biserică din
1860, iar în satul Sătuc, biserica „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1927,
restaurată şi repictată după anul 2000).

GALDA DE JOS, com. în jud. Alba,
alcãtuitã din 11 sate, situatã în zona de
contact a Dealurilor Aiudului cu
prelungirile M-þilor Trascãu, pe râul
Galda; 4 421 loc. (1 ian. 2011): 2 167 de

sex masc. ºi 2 254 fem. Producţie de
cazane şi radiatoare pentru încălzire
centrală, de ambalaje din lemn şi de
îngheţată. Fermã de creºtere a porcilor.
Pomiculturã (meri, peri, pruni). În satul
Galda de Jos, menþionat documentar,
prima oarã, în 1287 se aflã biserica
ortodoxã cu hramul „Naºterea Maicii
Domnului” (1715, cu picturi murale
interioare din 1752); în satul Galda de
Sus, atestat documentar în 1648, existã
biserica având hramul „Sfântul Mihail”
(sec. 17), iar în satul Mesentea, menþionat
documentar în 1303, biserica ortodoxã
având hramul „Cuvioasa Parascheva”,
construitã în 1782 pe locul unei biserici
mai vechi. Ruinele unei biserici din sec.
13–16, în satul Benic. Castelul fam.
Kemény (sec. 17) adãposteºte în prezent
Centrul de recuperare ºi reabilitare
neuropsihicã. Rezervaþia naturalã
„Cheile Galdei” (1 ha).
GALEª, lac de origine glaciarã, situat în
E M-þilor Retezat, la obârºia vãii
omonime, la 2 040 m alt. Supr.: 3,68 ha;
ad. max.: 20,5 m.

GALICEA, com. în jud. Vâlcea, alcãtuitã
din 9 sate, situatã în zona de contact a
Piem. Cotmeana cu terasele de pe stg.
Oltului, la confl. râului Topolog cu Oltul;
4 025 loc. (1 ian. 2011): 2 022 de sex masc.
ºi 2 003 fem. Satul Galicea este menþionat
documentar, prima oarã, în anul 1219.
Bisericile cu hramurile „Sfinþii Apostoli
Petru ºi Pavel”, cu zid de incintã, a
fostului schit Flãmânda, ctitorie din 1596
a marelui logofãt Teodosie Rudeanu,
„Adormirea Maicii Domnului” (1752, cu
picturi murale interioare originare),
„Sfântul Nicolae” (sec. 18, refãcutã în
1821) ºi „Sfinþii Voievozi” (1833, cu picturi originare în altar ºi pronaos ºi cu
pridvor adãugat în 1890), în satele Dealu

Lacul Galeş

Mare (fost Flãmânda), Teiu, Cocoru ºi
Bratia din Deal. În satul Cremenari existã
biserica de cărămidă cu dublu hram –
„Intrarea în Bisericã a Maicii Domnului”
ºi „Sfântul Nicolae” (1826–1828, cu fresce
originare).

GALICEA MARE, com. în jud. Dolj,
formatã dintr-un sat, situatã în Câmpia
Desnãþuiului, pe râul Baboia; 4 363 loc.
(1 ian. 2011): 2 182 de sex masc. ºi 2 181
fem. Nod rutier. Moarã de cereale. Fermã
de creºtere a porcilor. Culturi de cereale,
de floarea-soarelui, de plante tehnice ºi
de nutreþ etc. Viticulturã.

GALICIUICA, com. în jud. Dolj, formatã
dintr-un sat, situatã în Câmpia Desnãþui;
1 655 loc. (1 ian. 2011): 826 de sex masc.
ºi 829 fem. Legumiculturã. Agroturism.
Biserica având dublu hram – „Sfinþii
Apostoli Petru ºi Pavel” ºi „Sfântul
Gheorghe” (1842–1846, reparatã în 1861
ºi 1896). Com. G. a fost înfiinþatã la 7 apr.
2004 prin desprinderea satului Galiciuica
din com. Giubega, jud. Dolj.
GARA BOGDANA Õ Dragoş Vodă.
GARGALÂC Õ Corbu (1).

GARGALÂC MIC Õ Corbu (2).

GAROAFA, com. în jud. Vrancea,
alcãtuitã din 8 sate, situatã în Câmpia
Siretului Inferior, pe râul Putna; 4 785
loc. (1 ian. 2011): 2 329 de sex masc. ºi
2 456 fem. Centru de olãrit. În arealele
satelor Ciuşlea (jud. Vrancea) şi Movileni
(jud. Galaţi) a fost construit, în anii 20032007, un baraj pe râul Siret în urma căruia
s-a format lacul de acumulare MovileniCiuşlea (320 ha) ale cărui ape pun în
mişcare turbinele hidrocentralei Movileni,
cu o putere instalată de 47,7 MW, dată
în folosinţă la 30 oct. 2008. În satul
Garoafa se află o biserică romano-catolică

Găeşti. Colegiul naţional „Vladimir Streinu”

Găeşti
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(1957-1963), iar în satul Ciuşlea există
biserica „Sfânta Parascheva” (1932).
GARVÃN Õ Jijila (2).

GAVOJDIA, com. în jud. Timiº, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în Câmpia Lugojului,
la confl. râului Spaia cu Timiº; 2 987 loc.
(1 ian. 2011): 1 493 de sex masc. ºi 1 494
fem. Staþie de c.f. Expl. de balast. Fabricã
de cizme din cauciuc. În satul Gavojida,
menþionat documentar în 1363, 1370,
1447 etc., se află biserica „Înălţarea
Domnului”, construită în 1928-1929
(pictată în 1930) pe locul alteia care data
din 1792, şi conacul „Bucovinschi” (1894),
azi azil de bătrâni, iar în satul Sălbăgel,
atestat documentar în 1411, există
biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”
(1879).

GÃEªTI, oraº în jud. Dâmboviþa, situat
în NV Câmpiei Titu, la 183 m alt., pe râul
Sabar, în zona de confl. a râului Cobia
cu Potopu, la 30 km S-SV de municipiul
Târgoviºte; 14 938 loc. (1 ian. 2011): 6 889
de sex masc. ºi 8 049 fem. Supr.: 22,9 km2,
din care 7,8 km2 în intravilan; densitatea:
1 915 loc./km2. Staþie de c.f. (inauguratã
la 13 sept. 1872). Nod rutier. Expl. de
balast. Constr. de utilaje pentru foraj ºi
exploatare sonde, de utilaj chimic, de
frigidere cu compresor, de congelatoare.
Fabrici de prelucr. a lemnului ºi a
tutunului, de prefabricate din beton ºi de
construcþii metalice diverse. Producţie de
aparate electrocasnice, de îmbrăcăminte
pentru lucru, de produse zaharoase şi
ciocolată. Spital (1905). Ferme de creºtere
a bovinelor ºi pãsãrilor. Centru pomicol.
Istoric. Localit. apare menþionatã documentar ca sat, prima oarã, la 19 iul. 1498,
apoi la 4 ian. 1565, ºi capãtã statut de
oraº în 1775. În timpul Rãzboiului
Ruso-Turco-Austriac (1736–1739) a devenit reºed. jud. Dâmboviþa (pânã la
refacerea oraºului Târgoviºte), iar apoi a
ajuns reºed. jud. Vlaºca (pânã în 1832),
când oraºul Giurgiu i-a luat locul ca
urmare a ieºirii lui din categoria raialelor
turceºti (1829). În 1807, oraºul a fost
mistuit, în mare parte, de un incendiu.
În 1888, G. a fost centrul unei rãscoale
þãrãneºti. Monumente: bisericile cu
hramurile „Intrarea în Bisericã a Maicii
Domnului”-Cioflec (1776, restaurată în
1996), „Sfântul Ilie” (1780), „Sfântul
Nicolae” (1812), „Sfânta Treime” (1745,
reconstruită în 1823), „Sfântul Ioan”
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Găgeanul

(1947); conacul „Grigore Olãnescu”
(sec. 19), azi Club. Colegiul Naţional
„Vladimir Streinu”.
GÃGEANUL Õ Cochirleanca.

GÃGEªTI, com. în jud. Vaslui, alcãtuitã
din 5 sate, situatã în Depr. Elanului, pe
râul Elan; 2 163 loc. (1 ian. 2011): 1 139
de sex masc. ºi 1 024 fem. Centru viticol şi
de vinificaţie. Biserica „Sfinţii Voievozi”
(1888), în satul Găgeşti. Satul Giurcani este
menþionat documentar în 1635. Pãdure
cu stejari seculari (în satul Popeni).

GÃICEANA, com. în jud. Bacãu, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în Colinele Tutovei;
2 898 loc. (1 ian. 2011): 1 481 de sex masc.
ºi 1 417 fem. Expl. de gaze naturale.
Culturi de cereale. Viticulturã; apiculturã. Satele Gãiceana ºi Popeºti sunt menþionate documentar în 1528. Bisericã din
lemn cu hramul „Adormirea Maicii
Domnului” (1808, reclãditã în 1864,
cãptuºitã cu scânduri la exterior în 1933 ºi
pridvor adãugat în 1938), în satul Gãiceana.
GÃINA, culme muntoasã în S M-þilor
Bihor, în zona de izvor a Arieºului Mic,
la S de vf. Curcubãta Mare, formatã din
fliº marno-grezos (Cretacicul superior).
Alt. max.: 1 486 m (vf. Gãina). Culmea
G. este renumitã pentru târgurile anuale
care au loc aici, la 20 iulie, pe platoul
dintre vf. Gãina ºi înãlþimea numitã „La
Târg”. „Târgul de fete” de pe acest platou
este o sãrbãtoare tradiþionalã cu numeroase manifestãri de etnografie ºi folclor
românesc, unde se fac ºi schimburi de
produse locale. Numele vine de la
legendara „gãinã de aur” – vâlva
munþilor, care aducea bogãþia filoanelor
în minele de aur.

GÃISENI, com. în jud. Giurgiu, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în zona de contact a
Câmpiei Titu cu Câmpia Gãvanu-Burdea, pe râul Argeº; 5 556 loc. (1 ian. 2011):
2 729 de sex masc. ºi 2 827 fem. Nod
rutier. Expl. de petrol ºi gaze naturale.
Culturi de cereale, plante tehnice ºi de
nutreþ, legume etc. Între 17 febr. 1968 ºi
23 ian. 1981, com. G. a fãcut parte din
jud. Ilfov. În satul Cãscioarele se aflã
biserica „Sfântul Nicolae” a fostei mănãstiri „Strâmbul”, declaratã monument
istoric, ctitorie din 1512–1521 a marelui
vornic Drãghici Vintilescu, cu adãugiri
din sec. 17–19, astfel încât edificiul iniþial
a devenit altarul noului monument. Tot
în satul Cãscioarele se aflã biserica având
hramul „Intrarea în Bisericã a Maicii
Domnului” a fostei mănãstiri Cãscioarele
(întemeiatã, se pare, în 1431), refãcutã în
1725 ºi 1753. În bisericã se pãstreazã
pietre funerare din sec. 16, între care piatra de mormânt a stolnicului Neagoe,
datând din 1504. Pe terit. com. se aflã o
frumoasã pãdure de foioase (5 000 ha).

GÃLÃNEªTI, com. în jud. Suceava,
alcãtuitã din 2 sate, situatã în N Pod.
Sucevei, la confl. râului Voitinel cu
Suceava; 2 677 loc. (1 ian. 2011): 1 343 de
sex masc. ºi 1 334 fem. Staþie de c.f. Expl.
de balast. Produse lactate. Ferme de
creºtere a bovinelor (în satul Gãlãneºti)
ºi pãsãrilor (în satul Hurjuieni). Culturi
de catofi ºi legume. În satul Gălăneşti se
află o biserică din 1850 şi biserica „Sfinţii
Apostoli Petru şi Pavel” (1992-2000).
Pânã la 7 mai 2004, com. G. a avut în
componenþã satul Voitinel, care la acea
datã a devenit comunã de sine stãtãtoare.
GĂLĂŞANI Õ Tătărani.

GĂLĂŞENI Õ Peştera de la ~.

GÃLÃªESCU, vârf în M-þii Fãgãraº,
alcãtuit din ºisturi cristaline. Alt.: 2 471
m. Acoperit cu pãºuni alpine.
GĂLĂŞEŞTI Õ Tătărani.

GÃLÃTENI, com. în jud. Teleorman,
alcãtuitã din 3 sate, situatã în Câmpia
Gãvanu-Burdea, pe râurile Claniþa ºi
Câlniºtea; 2 823 loc. (1 ian. 2011): 1 405
de sex masc. ºi 1 418 fem. Staþie de c.f.
Expl. de petrol. Culturi de cereale, plante
tehnice, legume º.a. În satul Gãlãteni se
aflã bisericile cu hramurile „Sfântul
Dumitru” (1844) ºi „Sfântul Gheorghe”
(1898) şi conacul „Marin Tecuceanu”
(1900), în stare de degradare.
Vârful Găina

GÃLÃÞUI, liman fluviatil situat în S
Câmpiei Bãrãganului, pe dr. Vãii Barza,

pe terit. jud. Cãlãraºi. Supr.: 375 ha.
Folosit pentru irigaþii.

GÃLÃUÞAª, com. în jud. Harghita,
alcãtuitã din 8 sate, situatã în NV Depr.
Giurgeu, la poalele de N ale M-þilor
Gurghiu, pe cursul superior al râului
Mureº; 2 734 loc. (1 ian. 2011): 1 315 de
sex masc. ºi 1 419 fem. Staþie de c.f. Expl.
de balast. Combinat pentru industrializarea lemnului (placaj, binale, furnire,
panel). În satul Gălăuţaş, întemeiat la sf.
sec.18 şi atestat documentar în 1816, se
află biserica ortodoxã, din lemn, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”
(1777-1791), mutatã în 1909 din Topliþa
la Gãlãuţaº.

GÃLBINAªI 1. Com. în jud. Buzãu,
alcãtuitã din 3 sate, situatã în Câmpia
Buzãu-Cãlmãþui, pe râul Buzãu; 4 243
loc. (1 ian. 2011): 2 063 de sex masc. ºi
2 180 fem. Haltã de c.f. Culturi de cereale,
de plante tehnice ºi de nutreþ, de legume
º.a. Balastierã. Morãrit. În satul Gălbinaşi
se află o biserică zidită în perioada 19411957, pictată în 1975-1977 de Emil Bernea
şi reparată în 2002 (vechea biserică
„Sfântul Nicolae”, care data din 1812, a
fost demolată în anul 2002 din cauza
stării avansate de degradare), în satul
Bentu există biserica „Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena” (1827), iar în satul
Tăbărăşti este biserica „Sfântul Nicolae”
(1855, restaurată în anul 2000).
2. Com. în jud. Cãlãraºi, formată
dintr-un sat, situatã în Câmpia Mostiºtei,
pe râul Dâmboviþa, la 25 km SE de
Bucureºti; 3 468 loc. (1 ian. 2011): 1 731
de sex masc. ºi 1 737 fem. Producţie de
mobilă pentru birouri şi bucătării. Prelucr.
laptelui; presã de ulei comestibil. Fermã
de creºtere a bovinelor; aviculturã. Culturi de cereale, plante tehnice, floarea-soarelui º.a. Biserica „Sfântul
Nicolae” (1908, reconstruită în 19771980). Com. G. a fost înfiinþatã la 3 mart.
2005 prin desprinderea satului Gãlbinaºi
din com. Vasilaþi, jud. Cãlãraºi.
GÃLEªTI, com. în jud. Mureº, alcãtuitã
din 7 sate, situatã în zona Dealurilor
Nirajului, pe râul Niraj ºi pe canalul
Veþca; 2 791 loc. (1 ian. 2011): 1 383 de
sex masc. ºi 1 408 fem. Producţie de var
şi ipsos şi de ambalaje din material
plastic. Ferme de creºtere a bovinelor ºi
a nutriilor. Prelucr. lemnului. Satul
Adrianu Mic apare menþionat documentar, prima oarã, în 1567, iar Adrianu
Mare în 1570. În satul Gãleºti, atestat documentar în 1501, se aflã o bisericã din

sec. 14–15, cu fragmente de picturi
murale interioare de facturã popularã ºi
ornamente vegetale datând din 1497.
Nava bisericii a fost refãcutã în sec. 17.
Clopot din 1498. În satul Troiþa, atestat
documentar în 1332, existã o bisericã
ortodoxã, din lemn, cu hramul „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil” (sec. 19),
iar în satul Maiad, menþionat documentar
în 1513, se aflã o bisericã din sec. 14–18.
În arealul com. G. a fost inclus satul
Sânvãsii (atestat documentar în 1332)
reînfiinþat la 4 mai 2004 după ce fusese
desfiinţat la 17 febr. 1968 şi unificat cu
satul Găleşti.

GÃNEASA 1. Com. în jud. Ilfov, alcãtuitã
din 5 sate, situatã în Câmpia Vlãsiei, pe
râul Pasãrea; 4 680 loc. (1 ian. 2011): 2 336
de sex masc. ºi 2 344 fem. Producţie de
aparate, dispozitive şi instrumente medicale şi de laborator. Staþiune ºtiinþificã
de cercetare a culturilor de câmp. Culturi
de cereale, de plante tehnice ºi de
legume. Între 23 ian. 1981 ºi 10 apr. 1997,
com. G. a fãcut parte din Sectorul Agricol
Ilfov. Bisericile „Sfântul Ilie” (sec. 17) ºi
„Sfântul Nicolae” (1817, ctitorie a Zoiþei
Cantacuzino), în satele Piteasca ºi Moara
Domneascã.
2. Com. în jud. Olt, alcãtuitã din 5
sate, situatã în zona de contact a Câmpiei
Romanaþi cu Piem. Olteþului, pe râul
Oltiºor; 4 126 loc. (1 ian. 2011): 2 021 de
sex masc. ºi 2 105 fem. Haltã de c.f. Nod
rutier. Vestigii materiale din Neolitic.
Satul Gãneasa apare menþionat documentar, prima oarã, la 12 mai 1529, satul
Dranovãþu în 1517, iar satul Grãdiºtea în
1594. În satul Izvoru, atestat documentar
la 18 apr. 1533, se aflã un conac (începutul sec. 20) ºi biserica cu hramul „Cuvioasa Parascheva” (1862, reparată în 1937
şi 1943), iar în satul Grădiştea există biserica „Sfântul Dumitru” (1898, refăcută în
1955-1958).
GÃNEªTI, com. în jud. Mureº, alcãtuitã
din 3 sate, situatã în Pod. Târnavelor, pe
râul Târnava Micã; 3 957 loc. (1 ian. 2011):
1 898 de sex masc. ºi 2 059 fem. Staþie de
c.f. Nod rutier. Producţie de mobilă
pentru birouri. Viticulturã. În satul
Gãneºti, menþionat documentar, prima
oarã, în 1302, se aflã un castel (sec. 18–
19) care a aparþinut nobilului Rhédey, o
biserică reformată (1517) ºi o bisericã
romano-catolicã (1806–1809). În satul Sub
Pãdure, atestat documentar în 1466 se
aflã biserica din lemn cu hramul „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil” (1750).

Pânã la 28 ian. 2002, com. G. a avut în
componenþã satul Cuºtelnic care de la
acea datã este localitate componentã a
municipiului Târnãveni.

GÃTAIA 1. Micã unitate de câmpie, în
extremitatea de S a Câmpiei de Vest,
parte componentã a Câmpiei Bârzavei,
situatã la S de râul Bârzava, drenatã de
râurile Moraviþa ºi Semniþa. Acoperitã
cu depozite aluvionare ºi loessoide.
2. Oraº în jud. Timiº, situat în câmpia
omonimã, pe râurile Bârzava ºi Moraviþa;
6 205 loc. (1 ian. 2011): 3 046 de sex masc.
ºi 3 159 fem. Supr.: 160 km2, din care 73,7
km2 în intravilan; densitatea: 84 loc./km2.
Nod feroviar ºi rutier. Prelucr. lemnului
ºi a laptelui. Produse electrotehnice,
textile ºi alim. (macaroane, tăiţei ş.a.).
Fermă de creştere a porcinelor. Culturi
de cereale ºi sfeclã de zahãr. Gãtaia este
menþionatã documentar, prima oarã, în
1323. Com. G. a fost de declaratã oraº la
7 mai 2004, având în subordine ad-tivă
localit. componentã Sculia (atestatã
documentar în anul 1333) ºi satele Butin
(menþionat documentar în 1364),
Perscova (1358), ªemlacu Mare (1270) ºi
ªemlacu Mic (1404). Pânã la 7 mai 2004,
fosta com. G. a avut în componenþã satele
Berecuþa, Birda, Mânãstire ºi Sângeorge,
care la acea datã au format com. Birda,
jud. Timiº. În anul 1800, în satul Perscova
au fost colonizaþi germani. În oraşul
Gătaia există biserica ortodoxă „Sfântul
Gheorghe” (1793-1797), iar în satul
ªemlacu Mic se aflã mănãstirea „Sãraca”,
de cãlugãri, amintitã documentar în 1270,
dar cu o existenþã anterioarã acestei date,
cu biserica ce are hramul „Schimbarea la
Faþã”, reziditã în 1443 de ieromonahul
Macarie de la mănăstirea Tismana, pe
locul unei vechi biserici care data din
anul 1404; biserica a fost renovatã ºi
pictatã în 1730 de Andrei Zugravul ºi fiul
sãu. În 1778, împãratul Iosif al II-lea al
Austriei a desfiinþat mănãstirea. În anul
1782, autoritãþile austriece au scos la
licitaþie clãdirile mănãstirii; acestea au
fost cumpãrate de Ioan Ostoici (dregãtor
bogat din Timiºoara) ºi au rãmas în
posesia urmaşilor fam. Ostoici pânã în
1932, timp în care biserica a avut statut
de bisericã de parohie, iar clãdirile anexe
s-au degradat. În 1932, Episcopia
Caransebeºului a cumpãrat fosta mănãstire ºi a reînfiinþat ansamblul monahal.
La 28 oct. 1959, autoritãþile comuniste au
desfiinþat mănãstirea, funcþionând ca
bisericã de parohie pânã în 1987 când s-a
reluat viaþa monahalã.
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GÃUJANI, com. în jud. Giurgiu, alcãtuitã
din 3 sate, situatã în lunca ºi pe terasele
de pe stg. Dunãrii; 2 499 loc. (1 ian. 2011):
1 242 de sex masc. ºi 1 257 fem. Presă de
ulei comestibil. Culturi de cereale, de
plante tehnice, de legume º.a. Pescuit în
regim natural. Între 17 febr. 1968 ºi 23
ian. 1981, com. G. a fãcut parte din jud.
Ilfov. Bisericile cu hramurile „Adormirea
Maicii Domnului” (1856) ºi „Cuvioasa
Parascheva” (1882), în satele Gãujani ºi
Pietriºu. În satul Gãujani, atestat documentar în anul 1700, s-a nãscut soprana
Mariana Nicolesco (1948).
GÃURICIU Õ Izvoarele (6).

GÃVANU, Mănãstirea ~ Õ Mânzãleºti.

GÃVANU-BURDEA, câmpie în S României,
parte componentã a Câmpiei Române,
cuprinsã între Câmpia Piteºtiului, la
N-NV, râul Argeº, la E, Câmpia Burnas,
la S-SE, ºi râul Vedea, la V. Are aspectul
unei câmpii cu caracter piemonatan în
N ºi tabular în S, cu alt. ce coboarã treptat
de la N-NV cãtre S-SE, de la 170 m la 90
m. Ea apare ca o asociere de câmpuri
interfluviale largi, netede, intersectate de
numeroase vãi (Vedea, Valea Câinelui,
Burdea, Teleorman, Claniþa, Câlniºtea,
Glavacioc, Dâmbovnic, Neajlov º.a.) cu
terase ºi lunci bine dezvoltate, cu aspect
de vãi-culoar în care râurile meandreazã
puternic. Acoperitã cu depozite groase
de loess (5–12 m), în care procesele de
tasare au format numeroase crovuri,
numite local gãvane sau padine, unele
ocupate de lacuri (Lacul lui Dinþicã, Lacul
Popilor, Lacul Þuþui º.a.). Pe întreaga
supr. a Câmpiei G.-B. predominã solurile
cernoziomice ºi brun-roºcate, cu o fertilitate naturalã ridicatã, propice culturilor
agricole. Denumirea Câmpiei G.-B. a fost
introdusã de geograful George Vâlsan.
GÃVÃNEªTI, com. în jud. Olt, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în zona de contact a
Câmpiei Romanaþi cu Piem. Olteþului, la
NV de oraºul Balº; 2 227 loc. (1 ian. 2011):
1 114 de sex masc. ºi 1 113 fem. Culturi
de cereale. Creşterea bovinelor. În satul
Găvăneşti se află biserica „Adormirea
Maicii Domnului” (1820). Com. G. a fost
înfiinþatã la 7 mai 2004 prin desprinderea
satelor Bãleasa, Broºteni, Dâmburile ºi
Gãvãneºti din com. Baldovineºti, jud. Olt.

GÂDINÞI, com. în jud. Neamþ, formată
dintr-un sat, situatã pe terasele de pe stg.
râului Siret, la 6 km NE de municipiul
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Roman; 2 742 loc. (1 ian. 2011): 1 383 de
sex masc. ºi 1 359 fem. Expl. ºi prelucr.
lemnului. Moarã de cereale; produse de
panificaþie. Cetate (sec. 15–17). În satul
Gâdinţi, atestat documentar la 12 iul.
1415, se află biserica „Sfântul Dumitru”
(1807–1812, reparatã în 1840, 1908, 1926
ºi pictatã în 1962), declaratã monument
istoric, şi conacul „Bogdan” (sec. 19).
Com. G. a fost înfiinþatã la 7 mai 2004
prin desprinderea satului Gâdinþi din
com. Sagna, jud. Neamþ. G. a mai avut
statut de comună în perioada 1864-1968.
GÂLCEAG, Hidrocentrala ~ Õ ªugag
(2).

GÂLCESCU (sau CÂLCESCU), lac
glaciar în masivul Parâng, situat sub vf.
Setea Mare (2 358 m), la 1 925 m alt.
Supr.: 3 ha. Ad. max.: 9,3 m; vol.: 0,1 mil.
m3. Aici îºi are obârºia unul dintre izv.
Lotrului. Rezervaþie naturalã (care
cuprinde lacul ºi împrejurimile lui).

GÂLGÃU, com. în jud. Sãlaj, alcãtuitã
din 9 sate, situatã în zona Dealurilor
Ciceului, pe râul Someº; 2 433 loc. (1 ian.
2011): 1 185 de sex masc. ºi 1 248 fem.
Staþie de c.f. Nod rutier. Expl. de calcar
(în satul Glod). Mat. de constr. (balast,
nisip caolinos). Complex avicol. Produse
de panificaþie. Pomiculturã (meri, pruni,
peri). Satul Gâlgãu este menþionat documentar, prima oarã, în 1405. În satul
Cãpâlna, la 16 sept. 1437, s-a încheiat o
„uniune frãþeascã” între nobilime, cler,
fruntaºii secui ºi patriciatul sãsesc, cunoscutã sub denumirea Unio trium nationum,
îndreptatã împotriva þãranilor rãsculaþi
ºi contra populaþiei româneºti majoritare.
Casa „Mihalyi” (sec. 20), în satul Chizeni;
bisericile din lemn cu hramurile
„Fecioara Maria” (1690, mutatã aici în
1805 din alt sat) ºi „Sfântul Nicolae”
(1817), în satele Bârsãu Mare ºi Fodora.
GÂNGIOVA, com. în jud. Dolj, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în SE Câmpiei
Desnãþui, pe cursul inf. al Jiului; 2 566
loc. (1 ian. 2011): 1 231 de sex masc. ºi
1 335 fem. Ferme de creºtere a bovinelor
ºi porcinelor. Culturi de cereale, plante
tehnice ºi de nutreþ, cartofi ºi legume º.a.
Apiculturã. În satul Comoºteni se aflã
biserica având hramul „Sfântul Nicolae”,
construitã în 1786, pictatã în 1789 ºi reparatã în 1882, 1921 ºi 1934, iar în satul
Gângiova există biserica „Adormirea
Maicii Domnului” (1845–1846, cu picturi

murale interioare din 1890 ºi amvon
pictat în 1858).

GÂRBÃU, com. în jud. Cluj, alcãtuitã din
5 sate, situatã în SV Dealurilor Clujului,
pe râul Nadãº; 2 593 loc. (1 ian. 2011):
1 264 de sex masc. ºi 1 329 fem. Staþie de
c.f. Nod rutier. Expl. de nisipuri cuarþoase. Prelucr. pietrei şi a laptelui; articole
de feronerie. Creşterea bovinelor. Produse de artizanat. Pomiculturã (meri,
peri, pruni). Pe Dealul Babii au fost
descoperite urmele unei aºezãri rurale
romane (sec. 2–3). În satul Gârbãu,
menþionat documentar, prima oarã, în
1336 şi apoi în 1437, se aflã o bisericã
ortodoxã din lemn (sec. 19) ºi conacul
„Lazsay” (1791); în satul Nãdãºelu existã
conacul „Lazsay-Filip” (sec. 18–19), în
satul Turea este conacul „Bánffi” (sec. 17),
iar în satul Viºtea se aflã o bisericã
reformată din sec. 16.

GÂRBOU 1. Dealurile Gârboului, zonã
deluroasã aparþinând Pod. Someºan (NV
Pod. Transilvaniei), situatã între râul
Someº, la N ºi NE, Dealurile Dejului, la
E, Dealurile Clujului, la S, ºi Depr.
Almaº-Agrij, în V. Constituitã în cea mai
mare parte din conglomerate, gresii,
argile marnoase º.a. Alt. max.: 597 m.
2. Com. în jud. Sãlaj, alcãtuitã din 7
sate, situatã în zona Dealurilor Gârboului,
pe râul Briglez; 2 098 loc. (1 ian. 2011):
1 049 de sex masc. ºi 1 049 fem. Producţie
de fibre din sticlă. Pomiculturã (meri,
peri, pruni). În satul Gârbou, menþionat
documentar, prima oarã, în 1336, au fost
descoperite vestigiile unui castru roman
ºi tot aici se aflã castelul „Haller”, în stil
baroc (1766), aflat în stare avansată de
degradare; bisericã din lemn cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului” (1762), în
satul Solomon.

GÂRBOVA 1. Munþii Gârbovei Õ
Baiului, Munþii ~.
2. Com. în jud. Alba, alcãtuitã din 3
sate, situatã în S Pod. Secaºelor, la
contactul cu prelungirile nordice ale
M-þilor Cindrel; 2 114 loc. (1 ian. 2011):
1 054 de sex masc. ºi 1 060 fem. Producţie
de module electronice. Centru viticol.
Muzeu sãtesc cu exponate din epocile
Neolitic (piese din piatrã ºlefuitã), Bronzului (ceramicã, podoabe, instrumente)
º.a. În satul Gârbova, menþionat documentar, prima oarã, în 1096 se aflã cetatea Greavilor (reºedinþã nobiliarã
fortificatã, cu zid de incintã, turn de
poartã ºi donjon) datând din sec. 12,
refãcutã în sec. 16, ruinele unei bazilici

romanice (sec. 13) ºi un castel (sec. 19).
În 1625, cetatea ºi biserica au fost restaurate. În perioada 1141–1161, la Gârbova
au fost colonizaþi germani. În satul
Cãrpiniº se aflã biserica ortodoxã cu
hramul „Adormirea Maicii Domnului”
(sec. 18), iar în satul Reciu este o bisericã
din 1491, cu transformãri din 1801 şi zid
de incintă din 1734, declarată monument
istoric.

GÂRBOVI, com. în jud. Ialomiþa, formată
dintr-un sat, situatã în Câmpia Bãrãganului; 3 978 loc. (1 ian. 2011): 1 963 de
sex masc. ºi 2 015 fem. Staþie de c.f. Nod
rutier. Expl de gaze naturale. Producþie
de þuicã; prelucr. laptelui ºi a lânii; presã
de ulei comestibil. Moară pentru măcinat
cereale. Sere legumicole ºi floricole.
Creºterea bovinelor ºi ovinelor. Culturi
de cereale, de floarea-soarelui, de plante
tehnice ºi de nutreþ etc. În satul Gârbovi,
atestat documentar în 1827, se află bisericile „Adormirea Maicii Domnului”
(1859) şi „Sfântul Mucenic Dimitrie”
(1991-1994). Între 17 febr. 1968 ºi 23 ian.
1981, com. G. a fãcut parte din jud. Ilfov.
GÂRCENI, com. în jud. Vaslui, alcãtuitã
din 6 sate, situatã în Pod. Central Moldovenesc, pe râul Gârceneanca; 2 482 loc.
(1 ian. 2011): 1 306 de sex masc. ºi 1 176
fem. Apiculturã; produse apicole. În satul
Gârceni, menþionat documentar, prima
oarã, în 1437, se aflã biserica din lemn
cu hramul „Sfântul Nicolae” (1746, refãcutã în 1821-1823, cu pridvor închis în
1921, reparată în 1932, 1953, 1996-1998)
ºi mănãstirea „Mălineºti” (de călugări),
cu biserica din lemn având hramul
„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”.
Iniţial, aici a existat un schit de maici cu
o biserică din lemn construită în 1762
prin strădania ieromonahului Nicodim
Hudici, pe locul căreia a fost reconstruită
(30 apr. 1826–1830) o biserică din bârne
de stejar de către meşterii Gheorghe şi
Teodor. Până în 1863, la acest schit a
funcţionat o şcoală de cântăreţi bisericeşti. După secularizarea averilor
mănăstireşti în 1863, schitul a încetat să
mai existe, fiind redeschis abia în 1925
prin osârdia lui Iacov Antonovici (episcopul Huşilor) cu sprijinul material al
mareşalului Constantin Presan şi al soţiei
sale, Olga. Biserica şi chiliile au fost
restaurate în anul 1928. Desfiinţat de
autorităţile comuniste la 28 oct. 1959,
schitul a fost reactivat în 1995 ca mănăstire de călugări. După 1995 faţadele
bisericii au fost căptuşite cu şindrilă, s-au

construit mai multe chilii, un paraclis,
trapeza ş.a. Biserica are un iconostas din
lemn sculptat, pictat în ulei (sec. 19). În
satul Trohan existã biserica din lemn cu
hramul „Adormirea Maicii Domnului”
(sf. sec. 18, cãptuºitã cu lemn la exterior
ºi tencuitã la interior în 1940), iar în satul
Dumbrãveni se aflã biserica din lemn cu
hramul „Naºterea Sfântului Ioan
Botezãtorul” (1784-1787, refăcută în 18141818).
GÂRCINA, com. în jud. Neamþ, alcãtuitã
din 3 sate, situatã în zona de contact a
Subcarpaþilor Neamþului cu M-þii
Stâniºoarei, pe râul Cuejdiu; 4 826 loc. (1
ian. 2011): 2 422 de sex masc. ºi 2 404
fem. Expl. de sãruri de potasiu ºi
magneziu. Producţie de mobilă pentru
birouri. Centru de cojocãrit ºi de pielãrie.
În satul Gârcina, atestat documentar la
10 oct. 1458, se aflã biserica „Pogorârea
Duhului Sfânt” (ante 1668), iniţial
construită din lemn, reconstruită din
cărămidă în anii 1796-1804 şi repictată în
1957-1962, iar în satul Almaº existã
mănãstirea Almaº (de cãlugãri), cu un
paraclis din lemn ce poartã hramul
„Sfântul Nicolae” construit în 1659 de
soþii Maria ºi Vasile Almaº (familie de
oieri din Transilvania). Distrus de tãtari,
paraclisul a fost reconstruit în 1715 de
Ecaterina Cantacuzino, soþia spãtarului
Iordache Cantacuzino. Schitul de
cãlugãri a funcþionat pânã în 1821 când
a fost prãdat de eteriºti, iar cãlugãrii
alungaþi. Actuala bisericã de zid, cu
hramul „Duminica Tuturor Sfinþilor”, a
fost construitã dupã anul 1821 de familia
logofãtului Balº ºi mãritã în 1851.
Desfiinþat de autoritãþile comuniste la 28
oct. 1959, schitul a fost reînfiinþat la 12
ian. 1987 ca aºezãmânt pentru cãlugãri,
iar la 22 iun. 1990 transformat în mănãstire. În perioada 1988–1995, biserica
mănãstirii a fost pictatã de cãtre pictorii
Moroºanu, Bratiloveanu ºi Stancu din
Suceava. Biserica a fost sfinþitã la 1 oct.
1995 când a primit noul hram – „Acoperãmântul Maicii Domnului”.

GÂRCOV, com. în jud. Olt, alcãtuitã din
2 sate, situatã în S Câmpiei Romanaþi, pe
stg. Dunãrii; 2 636 loc. (1 ian. 2011): 1 316
de sex masc. ºi 1 320 fem. Culturi de
cereale, de plante tehnice ºi de nutreþ,
legume º.a. Pescuit în regim natural. În
satul Gârcov se află biserica „Sfântul
Nicolae” (1864-1869, restaurată în 19221927 şi după cutremurul din 4 mart.

1977), iar în satul Ursa există biserica
„Sfântul Gheorghe” (1904-1910).

GÂRDA DE SUS, com. în jud. Alba,
alcătuită din 17 sate, situatã pe cursul
superior al râului Arieº, la confl. cu râul
Gârda Seacã, la poalele NE ale vf.
Curcubãta Mare din M-þii Bihor, la 740
m alt.; 1 694 loc. (1 ian. 2011): 824 de sex
masc. ºi 870 fem. Expl. ºi prelucr.
lemnului (cherestea). Mori de apã. Produse de artizanat. Agroturism. În satul
Gârda de Sus se aflã o bisericã din lemn,
cu hramul „Naºterea Sfântului Ioan
Botezãtorul”, construitã în 1792 pe locul
uneia mai vechi. Biserica, extinsã în 1863,
când a fost alungitã nava, pãstreazã
picturi interioare realizate în 1804,
declaratã monument istoric ºi de
arhitecturã în anul 2004. Rezervaþia
naturalã Cheile Ordâncuºei (10 ha). În
arealul comunei se aflã peºtera Scãriºoara.

GÂRDANI, com. în jud. Maramureº,
formată dintr-un sat, situatã în SV Depr.
Baia Mare; 1 606 loc. (1 ian. 2011): 790 de
sex masc. ºi 816 fem. În satul Gârdani,
atestat documentar în anul 1424, se aflã
castelul „Blomberg” (sec. 19) ºi bisericile
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”
(1881) şi „Înãlþarea Domnului” (1990–
2000), cu picturi murale interioare
originare. Com. G. a fost înfiinþatã la
7 apr. 2004 prin desprinderea satului
Gârdani din com. Sãlsig, jud. Maramureº.
GÂRLA MARE, com. în jud. Mehedinþi,
formată dintr-un sat, situatã în SE
Câmpiei Blahniþei, pe stg. Dunãrii; 3 239
loc. (1 ian. 2011): 1 591 de sex masc. ºi
1 648 fem. Ferme de creºtere a bovinelor
ºi porcinelor. Viticulturã. Culturi de
cereale, de plante tehnice ºi de nutreþ,
legume etc. Apiculturã. Morãrit; produse
de panificaþie. Pescuit în regim natural.
Pe terit. com. au fost descoperite urmele
mai multor aºezãri omeneºti din
Neoliticul mijlociu ºi târziu (milen. 4–2
î.Hr.), aparþinând culturilor materiale
Vinča-Turdaº ºi Sãlcuþa, din perioada de
trecere de la Neolitic la Epoca bronzului
(2500–1800 î.Hr.) ºi mai ales din epocile
mijlocie ºi târzie ale bronzului (1500–1300
î.Hr.). Cultura Gârla Mare, cunoscutã în
literatura de specialitate ºi sub numele
Gârla Mare-Cârna (denumitã dupã staþiunile eponime), sau Cultura câmpurilor
de urne, cu rãspândire foarte mare
(Sudul Olteniei, Banat, NE Serbiei), se
caracterizeazã prin mari cimitire plane
(câmpuri de urne) cu morminte de
incineraþie sau de înhumare, cu urne cu

Gârliţa

449

capac însoþite de vase mai mici cu
caracter de ofrandã ºi alte obiecte. Aici
s-au gãsit vase ceramice (urne, strãchini,
ceºti), numeroase figurine zoomorfe din
teracotã (sub formã de caprã sau de pasãre) ºi antropomorfe (statuete feminine,
stilizate, cu rochia în formã de clopot),
bogat decorate cu elemente geometrice
(spirale, meandre), dispuse în registre ºi
radial faþã de axul vasului. Biserica
„Pogorârea Duhului Sfânt” (1838), în
satul Gârla Mare. Până la 7 apr. 2004,
com. G. M. a avut în componenţă satul
Vrata, care la acea dată a fost trecut în
categoria comunelor.

GÂRLENI 1. Lac de acumulare, de
origine antropicã, pe cursul inf. al
Bistriþei, construit în scop hidroenergetic,
dat în folosinþã în 1965. Supr.: c. 10 km2;
vol.: 5,1 mil. m3.
2. Com. în jud. Bacãu, alcãtuitã din 4
sate, situatã la poalele N ale Culmii
Pietricica, pe cursul inf. al Bistriþei; 6 932
loc. (1 ian. 2011): 3 485 de sex masc. ºi
3 447 fem. Staþie de c.f. (inauguratã la
15 febr. 1885). Expl. de balast. Moarã
(1900). Hidrocentralã (23,6 MW), datã în
folosinþã în 1965. Producţie de anvelope
şi camere de aer. Poligon militar. Reºed.
com. este satul Gârlenii de Sus. Pânã la
1 ian. 1965, com. G. s-a numit Racila. În
satul Gârlenii de Sus se află o biserică
din 1868, iar în satul Gârleni există o
biserică ortodoxă din 1875, o biserică
romano-catolică cu hramul „Sfânta Ana”
(1972) şi un conac de la sf. sec. 19.

GÂRLICIU, com. în jud. Constanþa,
formată dintr-un sat, situatã în lunca ºi
pe terasele de pe dr. braþului Dunãrea
Veche, pe canalul Baroiu; 1 783 loc. (1 ian.
2011): 925 de sex masc. ºi 858 fem. Fermã
de creºtere a ovinelor. Pescuit în regim
natural. În satul Gârliciu, atestat documentar în anul 1843, au fost identificate
urmele castrului roman Cius, datând din
sec. 2 (suprapus peste o aºezare
autohtonã), care fãcea parte din sistemul
de apãrare al limesului dunãrean.
Biserica „Sfântul Nicolae” construitã între
1865 ºi 1902.
GÂRLIªTEA Õ Eftimie Murgu.

GÂRLIÞA, liman fluviatil în SV
Dobrogei, în Pod. Oltinei, pe dr. braþului
Ostrov al Dunãrii, cu care comunicã
printr-o gârlã, pe terit. com. Ostrov (jud.
Constanþa). Supr.: 13,86 km2. Ad. max.:
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1,70 m. Pescuit. Irigaþii. Cunoscut ºi sub
numele de Bugeac.

GÂRNIC, com. în jud. Caraº-Severin,
alcãtuitã din 2 sate, situatã la poalele de
E ale M-þilor Locva ºi cele V ale M-þilor
Almãj; 1 356 loc. (1 ian. 2011): 691 de sex
masc. ºi 665 fem. Centru de cusãturi ºi
þesãturi populare. Mori de apã pe râul
Gramensca. Producţie de aparate de
distribuţie şi control a electricităţii, de
motoare, de generatoare electrice, de
bobine ºi transformatoare, de þuicã şi de
produse de panificaþie. În anul 1827 aici
au fost colonizate 56 de familii de cehi
din Boemia. Biserica romano-catolică
„Sfântul Havel” (1850-1857). Com. G. are
în componenţă satul Padina Matei care
s-a depopulat la sf. sec. 20 şi începutul
sec. 21, existând din punct de vedere adtiv, dar fără locuitori.
GEACA, com. în jud. Cluj, alcãtuitã din
6 sate, situatã în Câmpia Fizeºului, la
poalele SV ale Dealului Ascuþit (557 m
alt.), pe cursul superior al râului Fizeº,
pe malurile lacurilor antropice Þaga ºi
Cãtina; 1 643 loc. (1 ian. 2011): 826 de sex
masc. ºi 817 fem. Expl. de gaze naturale
(în satul Puini). Presã de ulei comestibil;
articole de mobilier. Moarã de cereale.
Apiculturã. Satul Geaca este menþionat
documentar, prima oarã, în 1228.
Biocomplex acvatic ºi loc de popas
pentru pãsãrile migratoare, declarat
rezervaþie zoologicã (25 ha). Aici se întâlnesc egreta mare (Casmerodius albus),
cãlifarul alb (Tadorna tadorna), cãlifarul
roºu (Tadorna ferruginea), lopãtarul
(Platalea leucorodia) º.a. Bisericã din 1449,
în satul Legii, biserică reformată (1891)
în satul Geaca ºi bisericã ortodoxã, din
lemn, cu hramul „Cuvioasa Parascheva”
(1771), în satul Lacu.

GEAMÃNA, vârf în masivul Goºmanu,
reprezentând alt. max. a acestuia (1 474 m).

GEMENELE 1. Lac de origine glaciarã,
situat în M-þii Retezat, la 1 920 m alt.
Supr.: 2,48 ha; ad. max.: 5,3 m.
2. Com. în jud. Brãila, alcãtuitã din 2
sate, situatã în Câmpia Brãilei; 1 794 loc.
(1 ian. 2011): 872 de sex masc. ºi 922 fem.
Nod rutier. Produse lactate. Moarã de
cereale. Fermã de creºtere a bovinelor.
Pomiculturã (meri, peri, pruni, caiºi).
Culturi de cereale, de plante tehnice ºi
de nutreþ, de cartofi ºi legume etc. Satul
Gemenele a fost întemeiat în 1892.

Lacul Gemenele

GENERAL BERTHELOT, com. în jud.
Hunedoara, alcãtuitã din 5 sate, situatã
în partea de V a Depr. Haþeg, la poalele
de SE ale M-þilor Poiana Ruscãi, pe cursul
inf. al râului Breazova; 973 loc. (1 ian.
2011): 478 de sex masc. ºi 495 fem. Pomiculturã (meri, peri, pruni). Pânã în anul
1925, satul ºi com. G.B. au purtat numele
Fãrcãdinul de Jos, între 1925 ºi 1 ian. 1965
s-au numit Berthelot, între 1 ian. 1965 ºi
9 nov. 2001 au avut toponimul Unirea,
iar din 9 nov. 2001 se numesc General
Berthelot. În satul General Berthelot,
atestat documentar în 1411, generalul
francez Henri Mathias Berthelot (fost ºef
al misiunii militare franceze în România
care a contribuit la reorganizarea armatei
române în primãvara anului 1917) a fost
împroprietãrit cu 70 de ha de teren ºi un
conac.
GENERALISSIMUL SUVOROV Õ Dumbrãveni (4).
GENERAL POETAª Õ Ulmu (1).
GENUCLA Õ Isaccea.

GENUNE Õ Câineni (2).

GEOAGIU, oraº în jud. Hunedoara,
situat în depresiunea omonimã, la
poalele de SE ale M-þilor Metaliferi, la
350 m alt., la confl. râului Geoagiu cu
Mureºul, la 46 km E-NE de Deva; 5 637
loc. (1 ian. 2011): 2 738 de sex masc. ºi
2 899 fem. Supr.: 156 km2, din care 9,9
km2 în intravilan; densitatea: 569
loc./km2. Staþie de c.f. Expl. de calcar, de
travertin ºi de balast. Fabricã de cãrãmizi;
prelucr. lemnului; produse alim. Pomiculturã (meri, peri, pruni). Staþiune de
cercetãri ºi producþie pomicolã. În localit.
componentã Aurel Vlaicu se aflã Muzeul
memorial „Aurel Vlaicu” (pionier al
aviaþiei româneºti ºi mondiale), amenajat

Geoagiu-Băi. Vedere generală

în casa în care a trãit marele inventator
cu familia sa (construitã în 1880). Staþiune
balneoclimatericã de interes general, cu
funcþionare permanentã (în localit.
componentã Geoagiu-Bãi), cu climat moderat, reconfortant, cu ierni blânde, lipsite de geruri (temp. medie a lunii ian.
–2°C) ºi veri plãcute (în iul. temp. medii
de 20°C) ºi cu numeroase izv. de ape
minerale bicarbonatate, calcice, magneziene, slab radioactive, uºor carbogazoase, mezotermale (29–33°C) indicate
pentru tratarea afecþiunilor reumatismale, neurologice periferice (pareze
uºoare, sechele dupã poliomielitã, nevrite
ginecologice, tulburãri minore de pubertate ºi de menopauzã) etc. În curã internã,
apele minerale au efect curativ asupra
bolilor gastroduodenale (gastrite, ulcere),
hepato-biliare, renale (microlitiazã, infecþii
uºoare) etc. Staþiunea dispune de baze
de tratament, iar în sezonul estival poate
fi folosit ºtrandul în aer liber, cu apã
termalã (30°C). Staþiunea este cunoscutã
de pe vremea stãpânirii romane, mai întâi
cu numele Germisara, iar apoi Thermae
Dodone. Mãrturii ale intensei activitãþi
desfãºurate aici sunt bazinul circular,
datând din epoca romanã (sec. 2–3), sãpat
în stâncã, cu diametrul de 7,59 m, ce
colecteazã apa unui izvor termal, inscripþii votive pentru vindecãri º.a. descoperite în aceastã zonã. Pe terit. localit.
componente Cigmãu, pe platoul TuriaCetatea Uriaºilor, au fost descoperite
urmele unui castru roman de zid (246,5
x 75,8 m) datând din sec. 2–3, situat pe
drumul ce lega Ulpia Traiana Sarmizegetusa de Apulum, în jurul cãruia s-a
dezvoltat aºezarea civilã prosperã Germisara, unde au fost identificate edificii de
zid cuprinzãtoare, monumentale (sanctuarele dedicate lui Iupiter, Esculap ºi

nut. Bisericã având hramul „Sfântul
Nicolae” (1834), în satul George Enescu.

Ghelari. Catedrala „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”

Hygieia) ºi s-au gãsit o statuetã din bronz
înfãþiºându-l pe Hercule, reliefuri funerare ºi de cult, inscripþii votive etc.
Localit. Geoagiu apare menþionatã documentar, prima oarã, în 1271, apoi în 1291,
iar la 6 ian. 1508 Geoagiu ºi 19 sate din
jur au intrat în posesia lui Radu cel Mare,
domn al Þãrii Româneºti. Declarat oraº
la 30 nov. 2000, G. are în subordine
ad-tivã localitãþile componente Aurel
Vlaicu, Bãcâia, Bozeº, Cigmãu, Gelmar,
Geoagiu-Bãi, Homorod, MermezeuVãleni, Renghet, Vãleni. De la sf. sec. 15
ºi pânã în 1761, la G. a funcþionat o
mănãstire care, la 13 iun. 1761, a fost
incendiatã din ordinul generalului
austriac Adolph von Buccow. Bisericile
cu acelaºi hram – „Sfinþii Arhangheli
Mihail ºi Gavriil” –, în localit. componente Bãcâia (sec. 18) ºi Bozeº (sec. 16);
biserica „Sfântul Nicolae” (1526, cu
picturi murale interioare executate în
frescă, în anii 1977–1980, de Maria
Chelsoi-Popescu din Bucureşti) ºi capelã
romanicã datând din sec. 11, cunoscută
şi sub numele de biserica rotundă,
formată dintr-o navă circulară cu diametrul de 5,5 m şi o absidă semicirculară
de 2 m lungime, în oraşul Geoagiu.

GEORGE ENESCU, com. în jud. Botoºani,
alcãtuitã din 5 sate, situatã în NV Câmpiei
Jijiei Superioare, pe râul Ibãneasa; 3 470
loc. (1 ian. 2011): 1 723 de sex masc. ºi
1 747 fem. Nod rutier. Reºed. com. este
satul Dumeni. Dupã 16 sept. 1955,
comuna, iniþial numitã Liveni-Vârnav, a
fost numită G.E., ea fiind locul de naºtere
al marelui compozitor ºi interpret George
Enescu. Muzeu memorial amenajat în
casa celebrului muzician (reorganizat în
1970) cu obiecte personale, primele creaþii
originale, pianina din copilãrie, jucãrii,
desene, cãrþi de poveºti care i-au aparþi-

GEPIU, com. în jud. Bihor, alcãtuitã din
2 sate, situatã în Câmpia Criºurilor; 1 884
loc. (1 ian. 2011): 933 de sex masc. ºi 951
fem. Prelucr. laptelui; producţie de mobilă şi de produse de panificaþie. Moarã
de cereale. Creºterea bovinelor. Culturi
de cereale. În satul Gepiu, atestat documentar în anul 1332, se aflã o bisericã
ortodoxã din anul 1850, construitã pe
locul uneia din lemn ce data din 1770.
Com. G. a fost înfiinþatã la 23 dec. 2003
prin desprinderea satelor Gepiu ºi Bicaci
din com. Cefa, jud. Bihor.
GERASUS, denumirea anticã a râului
Prut, folositã de cãtre romani.
GERLISSA Õ Eftimie Murgu.
GERMISARA Õ Geoagiu.

GETIC, Piemontul ~ Õ Piemontul
Getic.
GHELAR Õ Ghelari.

GHELARI, com. în jud. Hunedoara,
alcãtuitã din 4 sate, situatã la poalele de
E ale M-þilor Poiana Ruscãi, în zona
numită Ţinutul Pădurenilor; 2 106 loc.
(1 ian. 2011): 1 014 de sex masc. ºi 1 092
fem. Expl. de min. de fier (în prezent
mina se află în conservare) ºi dolomit.
Prelucr. lemnului. Producţie de îmbrăcăminte pentru lucru. În satul Govãjdia,
atestat documentar în 1482, a fost construit un furnal (în anii 1806–1810), dat
în folosinţă în 1813, cel mai modern din
Europa acelor timpuri, în care se
producea fontã de foarte bunã calitate.
Multe piese care alcătuiesc structura de
rezistenþã a Turnului Eiffel din Paris au
fost confecþionate din fonta fabricatã la
Govãjdia. Structura Turnului Eiffel din
Paris, construit în anii 1887–1889, a fost
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realizată după o tehnologie descoperită
de inginerul român Gheorghe Pănculescu.
Furnalul de la Govăjdia a funcţionat până
în anul 1924. În 1895, lângã Ghelari a fost
descoperit un cuptor de topit minereul
de fier, datând din sec. 9, azi expus la
British Museum din Londra. Biserici din
lemn cu acelaºi hram – „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil” –, în satele Ruda
(1653) ºi Ghelari (1770, reparatã în anii
1837, 1932, 1941, 1951, 1966–1967). În
satul Ghelari, atestat documentar în 1733,
se aflã catedrala ortodoxã cu hramul
„Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel”, de mari
dimensiuni (47 m lungime, 21 m lãþime
ºi 47 m înãlþime, fiind una dintre cele mai
mari din România), construitã în etape
în perioada 1939–1960, pictatã în anii
1960–1965 de Constantin Niþulescu ºi
sfinþitã la 4 nov. 1973. Tot în satul Ghelari
(care pânã în 1981 a avut grafia Ghelar)
mai existã biserica romano-catolicã
„Sfânta Varvara” (1783), o bisericã
reformatã (sec. 19) ºi un schit de maici
înfiinþat la 13 nov. 1992.

GHELINÞA, com. în jud. Covasna, alcãtuitã din 2 sate, situatã în E Depr. Târgu
Secuiesc, la poalele de V ale M-þilor
Vrancea, pe râul Ghelinþa; 4 947 loc.
(1 ian. 2011): 2 439 de sex masc. ºi 2 508
fem. Expl. de petrol, gaze naturale, calcar,
gresii, balast ºi turbã. Expl. ºi prelucr.
lemnului (mobilă). Moarã pentru măcinat
cereale (sec. 19). Pãstrãvãrie. Pe terit.
com. a fost descoperitã (în 1894) o brãþarã
dacicã din argint, sub formã de spiralã,
terminatã cu capete de ºarpe, stilizate.
În satul Ghelinþa, menþionat documentar,
prima oarã, în 1567, se află biserica
ortodoxă cu hramul „Sfântul Nicolae”
(1880) şi o biserica fortificatã, roma-

George Enescu. Muzeul memorial „George Enescu”
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no-catolicã (1245), construitã în stil romanic târziu, care pãstreazã un ansamblu
de picturã muralã goticã, executat în
1330, reprezentând scene din ciclul
cristologic „Legenda regelui Ladislau cel
Sfânt”, „Judecata de Apoi” etc. Are
plafon casetat, pictat în stil renascentist,
decorat cu motive heraldice ºi florale
(1628). Declarată monument UNESCO,
biserica a fost restaurată în 1972.

GHEORGHE DOJA 1. Com. în jud.
Ialomiþa, formată dintr-un sat, situatã în
Câmpia Bãrãganului, pe malul lacului
Fundata; 2 740 loc. (1 ian. 2011): 1 300 de
sex masc. ºi 1 440 fem. Nod rutier. Fermã
de creºtere a porcinelor. Culturi de cereale, de plante tehnice ºi de nutreþ, de
floarea-soarelui etc. Pescuit în regim
natural. Satul a fost înfiinþat în 1921, cu
numele Principesa Elena, prin împroprietãrirea cu pământ a þãranilor care au
luptat în Primul Rãzboi Mondial. Din 7
ian. 1948 poartã numele actual.
2. Com. în jud. Mureº, alcãtuitã din
5 sate, situatã în zona de contact a Pod.
Târnavelor cu Dealurile Nirajului, pe râul
Niraj; 2 927 loc. (1 ian. 2011): 1 450 de sex
masc. ºi 1 477 fem. Halte de c.f. (în satele
Leordeni ºi Tirimia). Culturi de cereale,
de cartofi, legume º.a. Cãmin cultural.
Agroturism. Satul Gheorghe Doja este
menþionat documentar, prima oarã, în
1409, cu numele Villa Lucafalwa. Bisericã
reformatã (1715), în satul Leordeni.
GHEORGHE
Oneºti.

GHEORGHIU-DEJ

Õ

GHEORGHE LAZÃR, com. în jud.
Ialomiþa, formată dintr-un sat, situatã în E
Câmpiei Bãrãganului; 2 301 loc. (1 ian.
2011): 1 161 de sex masc. ºi 1 140 fem. Fermã
de creºtere a porcinelor. Culturi de cereale,
de plante tehnice ºi de nutreþ etc. Satul
Gheorghe Lazãr a fost înfiinþat în 1884 prin
împroprietãrirea însurãþeilor cu pãmânt.

GHEORGHENI 1. Depresiunea ~ Õ
Giurgeu (2).
2. Municipiu în jud. Harghita, situat
în SE Depr. Giurgeu, la 820 m alt., pe
râul Belchin, la 47 km N de municipiul
Miercurea-Ciuc; 19 625 loc. (1 ian. 2011):
9 563 de sex masc. ºi 10 062 fem. Supr.:
222 km2, din care 10,4 km2 în intravilan;
densitatea: 1 887 loc./km2. Staþie de c.f.
Nod rutier. Constr. de utilaje ºi piese de
schimb pentru ind. forestierã, de piese
ºi accesorii pentru autovehicule. Expl. ºi

prelucr. lemnului (mobilã, cherestea, lãzi
etc.). Producţie de stofe pentru mobilã,
de þesãturi tehnice, de încălţăminte ºi de
produse alim. (preparate din carne ºi
lapte, bere, prelucr. fructelor de pãdure,
panificaþie etc.). Moarã de apã (1868).
Activităţi de colectare a fructelor de
pădure (afine, zmeură, ciuperci, mere).
Muzeul orăşenesc „Tarisznyás Márton”
(1952), cu colecþii de istorie, etnografie,
ºtiinþele naturii ºi de artã plasticã.
Preventoriu pentru copii. Patinoar artificial
(3 000 de locuri). Parc dendrologic
(13 ha). Municipiul G. este considerat
unul dintre aşa-numiţii „poli ai frigului”
din România deoarece aici se înregistrează c. 160 de zile pe an cu temperaturi
sub 0°C, cele mai geroase fiind lunile ian.
şi febr. Temperaturile scad, frecvent, sub
-30°C ca urmare a fenomenului de inversie termică, fenomen care se manifestă
prin coborârea aerului foarte rece (mai
greu) de pe crestele montane înconjurătoare, în vatra depresiunii, înlocuind
aerul ceva mai cald şi stagnând aici timp
îndelungat. Istoric. Localit. apare
menþionatã documentar, prima oarã,
într-un registru papal din anul 1232, iar
apoi în 1285, în 1333 (sacerdos de Giorgio)
etc. În anul 1500 este semnalatã prezenþa
cetãþii Both. Locuitorii aºezãrii au
participat la Rãscoala din 1514 condusã
de Gheorghe Doja. În anul 1607, G. a
primit dreptul de a ţine târguri. În perioada 1637–1762, la G. s-au stabilit
numeroase familii de armeni care au
impulsionat dezvoltarea meºteºugurilor
ºi a comerþului. Declarat oraº în 1905 ºi
municipiu la 23 dec. 2003, G. are în subordine ad-tivã patru localit. componente:
Covacipeter, Lacu Roºu, Vargatac ºi
Visafolio. Monumente: ruinele cetãþii
Both (sec. 16); ruinele Oficiului de vamã
care a funcþionat între 1607 ºi 1810;
biserica romano-catolicã, în stil baroc
(1498, reconstruitã în 1627, renovatã ºi
înconjuratã cu zid de incintã în anii 1753–
1757); casa parohialã a bisericii
romano-catolice (1758); biserica armeneascã, aparţinând cultului catolic, cu
hramul „Naşterea Maicii Domnului”,
construită în stil baroc în anii 1730–1734,
şi înconjuratã cu zid de incintã în 1748;
capela armeneascã (1650); casa parohială
armenească (sec. 19), declarată monument de arhitectură; biserica ortodoxã
cu hramul „Sfântul Gheorghe” (1929–
1937); biserica reformată (1895–1899);
statuia Sfântului Nicolae, operă a
sculptorului Burján Emil; statuia lui

Gheorgheni (2). Biserica „Naşterea Maicii
Domnului” armenească

Kossuth Lajos, dezvelită în 1977, operă
a sculptorului Miholcsa József din Târgu
Mureş; statuia episcopului Fogarassy
Mihály; clădirea Muzeului municipal
„Tarisznyás Márton” construită în stil
baroc, în anii 1770–1778, după planurile
arhitectului Vertán István (amenajată ca
muzeu în anul 1952); clădirea Centrului
şcolar pentru agricultură (1785–1790);
casele, în stil baroc, „Czárán” (sec. 17),
„Bocsánczy” (1733), „Kopacz” (1800),
„Kövér” (1810), declarate monumente de
arhitectură; casã din lemn din 1845 (pe
strada Gábor Aron nr. 18). La 26 km NE
de oraº se aflã staþiunea climatericã ºi de
odihnã Lacu Roºu (Õ), iar la 30 km NE
de G., zona turisticã Cheile Bicazului.

GHERÃEªTI, com. în jud. Neamþ, alcãtuitã din 3 sate, situatã în lunca ºi pe
terasele de pe stg. râului Moldova; 6 531
loc. (1 ian. 2011): 3 307 de sex masc. ºi
3 224 fem. Nod rutier. Expl. de balast.
Producţie de ţigle, de cărămizi, de cahle
de teracotã, de confecþionare a morilor
de furaje ºi de cereale ºi de confecþii
metalice (garduri, porþi etc.). Culturi de
cereale, cartofi, legume º.a. În satul
Gherãeºti, atestat documentar în anul
1499, se află o biserică ortodoxă din 1854
şi o biserică romano-catolică zidită în
1904-1907 (mărită în 1984) pe locul uneia
din lemn ce data din 1776.

GHERÃSENI, com. în jud. Buzãu,
alcãtuitã din 2 sate, situatã în Câmpia
Sãratei, pe cursul superior la râului
Cãlmãþui; 3 538 loc. (1 ian. 2011): 1 819
de sex masc. ºi 1 719 fem. Instalaþie de
pasteurizare ºi de ambalare a laptelui.
Fermã de creºtere a bovinelor. Culturi

de cereale, plante tehnice ºi de nutreþ º.a.
În vatra satului a fost descoperitã o
necropolã (sec. 5 d.Hr.) cu morminte de
incineraþie, în care s-au gãsit ceramicã ºi
o diademã din aur de tip hunic. În satul
Gherãseni, atestat documentar în 1840,
se aflã biserica „Adormirea Maicii
Domnului” (1868), iar în satul Sudiþi o
bisericã din 1943.

GHERCEªTI, com. în jud. Dolj, alcãtuitã
din 5 sate, situatã în zona de contact a
Dealurilor Amaradiei cu Câmpia Romanaþi,
pe cursul superior al râului Teslui; 1 625
loc. (1 ian. 2011): 782 de sex masc. ºi 843
fem. Expl. de petrol ºi gaze naturale.
Constr. de utilaje pentru prelucr. produselor alim. Pomiculturã (meri, peri, pruni,
caiºi). Bisericile cu hramurile „Cuvioasa
Parascheva” (1827–1831, reconstruitã în
1864), „Înãlþarea Domnului” (1878) ºi
„Sfântul Nicolae” (1875), în satele
Gherceºti, Gârleºti ºi Ungureni. Satul
Gherceºti este atestat documentar la 31
mart. 1864.
GHERENGIC Õ Pecineaga.

GHERGHEASA, com. în jud. Buzãu,
alcãtuitã din 2 sate, situatã în Câmpia
Râmnicului; 2 428 loc. (1 ian. 2011): 1 157
de sex masc. ºi 1 271 fem. Haltã de c.f.
Expl. de gaze naturale. Pe terit. com. G.
s-a efectuat cel mai adânc foraj din
România (6 800 m). Culturi de cereale,
plante tehnice ºi nutreþ, de floarea-soarelui º.a. Biserica „Sfântul Gheorghe”
(1846), în satul Sălcioara.
GHERGHELEU, deal în Subcarpaþii
Homoroadelor din SE Pod. Transilvaniei,
situat la N de Rupea, între râurile Paloº
ºi Archita. Alcãtuit din gresii moi, de
vârstã sarmaþianã. Prezintã o cuestã spre
Est. Alt. max.: 785 m.

GHERGHEªTI, com. în jud. Vaslui,
alcãtuitã din 9 sate, situatã în Colinele
Tutovei, la confl. râului Studineºti cu
Valea Miceºti; 2 814 loc. (1 ian. 2011):
1 496 de sex masc. ºi 1 318 fem. Morãrit.
În satul Corodeºti, menþionat documentar în 1455, se aflã biserica din lemn cu
hramul „Sfântul Nicolae” (1743), iar în
satul Ghergheşti există biserica din lemn
„Adormirea Maicii Domnului” (1777).

GHERGHIÞA 1. Câmpia Gherghiþei,
subunitate a Câmpiei Române, extinsã
în partea central-nordicã a acesteia, între
râurile Dâmboviþa, la V, ºi Cricov, la E,
delimitatã de câmpiile Cricovului ºi
Ploieºtiului, la N, Sãratei, la E, Vlãsiei, la
S, Titu, la V, ºi Târgoviºtei, la NV. Este o

câmpie joasã, de subsidenþã, drenatã de
o reþea hidrograficã divagantã. Acoperitã
în cea mai mare parte cu soluri brun-roºcate ºi aluviale.
2. Com. în jud. Prahova, alcãtuitã din
4 sate, situatã în E câmpiei cu acelaºi
nume, pe râul Prahova; 1 878 loc. (1 ian.
2011): 943 de sex masc. ºi 935 fem. Nod
rutier. Morãrit. Ferme de creºtere a bovinelor ºi porcinelor. Culturi de cereale,
plante tehnice ºi de nutreþ, legume etc.
În satul Gherghiþa, menþionat documentar, prima oarã, în 1431 ºi apoi la 2
aug. 1453, se aflã bisericile cu hramurile
„Sfântul Procopie”-Domneascã, ctitorie
din 1641 a domnului Matei Basarab
(refãcutã în 1895) ºi „Sfântul Dumitru”
(1705, refãcutã în 1888), iar în satul Ungureni există biserica din lemn cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului” (1754). În
Evul Mediu a fost un târg înfloritor de
negustori. În anul 1602, domnul Radu
ªerban a ridicat la Gherghiþa o palancã
(fortificaþie de lemn) înconjuratã cu val
de pãmânt, distrusã de tãtari în 1610.
Oraºul Gherghiþa a decãzut în a doua
jumãtate a sec. 17 devenind aºezare
ruralã. Până la 7 mai 2004, com. G. a avut
în componenţă satele Fânari, Olari şi
Olarii Vechi, care la acea dată au format
com. Olari, jud. Prahova.

GHERLA, municipiu în jud. Cluj, situat
în zona de contact a Dealurilor Dejului
cu cele ale Jimborului, la 252–261 m alt.,
la confl. râului Fizeº cu Someºu Mic, la
45 km NE de municipiul Cluj-Napoca;
22 012 loc. (1 ian. 2011): 10 657 de sex
masc. ºi 11 355 fem. Supr.: 36,3 km2, din
care 6,5 km2 în intravilan; densitatea:
3 386 loc./km2. Staþie de c.f. Nod rutier.
Termocentralã. Producţie de mobilã,
placaje, furnire, plãci aglomerate din
lemn/PAL, butoaie, confecþii metalice
diverse, de maşini-unelte şi utilaje pentru
prelucr. metalelor, de instrumente optice
şi echipamente fotografice, de tricotaje,
de conf., de sticlãrie pentru menaj, de
încãlþãminte, de chibrituri, de cãrãmidã
ºi de produse alim. (preparate din carne
ºi lapte, spirt, bãuturi alcoolice, panificaþie etc.). Ateliere pentru confecþionarea
manualã a covoarelor orientale. Fermã
de creºtere a bovinelor. Centru pomicol.
Muzeu (1904) cu secþii de arheologie ºi
istorie (exponate din Paleolitic, Neolitic,
din Epoca metalelor, unelte dacice,
heraldicã etc.) ºi de etnografie. Parc
dendrologic extins pe 40 ha, conceput în
stil englezesc, inaugurat în 1864, în cadrul
cãruia se dezvoltã câteva exemplare de

Gherla

453

arborele pagodelor (Ginkgo biloba).
Staþiune balneoclimatericã în localitatea
componentã Bãiþa (Õ Bãiþa 2). Istoric.
În arealul municipiului au fost
descoperite urmele unei aºezãri din
perioada de trecere de la Neolitic la
Epoca bronzului, aparþinând culturii
materiale Coþofeni (2500–1800 î.Hr.), în
care s-au gãsit un vas ceramic cilindric,
o statuetã din bronz a unui satir º.a. În
partea de S a municipiului au fost
identificate vestigiile unui castru roman
(sec. 2–3), în jurul cãruia s-a dezvoltat o
aºezare civilã romanã, în care s-au gãsit
o aplicã din bronz, cu decor figurat, în
relief, o aplicã pectoralã cu bustul
Minervei, monumente funerare, fragmente dintr-o statuie a lui Iupiter,
fragmente de arme ºi unelte, un fier de
plug, o râºniþã, piese de mozaic, vase din
lut ars, monede romane, o diplomã
militarã cu data de 2 iul. 133 º.a. Prima
menþiune documentarã a localit. dateazã
din 6 ian. 1291 cu numele Gherlahida, iar
ulterior apare consemnatã cu toponimele
Gherlah (1410), Gerla oppidum (1643), Gerla
(1721). Localitatea a fost declaratã oraº
în 1510. În perioada 1541–1551, din
ordinul lui Gheorghe Martinuzzi
(episcop de Oradea ºi guvernator al
Transilvaniei în perioada 1541–1551) a
fost construit un castel-cetate, de apãrare
(„Cetatea Nouã”), pe locul unei vechi
cetãþi menþionatã documentar în 1410.
Castelul a fost transformat, la 20 oct.
1785, în penitenciar (numit „Carcer principatae Transilvaniae”) de cãtre împãratul
Iosif II al Austriei. Pavilionul central de
detenþie a fost construit în perioada 1857–
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1860. În anii 1945–1964 a funcþionat ca
penitenciar cu regim dur pentru deþinuþii
politici, între 1964 ºi 1989 ca închisoare
pentru deþinuþii de drept comun, iar
dupã 1989 a devenit puºcãrie cu regim
de maximã siguranþã. La sf. sec. 17, la G.
s-a stabilit un grup de armeni veniþi din
Moldova, care au atribuit oraºului
numele Armenopolis (sau Armenierstadt),
sub care apare consemnat oraºul G. din
1726 pânã în jurul anului 1850. Tot în
aceastã perioadã, G. a funcþionat ca mare
centru comercial (cu patru târguri pe an)
ºi meºteºugãresc. În a doua jumãtate a
sec. 19 ºi la începutul sec. 20, oraºul G. a
fost un important centru cultural ºi de
învãþãmânt ca urmare a înfiinþãrii unui
seminar greco-catolic (1859), a transferãrii, de la Nãsãud, a Preparandiei (în
1869), la care a învãþat ºi poetul George
Coºbuc, ºi a apariþiei ºi funcþionãrii mai
multor tipografii (imprimerii): „Dicceana”
(1866), „Gheorghe Lazaru” (1880),
„Aurora” (1881), „Augustin S. Deac”
(1919–1948). Oraºul G. a fost declarat
municipiu la 20 oct. 2000 ºi are în prezent,
în subordine ad-tivã, trei localit. componente: Bãiþa, Hãºdate, Silivaº. Monumente: castelul-cetate „Martinuzzi”,
construit în anii 1541–1551, în stilul
Renaºterii, dupã planurile arhitectului
italian Domenico da Bologna în folosul
cardinalului Martinuzzi ºi ulterior
transformat în penitenciar; biserica
armeano-catolicã „Şimaian”, cu hramul
„Buna Vestire” (1723–1724); catedrala
greco-catolicã „Intrarea în Bisericã a
Fecioarei Maria” (finalizată în 1905) a
fost sediul Episcopiei greco-catolice de
Gherla până în anul 1930 când sediul
acesteia a fost mutat la Cluj; catedrala
armeano-catolică, având dublu hram –
„Sfânta Treime” şi „Sfântul Grigore
Luminătorul”, este un edificiu în stil
baroc ºi neoclasic, de mari proporþii,
construit în perioada 1784–1798 şi
finalizat în anul 1804. Tabloul „Coborârea
de pe Cruce a lui Iisus Hristos” din
aceastã bisericã este opera originalã a
pictorului flamand, Pieter Paul Rubens,
cumpărat de către armenii bogaţi din
Gherla, în 1806, de la împãratul Francisc
II; casele „Kárácsony”, „Lászlóffy” º.a., în
stil baroc (sec. 18); bisericile ortodoxe, din
lemn, cu acelaºi hram – „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil”, în localit.
componente Bãiþa (sec. 15) ºi Silivaº (1827).
GHERLAH Õ Gherla.

GHERLAHIDA Õ Gherla.

GHERÞA MICÃ, com. în jud. Satu Mare,
formată dintr-un sat, situatã în zona de
contact a M-þilor Oaº cu Câmpia Someºului, pe râul Tur; 3 461 loc. (1 ian. 2011):
1 767 de sex masc. ºi 1 694 fem. Expl. de
andezit. Producţie de băuturi alcoolice.
Pomiculturã (meri, pruni, cireºi). Satul
Gherþa Micã este menþionat documentar,
prima oarã, în 1393. Bisericã având hramul „Naºterea Maicii Domnului” (18731875, pictată în 1882 şi repictată în 1976),
dominată de un turn patrulater situat
deasupra navei. Agroturism.
GHEÞARUL DE LA BARSA, peºterã
situatã în M-þii Bihor, într-o depresiune
închisã (Groapa de la Barsa) din
complexul carstic Padiº-Cetãþile Ponorului, la 1 100 m alt. Lungimea galeriilor:
2 750 m. Constituitã dintr-o galerie pr.
(întreruptã de mai multe sãli, cascade ºi
hornuri) ºi câteva galerii colaterale,
terminate cu hornuri. Pãstreazã un strat
de gheaþã permanent, gros de 50 cm, pe
o supr. de 133 m2. Face parte din Parcul
Naþional al M-þilor Apuseni.

GHEÞARUL DE LA VÂRTOP Õ Vârtop
(1).
GHIAUR SUICIUK Õ Bãrãganu.

GHIDFALÃU, com. în jud. Covasna,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în Depr.
Sfântu Gheorghe, la poalele de S ale
M-þilor Bodoc, pe stg. Oltului; 2 659 loc.
(1 ian. 2011): 1 365 de sex masc. ºi 1 294
fem. Fermã de creºtere a bovinelor. În
satul Ghidfalãu, menþionat documentar,
prima oarã, în 1332, se aflã o bisericã
fortificatã (sec. 13), în stil romanic, cu
refaceri gotice ºi baroce din 1787, azi
biserică reformată; bisericã reformatã
(1792) ºi conacul „Benkö” (1832), în satul
Zoltan şi biserică reformată (1794), în
satul Angheluş.

GHIDICI, com. în jud. Dolj, formată dintrun sat, situatã în Câmpia Desnãþuiului,
pe stg. Dunãrii, la graniþa cu Bulgaria;
2 478 loc. (1 ian. 2011): 1 259 de sex masc.
ºi 1 219 fem. Prelucr. legumelor ºi fructelor. Pomiculturã; legumiculturã. Creºterea porcinelor. În arealul com. G. a fost
descoperit un depozit de bronz datând
din sec. 7 î.Hr. (Hallstattul mijlociu),
alcãtuit din 150 de piese de harnaºament
ºi de îmbrãcãminte (fragmente sau întregi).
Biserica „Adormirea Maicii Domnului”
(sf. sec. 19). Com. G. a fost înfiinþatã la
7 apr. 2004 prin desprinderea satului
Ghidici din com. Piscu Vechi, jud. Dolj.

GHIDIGENI, com. în jud. Galaþi, alcãtuitã
din 8 sate, situatã în lunca ºi pe terasele
râului Bârlad, la contactul cu prelungirile
de V ale Pod. Covurlui; 6 572 loc. (1 ian.
2011): 3 371 de sex masc. ºi 3 201 fem.
Haltã de c.f. (inauguratã la 13 sept. 1872).
Nod rutier. Fabricã de spirt, de bãuturi
alcoolice ºi de drojdie. Culturi de cereale,
plante tehnice ºi de nutreþ, de legume
º.a. În satul Ghidigeni se aflã bisericile
„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”
(1880) şi „Sfântul Dumitru” (1938, cu
picturi murale interioare originare
realizate de Iosif Keber din Târgu Jiu şi
ucenicii săi) şi conacul bancherului
Chrissoveloni (sf. sec. 19). Satul Tãlpigi
este menþionat documentar în 1487.
GHIGHIU, Mănãstirea ~ Õ Bãrcãneºti
(2).

GHILAD, com. în jud. Timiº, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în Câmpia Timiºului,
la 38 km S de municipiul Timiºoara;
1 841 loc. (1 ian. 2011): 895 de sex masc.
ºi 946 fem. Legumiculturã; creºterea
bovinelor, ovinelor ºi porcinelor. Satul
Ghilad este atestat documentar în anul
1212. În satul Gad, menþionat documentar în 1333, se aflã conacul „Gudenus” (începutul sec. 19). Com. G. a fost
înfiinþatã la 7 mai 2004 prin desprinderea
satelor Ghilad ºi Gad din com. Ciacova,
jud. Timiş, comună care la aceeaşi dată
a fost trecută în categoria oraşelor.
GHILCOª Õ Lacu Roºu (1).

GHIMBAV 1. Râu, afl. stg. al Oltului pe
terit. com. Feldioara (jud. Braºov); 49,8
km; supr. bazinului: 434,5 km2. Izv. din
N M-þilor Bucegi, de la 2 000 m alt. ºi
dreneazã vestul Depr. Braºov, trecând
prin Râºnov, Cristian ºi Ghimbav.
Cunoscut ºi sub numele de Ghimbãºel.
2. Oraº în jud. Braºov, situat în V
Depr. Braºov, pe râul Ghimbăşel, la 8 km
V de municipiul Braşov; 5 527 loc. (1 ian.
2011): 2 659 de sex masc. ºi 2 868 fem.
Supr.: 28,9 km2, din care 6,1 km2 în
intravilan; densitatea: 906 loc./km2. Staþie
de c.f., inauguratã în 1908. Nod rutier.
[n perioada
Aeroport internaţional construit
a cărui construcţie
iun.
2008-mai
deserve]te
a început
în2014,
sept.care
2009
urmând să deservească municipiul Braşov. Aeroportul este
va
fi dotat cu o pistă în lungime de 2 850 m
şi un terminal de 10 000 m2 şi va asigura
un flux de c. 2 mil. pasageri pe an.
Constr. aeronautice (motoplanoare,
elicoptere), de maşini şi utilaje pentru
prelucr. metalelor, de echipamente
aeronautice şi electronice. Producţie de
fibre de sticlă, de tricotaje, de ţesături şi

fire din lână, de hârtie cretatã, de
cartoane ºi ambalaje din carton, de bere
ºi de prelucr. a lemnului. Culturi floricole
în serã. Istoric. Localitatea Ghimbav este
legatã de prezenþa cavalerilor teutoni în
Þara Bârsei (1211–1225) ºi de colonizarea
germanilor în aceastã zonã în sec. 13.
Cavalerii teutoni au instituit în Þara
Bârsei cinci centurii (o centurie cuprindea
o sutã de gospodãrii) împãrþite la rândul
lor în decurii (fiecare decurie avea zece
gospodãrii). Una dintre cele cinci centurii
este atestatã documentar pe cursul râului
Ghimbãºel ºi cuprindea decuriile Râºnov,
Cristian ºi Ghimbav. Aºezarea Ghimbav
apare menþionatã documentar ca sat,
prima oarã, în 1342, iar ca sat liber sãsesc
este consemnat în perioada 1355–1377.
Localitatea a fost distrusã de invaziile
mongolă (1241), tătară (1285, 1345 şi 1658)
şi de cea a turcilor în 1422. Declarat oraº
la 23 dec. 2002. Monumente: în oraºul
Ghimbav existã o bisericã datând din
anul 1300 (azi biserică evanghelică),
aflată în interiorul unei cetăţi cu ziduri
puternice construite în sec. 15, străjuite
iniþial de 7 turnuri de apãrare, din care
se mai pãstreazã doar cinci. În 1642
cetatea a fost distrusã de un incendiu
provocat de un fulger ºi refãcutã ulterior,
dar prãdatã de tãtari în 1658. Cetatea ºi
biserica au fost restaurate în anii 1686 ºi
1789; bisericile ortodoxe „Sfânta Treime”
(1780, cu turn şi pridvor adăugate în
1830, restaurată în 1960-1965 când au fost
realizate şi picturi murale interioare în
frescã de către Iosif Vasu) ºi „Sfântul
Apostol Petru” (construitã în 1783 pe
cheltuiala negustorului Ioan Boghici). În
anii 2007-2011 a fost construită biserica
„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” care are
o cupolă centrală şi două cupole
secundare gemene situate de o parte şi
alta a faţadei, toate acoperite cu tablă de
inox aurită. Case din sec. 18.
GHIMBÃªEL Õ Ghimbav (1).

GHIMEª 1. Depresiune intramontanã,
tectono-erozivã, în partea centralã a
Carpaþilor Orientali, pe valea superioarã
a Trotuºului, strãjuitã de M-þii Tarcãu, la
N ºi E, ºi Ciuc, la S ºi V. Supr.: c. 100 km2.
Expl. forestiere ºi de gresii.
2. Pas de înãlþime în V M-þilor Ciuc,
pe cursul superior al râului Trotuº, la
1 170 m alt., ce asigurã legãtura rutierã
(ºosea modernizatã) între Moldova
(Bacãu–Moineºti–Comãneºti–Ghimeº–
Fãget) ºi Transilvania (Lunca de Sus–
Frumoasa–Miercurea-Ciuc).

GHIMEª-FÃGET, com. în jud. Bacãu,
alcãtuitã din 6 sate, situatã în Depr.
Ghimeº, la poalele de S ale M-þilor Tarcãu
ºi cele ale M-þilor Ciuc, pe cursul superior
al Trotuºului; 5 018 loc. (1 ian. 2011):
2 596 de sex masc. ºi 2 422 fem. Staþie de
c.f. Expl. de gresii. Prelucr. lemnului.
Satul Ghimeº, menþionat documentar în
1760, a funcþionat ca punct de vamã pânã
în 1918. Reºed. com. G.-F. este satul Fãget
în care se află o biserică ortodoxă din
1975, o biserică romano-catolică (19701976) şi ruinele cetãþii Rakóczi (1780),
fostul punct vamal.
GHIMPAÞI, com. în jud. Giurgiu,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în N Câmpiei
Burnas, la confl. râului Bratilov cu
Glavacioc; 5 589 loc. (1 ian. 2011): 2 783
de sex masc. ºi 2 806 fem. Nod rutier.
Expl. de petrol ºi gaze naturale (în satul
Valea Plopilor). Producţie de mobilă de
bucătărie, de confecţii, de produse chimice ºi alim. Pãdure de agrement cu
rezervaþie de fazani. Culturi de cereale,
plante tehnice, uleioase ºi de nutreþ etc.
Între 1 ian. 1965 ºi 17 febr. 1968, com. ºi
satul G. s-au numit Sãlcioara, iar între 17
febr. 1968 ºi 23 ian. 1981 a fãcut parte din
jud. Ilfov. Bisericile cu hramurile „Sfântul
Nicolae” (1866-1868) şi „Sfântul Gheorghe”
(1874-1876, cu picturi murale interioare
originare, restaurate în 1957) în satul
Ghimpaţi, şi bisericile „Sfinþii Împãraþi
Constantin ºi Elena” (1876), „Sfântul
Gheorghe” (1891, refãcutã în 1958–1970)
ºi „Sfinþii Voievozi” (1820), în satele
Copaciu, Naipu ºi Valea Plopilor.
GHIMPELE Õ Peleaga (2).

GHIMPEÞENI, com. în jud. Olt, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în Câmpia Boian, pe
râul Vedea; 1 776 loc. (1 ian. 2011): 883
de sex masc. ºi 893 fem. Culturi de
cereale, plante tehnice ºi de nutreþ, floarea-soarelui º.a. Betonierã. Satul Ghimpeþeni este atestat documentar în 1596,
iar satul Ghimpeþenii Noi în anul 1800
cu numele Atârnaþi. În satul Ghimpeþeni
se aflã biserica având hramul „Cuvioasa
Parascheva” (1863–1864, reparată în
1958). Com. G. a fost înfiinþatã la 7 mai
2004 prin desprinderea satelor Ghimpeþeni ºi Ghimpeþenii Noi din com.
Nicolae Titulescu, jud. Olt.

GHINDARI, com. în jud. Mureº, alcãtuitã
din 5 sate, situatã în Dealurile Târnavelor,
pe cursul superior al râului Târnava
Micã; 3 150 loc. (1 ian. 2011): 1 596 de sex
masc. ºi 1 554 fem. Staþie de c.f.,
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inauguratã în 1896. Expl. de balast. Mat.
de constr. Prelucr. lemnului. Topitorie
de in ºi cânepã. Fermã de creºtere a
bovinelor. Culturi de plante tehnice, de
cartofi ºi legume etc. Horticulturã. Centru
de olãrit. Agroturism. În satul Ghindari,
atestat documentar în anul 1507, se aflã
un muzeu etnografic, o galerie de artã şi
o biserică reformată (sec. 18–19). Satul
Abud este menþionat documentar, prima
oarã, în 1567, cu numele Abod. În satul
Trei Sate, format prin contopirea satelor
Cioc (atestat documentar în 1332),
Ştefăneşti (1332) şi Hoteşti (1567) se aflã
un castel din sec. 18, o biserică reformată
(1890), o biserică ortodoxă din lemn, cu
hramul „Adormirea Maicii Domnului”
(sec. 18, cu modificări din 1876 şi reconstruită în 2003-2004) ºi o bisericã unitarianã (1798). Până la 21 iul. 2003, com.
G. a avut în componenţă satul Chibed,
care la acea dată a devenit comună de
sine stătătoare.

GHINDÃOANI, com. în jud. Neamþ,
formată dintr-un sat, situatã în zona de
contact a Subcarpaþilor Neamþului cu
M-þii Stâniºoara; 2 145 loc. (1 ian. 2011):
1 044 de sex masc. ºi 1 101 fem. Două
mori de cereale. Pomiculturã (meri, peri,
viºini, cireºi). Culturi de cereale, plante
furajere, cartofi º.a. Pe terit. satului
Ghindãoani, atestat documentar în 1395
ºi numit Hindãu (sau Hindov) în secolele
trecute, armata moldoveanã condusã de
domnul ªtefan I Muºat a atacat prin
surprindere (între 3 ºi 12 febr. 1395)
oastea maghiarã invadatoare a regelui
Ungariei, Sigismund I de Luxemburg, pe
care a învins-o. Bisericile „Adormirea
Maicii Domnului”, construitã în anii
1875–1888 pe locul uneia ce data din anul
1676, cu picturi murale interioare originare executate de un colectiv sub îndrumarea pictorului Nicolae Grigorescu şi
„Sfântul Ilie” (1999-2004, pictată de
Constantin Cârcei). La Ghindãoani s-a
nãscut filozoful Vasile Conta. Com. G. a
fost înfiinþatã la 22 oct. 2003 prin desprinderea satului Ghindãoani din com.
Bãlþãteºti, jud. Neamþ. În perioada 19281948, satul Ghindăoani s-a numit Vasile
Conta.
GHINDÃREªTI, com. în jud. Constanþa,
formată dintr-un sat, situatã în zona de
contact a Pod. Casimcea cu terasele de
pe dr. Dunãrii; 2 686 loc. (1 ian. 2011):
1 363 de sex masc. ºi 1 323 fem. Fermã
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de creºtere a bovinelor. Pescuit. Satul
Ghindãreºti apare menþionat documentar, prima oarã, la 15 oct. 1837. Pânã
la 20 mai 1996, com. G. s-a numit Horia,
iar pânã la 5 mai 1999 a avut în componenþã satele Cloºca, Horia ºi Tichileºti,
care la acea dată au format com. Horia,
jud. Constanţa. Biserica lipovenească, de
rit vechi, cu hramul „Înălţarea Domnului” (1910) şi biserica nouă lipovenească (1990-1998).
GHINDENI, com. în jud. Dolj, formată
dintr-un sat, situatã în Câmpia Romanaþi;
1 810 loc. (1 ian. 2011): 906 de sex masc.
ºi 904 fem. Culturi de cereale, plante
tehnice ºi de nutreþ º.a. Creºterea bovinelor ºi ovinelor. Apiculturã. Biserica
având dublu hram - „Sfântul Gheorghe”
şi „Sfântul Dumitru” (1825, reparată în
1930). Com. G. a fost înfiinþatã la 7 apr.
2004 prin desprinderea satului Ghindeni
din com. Malu Mare, jud. Dolj.

GHIOROC, com. în jud. Arad, alcãtuitã
din 3 sate, situatã în zona de contact a
M-þilor Zarand cu Câmpia Aradului, pe
canalul Matca; 4 178 loc. (1 ian. 2011):
1 947 de sex masc. ºi 2 231 fem. Nod feroviar. Expl. de diorite ºi balast. Producţie
de utilaje pentru prelucr. produselor
alim., de lanţuri şi arcuri, de încălţăminte,
lenjerie de corp şi de produse zaharoase
(inlusiv ciocolată). Mat. de constr. Centru
viticol (în satul Miniº existã o ºcoalã
viticolã înfiinþatã în 1881), renumit pentru
vinurile roºii, medaliate la Londra în anul
1862 cu marele premiu. În satul Miniº,
atestat documentar în 1302, se aflã
Muzeul viei ºi vinului, inaugurat în 1988,
amenajat în castelul contelui Anton
Grassalkovits construit în 1749. Lacul
Ghioroc amenajat pentru pisciculturã ºi
agrement. Agroturism. În satul Ghioroc
se aflã capãtul unei linii de tramvai care
face legãtura cu municipiul Arad. În satul
Ghioroc, menþionat documentar, prima
oarã, în 1135 ºi apoi în 1214, cu numele
Villa Gyoroc se află o biserică romano-catolicã (1779–1781), o biserică ortodoxã cu
hramul „Sfântul Mucenic Dimitrie”
(1793) ºi un monument închinat eroilor
cãzuþi în luptele din 1944 pentru
eliberarea þãrii, dezvelit la 18 sept. 1994.
GHIOROIU, com. în jud. Vâlcea, alcãtuitã
din 6 sate, situatã în S Piem. Olteþului,
pe râul Peºteana; 1 817 loc. (1 ian. 2011):
857 de sex masc. ºi 960 fem. Fermã de
creºtere a porcinelor. Agroturism. Satul

Ghioroiu este atestat documentar în 1581.
Bisericile cu hramurile„Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil” (1859-1863), „Sfinþii
Voievozi” (sec. 16) ºi „Cuvioasa Parascheva”
(1784, refãcutã în 1837–1838), în satele
Ghioroiu, Mierea ºi ªtirbeºti; bisericã din
lemn, cu hramul „Sfântul Nicolae” (1791,
refãcutã ulterior), în satul Herãºti.

GHIRODA, com. în jud. Timiº, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în Câmpia Timiºului,
pe canalul Bega; 5 630 loc. (1 ian. 2011):
2 750 de sex masc. ºi 2 880 fem. Staþie de
c.f. Aeroportul internaþional „Traian
Vuia”, situat la 4 km de Timiºoara,
inaugurat la 28 febr. 1964, modernizat în
2002-2004. Produse textile. Producţie de
aparate, dispozitive şi instrumente
medicale şi de laborator. În satul Ghiroda,
menþionat documentar în 1389, se află
biserica „Sfântul Gheorghe” (1933), iar în
satul Giarmata-Vii există biserica
„Naşterea Maicii Domnului” zidită în
2003-2004 pe locul uneia din 1938-1939.
GHIRVA Õ Fãurei (2).

GHIÞU, masiv muntos, în S M-þilor Fãgãraº,
între vãile superioare ale Argeºului ºi
Vâlsanului. Alcãtuit din gnaisuri ºi ºisturi
amfibolice. Alt. max.: 1 632 m. Mãrgineºte spre NE Depr. Arefu.

GHIZELA, com. în jud. Timiº, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în zona de contact a
Pod. Lipovei cu Câmpia Lugojului, pe
râurile Chizdia ºi Miniº; 1 169 loc. (1 ian.
2011): 583 de sex masc. ºi 580 fem. Expl.
de bazalt (în satul ªanoviþa). Satul
Ghizela a fost întemeiat în anii 1880–1882
de coloniºtii germani. Bisericã romano-catolicã (1889–1892, renovată în 20062007), în satul Ghizela.

GIARMATA, com. în jud. Timiº, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în Câmpia Timiºului;
6 337 loc. (1 ian. 2011): 3 181 de sex masc.
ºi 3 156 fem. Staþie de c.f. Complex avicol.
Centru apicol. Culturi de cereale, plante
tehnice ºi de nutreþ º.a. Viticulturã.
Muzeu etnografic. Satul Giarmata este
menþionat documentar, prima oarã, în
1241; în 1722 la Giarmata au fost colonizaþi germani. În satul Giarmata se aflã
biserica ortodoxă cu hramul „Naşterea
Maicii Domnului” (1972), Turnul pompierilor ºi biserica romano-catolicã
„Sfântul Iosif” (1771–1773, cu picturi
murale din 1935).
GIERA, com. în jud. Timiº, alcãtuitã din
3 sate, situatã în S Câmpiei Timiºului, la
graniþa cu Serbia; 1 278 loc. (1 ian. 2011):
648 de sex masc. ºi 630 fem. Staþie finalã

de c.f. Culturi de cereale, plante tehnice
ºi uleioase º.a. În satul Giera, menþionat
documentar, prima oarã, în 1322, se află
o biserică ortodoxă sârbă cu hramul
„Sfântul Nicolae” (1913-1915) şi o biserică
romano-catolică (1955), în satul Toager,
atestat documentar în 1761, există o
biserică ortodoxă construită în 1909 pe
locul uneia din 1770, iar în satul
Grănicerii, atestat documentar în 1256,
este o biserică romano-catolică din 1896.
GIGHERA, com. în jud. Dolj, alcãtuitã
din 3 sate, situatã în lunca ºi pe terasele
de pe stg. Dunãrii, la confl. Jiului cu
Dunãrea; 3 214 loc. (1 ian. 2011): 1 554
de sex masc. ºi 1 660 fem. Pescuit în
regim natural. Muzeu cu secþii de istorie
ºi etnografie (în satul Nedeia). Satele
Nedeia ºi Zãval sunt menþionate
documentar, prima oarã, în 1530, iar satul
Gighera a fost înfiinþat în 1830. Bisericile
cu hramurile „Sfântul Dumitru” (1848,
refãcutã în 1936), „Sfântul Nicolae” (1845)
ºi „Sfântul Dumitru” (sec. 18, refãcutã în
1828), în satele Gighera, Zãval ºi Nedeia.
Festival anual al bujorului.

GILÃU 1. Munþii ~ , masiv muntos în
NE M-þilor Apuseni, delimitat de valea
Criºului Repede, la N, cea a Someºului
Rece, la S, de M-þii Bihor, la SV, ºi M-þii
Vlãdeasa, la V ºi NV. Alt. max.: 1 404 m
(vf. Mãgura Cãlãþele). Alcãtuit dintr-un
nucleu de granit, mãrginit de ºisturi
cristaline ºi depozite sedimentare vechi,
slab metamorfozate. Prezintã supr.
netede de nivelare (aici se remarcã bine
nivelurile de eroziune Fãrcaº ºi Mãriºel).
Împreunã cu Muntele Mare formeazã o
unitate geomorfologicã distinctã, cunoscutã în literatura de specialitate sub
numele de Gilãu-Muntele Mare.
2. Lac antropic, situat pe terit. com.
Gilãu (jud. Cluj), la confl. Someºului Cald
cu Someºu Rece, construit în scop
energetic (hidrocentrala din satul Someºu
Rece) ºi pentru alimentarea cu apã a
municipiului Cluj-Napoca. Supr.: 0,715
km2; vol.: 4,1 mil. m3.
3. Com. în jud. Cluj, alcãtuitã din 2
sate, situatã pe autostrada „Transilvania”, la poalele de NE ale M-þilor
Gilãu, în zona de confl. a Someºului Cald
cu Someºu Rece (în aval de care formeazã
cursul unic numit Someºu Mic) ºi a
râului Cãpuº cu Someºu Mic; 8 649 loc.
(1 ian. 2011): 4 306 de sex masc. ºi 4 343
fem. Nod rutier. Expl. de balast, de
andezit ºi de feldspat. Hidrocentralele
Gilãu I (6,9 MW), intratã în funcþiune în

Gilău (3). Castelul „Bánffy”

1977, Gilãu II (6,9 MW), datã în folosinþã
în 1986, ºi Tarniþa (45 MW), datã în
exploatare în 1974. Producţie de mobilă
şi de produse electronice de larg consum.
Centru de rotãrit. Satul Someºu Cald,
menþionat documentar, prima oarã, în
1448, a fost desfiinþat în 1974, pe locul
lui fiind amenajat lacul Tarniþa (Õ). În
zona de confl. a râului Cãpuº cu Someºu
Mic au fost descoperite vestigii preistorice, cu ceramicã aparþinând culturii
materiale Tisa (milen. 7–3 î.Hr.), ºi
prefeudale (fragmente ceramice din sec.
7–8). În perimetrul parcului în care se
aflã castelul feudal au fost identificate
urmele unui castru roman (221 x 138 m),
iniþial cu val de pãmânt ºi ºanþ, refãcut
din piatrã, în anul 147 d.Hr. În apropierea
castrului au fost scoase la ivealã vestigiile
unei aºezãri civile romane (canabae) care
se dezvoltase în jurul castrului. Aici au
fost gãsite ceºti dacice, borcane, castroane, opaiþe, catarame, aplice ºi pandantive
de harnaºament, un medalion funerar
roman, un relief cu Cavalerul trac, o
statuetã din bronz înfãþiºând-o pe
Venera, coloane, capiteluri etc. În cadrul
castrului roman (inclus pe lista monumentelor istorice în anul 2004) s-a gãsit
o diplomã militarã cu data de 21 iul. 164.
În arealul com. a mai fost descoperit un
tezaur monetar alcãtuit din 1 170 de
denari romani emiºi în peioada 121–249.
La G. a existat ºi o cetate atribuitã
voievodului român Gelu (sec. 9–10). La
22 mai 1660, pe terit. com. G. a avut loc
bătălia între armata otomană şi cea a
principelui Transilvaniei, Gheorghe
Rákóczi II, în urma căreia acesta din
urmă a fost învins, iar rănile provocate
în luptă i-au cauzat moartea la 7 iun.
1660. În satul Gilãu, menþionat
documentar, prima oarã, în 1246, se aflã
un castel construit în sec. 15, în stil
renascentist, de cãtre episcopul Ladislau
Geréb ºi menþionat documentar, prima
oarã, în 1428 ca reºed. a episcopilor
Transilvaniei. Castelul a fost refãcut în

anii 1475–1501 în stilul Renaºterii timpurii, în 1639 a intrat în posesia principelui Gheorghe Rákóczi II, care l-a
reconstruit pânã în anul 1648 dupã
planurile arhitecþilor Agostino Serena ºi
Gabriel Haller, iar în 1663 a devenit
proprietatea lui Dénes Bánffy care i-a
refãcut fortificaþiile. În 1861 castelul a
fost distrus parþial de un incendiu, în
1874 i s-a demolat etajul 2, în 1911 a fost
restaurat în stil neoromanic, iar în 1930
s-a refãcut aripa de Nord. În satul Gilãu
mai existã biserica din lemn cu hramul
„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”
(1728), bisericile de zid cu hramurile
„Adormirea Maicii Domnului” (19831989, pictată în 1987 de Mihai Cihoiu) şi
„Sfinţii Trei Ierarhi” (finalizată în anul
2002) ºi conacul „Gallus” (sec. 19). În
satul Someºu Rece, menþionat documentar, prima oarã, în 1448, se aflã
biserica ortodoxã, din lemn, având
hramul „Pogorârea Duhului Sfânt” (1728,
cu picturi interioare executate în 1758 şi
repictatã la sf. sec. 18 de meºterul
Dimitrie Ispas din Gilãu).

GILORT 1. Râu, afl. stg. al Jiului pe terit.
com. Þânþãreni, jud. Gorj; 116,2 km; supr.
bazinului: 1 360 km2. Izv. din masivul
Parâng, de sub vf. Mândra, de la 2 000
m alt., colecteazã apele de pe versantul
sudic al acestuia, strãbate Subcarpaþii
Olteniei, trecând prin Novaci ºi Târgu
Cãrbuneºti ºi separã Dealurile Jiului de
Piem. Olteþului. Aproape de vãrsare are
un debit mediu de 11,7 m3/s. Afl. pr.:
Pârâu Galben, Ciocadia, Blahniþa.
2. Õ Târgu Cărbuneşti.

GIOSENI, com. în jud. Bacãu, formată
dintr-un sat, situatã în lunca ºi pe terasele
de pe stg. râului Siret; 3 826 loc. (1 ian.
2011): 1 973 de sex masc. ºi 1 853 fem.
Prelucr. lemnului. Lac de acumulare. În
satul Gioseni, atestat documentar la
6 apr. 1762, se aflã biserica „Sfinþii
Voievozi”–Lilieci, ctitorie din anul 1811
a fam. Sturdza, reparatã în 1850, biserica
romano-catolică „Naşterea Sfântului Ioan
Botezatorul” (1780) şi mănăstirea
romano-catolică (de maici), cu biserica
„Sfântul Carol Borromeu” (1992-1996).
Com. G. a fost înfiinþatã la 23 mart. 2005
prin desprinderea satului Gioseni din
com. Tamaºi, jud. Bacãu.
GIRIªU DE CRIª, com. în jud. Bihor,
alcãtuitã din 2 sate, situatã în zona de
contact a Câmpiei Criºurilor cu Câmpia
Miersigului, pe râul Criºu Repede ºi pe
canalul Criºurilor, la graniþa cu Ungaria;
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3 631 loc. (1 ian. 2011): 1 826 de sex masc.
ºi 1 805 fem. În satul Giriºu de Criº,
menþionat documentar, prima oarã, în
1221, se află biserica ortodoxă cu hramul
„Naşterea Domnului” (1792). Pânã la 7
ian. 2008, com. G. de C. a avut în
componenþã satele Cheresig şi Toboliu
care la acea datã au format com. Toboliu,
jud. Bihor.

GIROC, com. în jud. Timiº, alcãtuitã din
2 sate, situatã în Câmpia Timiºului, pe
interfluviul Timiº-Bega; 6 583 loc. (1 ian.
2011): 3 139 de sex masc. ºi 3 444 fem.
Producţie de pesticide. Complex avicol.
Centru apicol. În perioada 1865–1870, la
G. au fost colonizate primele familii de
germani. În satul Giroc, menþionat documentar, prima oarã, în perioada 1371–
1372, se aflã o bisericã ortodoxã cu
hramul „Sfântul Dumitru” (1759),
refãcutã parþial dupã incendiul din 1844,
renovatã în 1922, 1966, 1995, 1999–2001
şi declarată monument istoric (în 1955).
GIROV, com. în jud. Neamþ, alcãtuitã din
9 sate, situatã în Subcarpaþii Neamþului,
la confl. râurilor Zahorna ºi Bahana cu
Cracãu; 5 310 loc. (1 ian. 2011): 2 619 de
sex masc. ºi 2 691 fem. Nod rutier.
Producţie de piese şi accesorii pentru
autovehicule, de îmbrăcăminte pentru
lucru, de nutreţuri concentrate, de
produse lactate, de vopsele (marca
„Köber”) ºi de mase plastice; prelucr.
lemnului. Morãrit. Ferme de creºtere a
bovinelor ºi ovinelor. Centru de cojocãrit
ºi de pielãrie. Satul Girov apare menţionat documentar, prima oară, la 12 nov.
1618. În satul Turtuieºti se aflã un pod
din piatrã datând din 1475 ºi o bisericã
din lemn cu hramul „Adormirea Maicii
Domnului” (1825, cu pridvor adãugat în
1930); bisericile din lemn cu hramurile
„Sfântul Nicolae” (1803, cu pridvor
adãugat în 1896) ºi „Tãierea Capului
Sfântului Ioan Botezãtorul” (1817), în
satele Girov ºi Gura Vãii. Până la 19 iun.
2003, com G. a avut în componenţă satele
Băluşeşti şi Dochia, care la acea dată au
format com. Dochia, jud. Neamţ.
GIUBEGA, com. în jud. Dolj, formată
dintr-un sat, situatã în Câmpia Desnãþui;
2 170 loc. (1 ian. 2011): 1 050 de sex masc.
ºi 1 120 fem. Nod rutier. Producţie de
băuturi răcoritoare. Viticulturã. Biserica
având dublu hram – „Sfântul Dumitru”
ºi „Cuvioasa Parascheva” (ante 1845,
refãcutã în 1881–1883). Până la 7 apr. 2004,
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com. G. a avut în componenþã satul
Galiciuica, sat care la acea dată a fost
trecut în categoria comunelor.

GIULEªTI 1. Com. în jud. Maramureº,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în Depr.
Maramureº, pe râul Mara; 3 161 loc.
(1 ian. 2011): 1 555 de sex masc. ºi 1 606
fem. Nod rutier. Centru pomicol (meri,
pruni, peri). Produse lactate. Prelucr.
artisticã a lemnului (porþi maramureºene
sculptate); confecþionarea covoarelor,
cergilor º.a. Creşterea bovinelor. Satul
Giuleºti apare menþionat documentar,
prima oarã, în 1349, ºi se presupune cã
numele lui provine de la cneazul Giulea,
tatăl voievodului maramureºan Dragoº
(sec. 14). În arealul com. G. au fost descoperite o necropolã cu peste 100 de
morminte de înhumaþie (în care s-au
gãsit monede din sec. 14–16, inele ºi
peceþi din argint º.a.), precum ºi
fundaþiile unei biserici din sec. 14. Tot
aici, istoricul Nicolae Iorga a descoperit
cea mai veche „mãtricã” (matricolã de
stare civilã) româneascã în care sunt
trecute naºterile ºi cãsãtoriile. Bisericile
din lemn cu hramurile „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil” (1653, cu
picturi interioare din 1782) ºi „Sfântul
Nicolae” (1700), în satele Mãnãstirea ºi
Fereºti; în satul Giuleºti existã o bisericã
de zid cu hramul „Adormirea Maicii
Domnului” (1884–1888), o biserică din
lemn cu hramul „Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil” (1640) şi casa-muzeu
„Ilie Lazăr”, construită în 1826.
2. Cartier în NV municipiului
Bucureºti.

GIULVÃZ, com. în jud. Timiº, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în Câmpia Timiºului,
pe dr. râului Timiº; 3 068 loc. (1 ian.
2011): 1 513 de sex masc. ºi 1 555 fem.
Staþie de c.f. Culturi de cereale, plante
de nutreþ, legume º.a. În satul Giulvãz,
menþionat documentar, prima oarã, în
1355 şi apoi în 1433, se află o biserică
ortodoxă din 1720-1725 şi o biserică
romano-catolică (1938-1947). Satul Crai
Nou a fost înfiinţat în anii 1924-1926. În
satul Ivanda sunt izvoare cu ape
minerale sulfatate, clorurate, sodice,
magneziene, termale, valorificate local.
Conac (sec. 19), în satul Rudna; biserică
ortodoxă în satul Ivanda (1851).

GIUMALÃU, masiv muntos în M-þii
Bistriþei, în N Carpaþilor Orientali,
alcãtuit din ºisturi cristaline, situat între

Vârful Giumalău

râurile Bistriþa (la S) ºi Putna (la V ºi N)
ºi masivul Rarãu (la E). Are aspect greoi,
de bloc uriaº, cu spinãri rotunjite, dispuse
radiar în jurul vf. principal. Alt. max.:
1 857 m (vf. Giumalãu). Pãduri de molid
ºi pajiºti alpine. În poienile situate la
1 000–1 200 m sunt numeroase „odãi” de
fân (unele cu caracter permanent).
Prospecþiunile recente au pus în evidenþã
unele zãcãminte neferoase, exploatabile.
Pe valea superioarã a râului Putna (care
izv. din SV masivului G., ocolindu-l pe
la V ºi N), la 1 856 m alt., se aflã o rezervaþie forestierã de molizi multiseculari
(290 ha).
GIURGENI, com. în jud. Ialomiþa,
formatã dintr-un sat, situatã în E Câmpiei
Bãrãganului, pe stg. Dunãrii, la confl. cu
Ialomiþa; 1 544 loc. (1 ian. 2011): 798 de
sex masc. ºi 746 fem. Mat. de constr.
Fermã de creºtere a ovinelor. Culturi de
orez. Biserică (1925-1930). Între G. ºi
Vadu Oii (localit. componentã a oraºului
Hârºova, situatã pe malul dr. al Dunãrii),
se aflã un pod peste Dunãre (lungime:
1 464,4 m; lãþime: 13,8 m, cu patru benzi

Giurgeni. Podul rutier Giurgeni–Vadu Oii

de circulaþie), dat în folosinþã la 22 dec.
1970, care asigurã legãtura rutierã a
localitãþilor din Moldova ºi Muntenia cu
cele din Dobrogea ºi, mai ales, cu
staþiunile balneoclimaterice de pe
litoralul Mãrii Negre. În secolele trecute
aici era un vad bun pentru trecerea
turmelor de oi peste Dunãre, iniþial cu
bãrci ºi caiace ºi apoi (până în 1970) cu
bacul. Pe terit. fostului sat Piua Petrii (sat
desfiinţat la 29 oct. 1977 ca urmare a
distrugerilor iremediabile provocate de
inundaţiile catastrofale din primăvara
anilor 1970 şi 1975) se aflã locul de confl.
al râului Ialomiþa cu Dunãrea. În această
zonă, în arealul fostului sat Piua Petrii,
a existat în Evul Mediu Oraşul (Târgul
sau Cetatea) de Floci, menţionat
documentar în 1368, cel mai mare port
şi centru al comerţului cu lână, cu peşte
şi vite din acea vreme şi totodată prima
capitală a jud. Ialomiţa. În sec. 18, din
motive militare, activitatea comercială
de la Oraşul (sau Târgul) de Floci s-a
restrâns foarte mult, astfel încât reşedinţa
jud. Ialomiţa a fost mutată de aici (in
1716) în târguşorul Urziceni. În 1470,
Târgul de Floci a fost incendiat de oastea
lui Ştefan cel Mare, într-o campanie
fulger, iar în 1595 a fost distrus în timpul
luptelor dintre oastea Ţării Româneşti şi
cea otomană.

GIURGEU 1. Munþii ~, masiv muntos în
partea centralã a Carpaþilor Orientali, în
zona cristalino-mezozoicã, situat între
M-þii Cãliman, la N-NV, Depr. Bilbor ºi
Borsec, la NE ºi E, M-þii Hãºmaº, la S-SE
ºi Depr. Giurgeu, la V. Se prezintã sub

forma unei culmi prelungi, cu orientare
NV-SE, cu o lungime de 50 km ºi lãþime
variabilã (6–25 km), constituitã din ºisturi
cristaline, piroclastite, sienite nefelinice
º.a. Alt. max.: 1 634 m (vf. Tãtaru).
Acoperitã cu pãduri de molid.
2. Depresiunea ~, depresiune intramontanã, de baraj vulcanic, situatã în
partea centralã a Carpaþilor Orientali,
axatã pe valea superioarã a Mureºului,
încadratã de zona eruptivã a M-þilor
Cãliman ºi Gurghiu, în N ºi V ºi cea
cristalino-mezozoicã a M-þilor Giurgeu
ºi Hãºmaº, în E ºi SE. Supr.: c. 1 600 km2.
Lungime: c. 40 km; lãþime: 10–25 km.
Vatra depresiunii este acoperitã cu depozite pliocen-cuaternare de c. 1 000 m
grosime. Relieful depresiunii este relativ
neted, cu aspect de câmpie înaltã (700–
800 m alt.), cu lunci ºi terase bine dezvoltate, cu unele zone mlãºtinoase în S ºi cu
unele asocieri de glacisuri piemontane
la contactul cu muntele. Climã rãcoroasã
(temp. medie anualã la Gheorgheni este
de 5,6°C), cu ierni aspre (media termicã
a lunii ian. –6,8°C), veri nu prea calde
(în iul. temp. medie 16°C) ºi precipitaþii
bogate (800 mm/anual). Iarna, caracteristica pr. o reprezintã frecventele inversii
de temp. (aerul foarte rece de pe crestele
montane înconjurãtoare, fiind mai greu,
coboarã în vatra depresiunii ºi înlocuieºte
aerul puţin mai cald decât cel de pe
înãlþimi, staþionând mai mult timp aici),
fapt ce determinã înregistrarea unor
valori foarte scãzute, uneori sub –30°C,
la Topliþa, Joseni, Gheorgheni, MiercureaCiuc º.a. Aceasta i-a îndreptãþit pe
meteorologi sã numeascã zona respectivã

drept „Polul frigului” din România.
Numeroase izv. cu ape minerale bicarbonatate, sodice, feruginoase, carbogazoase (Topliþa, Remetea, Suseni,
Voºlãbeni). Culturi de plante textile ºi
furajere, de cartofi etc. Fâneþe umede ºi
local mlaºtini eutrofe. Importantã zonã
turisticã. Cunoscutã ºi sub denumirea de
Depr. Gheorgheni sau Þara Giurgeului.
GIURGIÞA, com. în jud. Dolj, alcãtuitã
din 3 sate, situatã în Câmpia Desnãþui,
pe râul Desnãþui; 2 982 loc. (1 ian. 2011):
1 468 de sex masc. ºi 1 514 fem. Nod
rutier. Prelucr. lemnului (placaj, furnire,
panel, plãci fibrolemnoase). Morãrit.
Creºterea ovinelor, bovinelor, porcinelor
ºi pãsãrilor. Culturi de cereale, plante
tehnice ºi de nutreþ etc. În satul Giurgiþa,
atestat documentar la 29 aug. 1577, se
aflã bisericile cu dublu hram –
„Adormirea Maicii Domnului” ºi „Sfinþii
Împãraþi Constantin ºi Elena” (1852–
1856) ºi „Sfântul Dumitru” ºi „Sfânta
Parascheva” (1862–1864, rezidită în 19351936 şi restaurată în 2010-2011), iar în
fostul sat Portãreºti (înglobat în satul
Giurgiþa la 17 febr. 1968) existã biserica
din lemn cu dublu hram – „Sfinþii Voievozi” ºi „Sfânta Treime”, construitã în
1827 (refãcutã în 1850–1851 ºi renovatã
în 1913–1916), declaratã monument de
arhitecturã.

GIURGIU 1. Municipiu în extremitatea
sudicã a României, reºed. jud. cu acelaºi
nume, situat în S Câmpiei Burnas, la 25
m alt., pe stg. fl. Dunãrea, la 65 km S de
capitala þãrii, Bucureºti, vizavi de oraºul

Giurgiu (1). Centrul municipiului (în prim-plan Turnul cu ceas)
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Ruse (Bulgaria); 67 205 loc. (1 ian. 2011):
32 165 de sex masc. ºi 35 040 fem. Supr.:
52,6 km2, din care 25,6 km2 în intravilan;
densitatea: 2 625 loc./km2. Punct de
frontierã (vamã), feroviar ºi rutier, cu
Bulgaria. Port fluvial. Nod feroviar (staþia
de c.f. a fost inauguratã la 19 oct. 1869;
G. a fost primul oraº legat de Capitalã
prin calea ferată Bucureşti - Giurgiu,
inaugurată la 19 oct. 1869) ºi rutier. Expl.
de balast. Centralã electricã ºi de termoficare, intratã în funcþiune în 1984.
Constr. de utilaj greu, de utilaje pentru
ind. chimicã ºi metalurgicã, de utilaje ºi
piese de schimb pentru explorãri geologice ºi foraj, de utilaje pentru transporturi
rutiere, feroviare ºi fluviale. ªantier naval
(construcþii ºi reparaþii de nave fluviale).
Combinat chimic (coloranþi, mase
plastice, pigmenþi, detergenþi, diluanþi,
aracet, antigel º.a.) inaugurat în 1975 şi
dezafectat la sf. sec. 20. Instalaþie
modernã pentru topit titan ºi zirconiu,
datã în folosinþã la 2 dec. 1992. Producţie
de mobilã, de confecþii, covoare, de fire
ºi de þesãturi din bumbac, de mat. de
constr. (cãrãmizi, prefabricate din beton)
ºi de produse alim. (zahãr, preparate din
lapte, conserve de legume ºi fructe,
biscuiþi, ulei comestibil, bãuturi alcoolice,
bere, panificaþie etc.). Ferme de creºtere
a bovinelor ºi porcinelor. Pescuit în regim
natural. Important centru de tranzit
rutier, feroviar ºi fluvial ºi punct de
legãturã cu oraºul Ruse (Bulgaria) prin

Giurgiu (1). Catedrala episcopală „Adormirea Maicii Domnului”
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intermediul podului rutier ºi feroviar
(2 200 m lungime) construit peste Dunãre
în anii 1952–1954. Zona liberã Giurgiu,
cu facilitãþi fiscale, extinsã pe 163,5 ha, a
fost inauguratã în anul 1996. Muzeul
„Teohari Antonescu”, înfiinţat în 1934,
cu secþii de istorie, etnografie ºi ºtiinþele
naturii. Teatrul dramatic ºi de estradã
„Ion Vasilescu”, inaugurat în 1981, numit
din 1993 Teatrul Valah. Biblioteca
judeþeanã „Ioan A. Bassarabescu” (1951),
cu c. 170 000 volume. Filarmonică
(înfiinţată în aug. 1999). Istoric. În arealul
municipiului G. au fost descoperite
urmele unei aºezãri datând din Mezolitic
(milen. 10–7 î.Hr.) în care s-au gãsit
unelte, ceramicã º.a. Localit. apare
menþionatã documentar, prima oarã,
într-un act emis de domnul Mircea cel
Bãtrân la 8 ian. 1394, ºi amintitã ulterior
la 23 sept. 1403, 11 mai 1409 etc. În documentul din 11 mai 1409 este consemnatã
existenþa unei cetãþi, situatã pe ins.
Sfântul Gheorghe, cetate presupusã a fi
de origine genovezã, construitã (aºa cum
susþin unii istorici) anterior întemeierii
statului feudal Þara Româneascã
(începutul sec. 14). Cuceritã de turci în
1417, care i-au atribuit numele Yergöğü,
recuceritã apoi de români în 1428, cetatea
a fost luatã din nou în stãpânire de turci
în 1545 ºi transformatã în raia (împreunã
cu 25 de sate din jur) care a funcþionat
cu mici întreruperi pânã în 1829, când
cetatea a fost distrusã complet de turci,
iar terit. raialei a fost restituit Þãrii
Româneºti (în urma Tratatului de pace
de la Adrianopol din 1829). La 15–20 oct.
1595, la G. Mihai Viteazul ºi forþele
toscane care-l sprijineau au obþinut o
remarcabilã victorie asupra trupelor
otomane invadatoare ºi au cucerit, pentru
scurt timp, cetatea, iar Sinan Paºa a fost
destituit din postul de mare vizir. Oraºul
G. a fost reconstruit în perioada
Regulamentelor Organice (dupã luna iul.
1831), devenind un important centru
comercial ºi portuar ºi reºed. (1832)
fostului jud. Vlaºca (în locul oraºului
Gãeºti). În anii 1833–1834 a fost construit,
la ªantierul Naval Giurgiu, primul vas
fluvial care în 1834 a ancorat în portul

Istanbul. La 10 mart. 1855 a fost inauguratã linia telegraficã Bucureºti-Giurgiu.
Declarat municipiu la 17 febr. 1968.
Monumente: ruinele cetãþii medievale;
Turnul cu ceas (22 m înãlþime), construit
(din piatrã) de turci la începutul sec. 18
pentru observaþii militare (refãcut în sec.
19, când i s-a adãugat ceasul); Palatul
Navigaţiei construit în anii 1939–1945
după planul arhitectului Petre Antonescu;
clãdirile Prefecturii vechi (1870–1903),
azi sediul Muzeului judeþean, Primãriei
(1889) ºi Tribunalului (1935), azi sediul
Prefecturii; catedrala episcopală cu
hramul „Adormirea Maicii Domnului”
(1847–1852, pictată iniţial în ulei de
Nicolae Pitaru, repictată în tempera, în
stil neobizantin, în perioada 1939–1959
de Nicolae Stoica şi restaurată în anii
1989–2005 de Ion Drejoi, ucenicul lui
Nicolae Stoica; biserica a fost ridicată la
rangul de catedrală la 9 apr. 2006);
bisericile cu hramurile „Sfântul Nicolae”
(1830), „Sfântul Gheorghe” (1838–1841),
„Sfânta Treime”-Smârda (1864), „Buna
Vestire”-Greceascã (1863–1865), pictată
de Gheorghe Tattarescu; casa Dr.
Caragea (1880); bustul poetului Mihai
Eminescu. La G. s-au nãscut prozatorul
Ioan A. Bassarabescu ºi esteticianul ºi
istoricul literar Tudor Vianu.
2. Judeţ situat în extremitatea de SSE a României, în partea central-sudică
a Câmpiei Române, pe stg. Dunării, la
graniţa cu Bulgaria, la intersecţia
paralelei de 44° latitudine N cu meridianul de 26° longitudine E, între jud.
Dâmboviţa (la N), Ilfov (NE), Călăraşi
(E), Rep. Bulgaria (la S) şi jud. Teleorman
(V). Supr.: 3 526 km2 (1,48% din supr.
ţării). Populaţia (1 ian. 2011): 279 847 loc.
(1,31% din populaţia ţării), din care
136 645 de sex masc. (48,8%) şi 143 202
fem. (51,2%). Populaţia urbană: 87 253 loc.
(31,1%); rurală: 192 294 loc. (68,9%).
Densitatea: 79,4 loc./km2. Structura
populaţiei pe naţionalităţi (la recensământul
din 20-31 oct. 2011): 88,3% români, 5,4%
rromi şi restul alte minorităţi (bulgari,
ucraineni, turci, tătari ş.a.). Reşed.: municipiul Giurgiu. Oraşe: Bolintin-Vale,
Mihăileşti. Comune: 51; Sate: 168 (din care
6 aparţin oraşelor).
Relieful, în exclusivitate de câmpie,
cu înclinare uşoară pe direcţia NV-SE,

Giurgiu (1). Podul rutier şi feroviar Giurgiu-Ruse

cuprinde mai multe subunităţi ale
Câmpiei Române (respectiv Câmpia
Burnas şi porţiuni din câmpiile Vlăsia,
Găvanu-Burdea, Titu), în cadrul căreia o
extensiune mare au terasele şi luncile
Dunării, Argeşului şi Neajlovului. Acest
sector central al Câmpiei Române, cu
interfluviile lui întinse şi netede şi cu alt.
ce variază între 14 şi 140 m, este acoperit
în mare parte cu depozite de loess pe
care s-au format soluri cernoziomice şi
brun-roşcate de pădure (cu diferite grade
de podzolire) propice culturilor agricole.
Lunca Dunării, extinsă pe stg. fluviului,
între satul Pietrişu (com. Găujani) şi com.
Greaca, are o lăţime ce variază între 3 şi
8 km şi o alt. absolută de 14–18 m, fiind
presărată cu nenumărate grinduri
fluviale şi cu unele mici zone mlăştinoase
(sezoniere). Până prin anii ’60 ai sec. 20,
lunca Dunării era un domeniu al apelor
provenite din revărsarea Dunării, apoi a
fost scoasă treptat de sub influenţa
acestui fenomen, prin îndiguiri şi
desecări, fiind, astfel, redată agriculturii.
Clima jud. G. este temperat-continentală, relativ aceiaşi pe întreg cuprinsul
acestuia, ca urmare a uniformităţii
reliefului, fiind caracterizată prin veri
călduroase şi secetoase şi ierni friguroase,
marcate uneori de viscole puternice.
Valorile medii multianuale ale temp.
aerului înregistrează o uşoară diferenţiere între partea de N a jud., unde
acestea ajung până aproape de 10,5°C, şi
cea de S (11,3°C, la Giurgiu), unde se
individualizează un topoclimat specific
luncii Dunării (cu veri mai calde şi ierni
mai blânde decât în restul câmpiei).
Temp. max. absolută înregistrată până
în prezent pe terit. jud. G. a fost de 42,8°C
(la Giurgiu, la 7 aug. 1896), iar temp. minimă absolută a atins valoarea de -32,0°C

(la Greaca, la 25 ian. 1942). Cantitatea
medie anuală a precipitaţiilor totalizează
c. 550 mm, dar sunt ani mai secetoşi când
aceasta scade sub 400 mm (exemplu, 352
mm în 1992). Vânturile predominante
bat cu o frecvenţă mai mare dinspre E şi
NE (18–20%) şi dinspre SV (17%) cu
viteze medii anuale ce variază între 2,2
şi 4,5 m/s, vitezele cele mai mari având
vânturile dinspre NE care pot atinge, în
timpul iernii, 125 km/oră.
Reţeaua hidrografică, cu o densitate
mai mare (0,3 km/km2) în partea de NV
a jud. G. şi mult mai scăzută (sub 0,1
km/km2) în cea de S, este reprezentată,
în principal, prin sectoarele inf. ale
Dunării (care delimitează judeţul la S, pe
o lungime de c. 68 km) şi Argeşului (cu
afl. săi Neajlov şi Sabar), ce străbate jud.
G. pe direcţie NV-SE, pe o distanţă de
113 km. La acestea se adaugă câteva
sectoare de vale ale unor râuri mai mici,
printre care Ilfov, Dâmbovnic, Câlniştea,
Glavacioc, Ismar, Pasărea, Parapanca ş.a.
Lacurile naturale sunt puţine (cel mai
important fiind Comana, cu o supr. de
700 ha la niveluri medii şi 1 000 ha la
niveluri mari, situat în lunca Neajlovului)
din cauza lucrărilor de desecare care au
dus la dispariţia complexelor lacustre
Greaca, Pietrele şi altele, în schimb
lacurile antropice (iazuri) sunt mai
numeroase, fiind răspândite pe văile
râurilor Câlniştea, Glavacioc, Ismar, Parapanca ş.a. De remarcat faptul că pe terit.
jud. G. s-au efectuat (1984–1989) lucrările
de realizare a celei mai mari porţiuni a
canalului navigabil Bucureşti–Dunăre
(Õ), începute din ordinul lui Nicolae
Ceauşescu şi sistate în 1989 – cale
navigabilă ce urmărea cursul inf. al Argeşului din aval de Mihăileşti. În cadrul
acestor lucrări s-au executat şi finalizat
câteva lacuri de acumulare, noduri hidroenergetice şi porturi, rămase nefuncţionale din cauza întreruperii lucrărilor
de execuţie a întregului traseu al
canalului.
Vegetaţia naturală a fost îndepărtată
de pe mari suprafeţe ca urmare a antropizării puternice a peisajului geografic.
Părţile de S şi de E ale jud. G. se încadrează în zona de vegetaţie a silvostepei,
în care se mai păstrează mici pajişti
degradate, alcătuite din specii de firuţă
(Poa bulbosa, Poa pratensis), de păiuş

(Festuca valesiaca), peliniţă (Artemisia
austriaca) ş.a., ce alternează cu pâlcuri de
păduri formate din stejar brumăriu
(Quercus pedunculiflora) în amestec cu
stejar pufos (Quercus pubescens), cer
(Quercus cerris) şi gârniţă (Quercus
frainetto). În zona pădurilor de foioase,
extinsă în NV jud. G., pădurile apar ca
resturi ale unor vechi codri. Această zonă
cuprinde atât păduri de cer şi gârniţă,
cât şi unele păduri de câmpie, de tip
şleau, alcătuite din stejar (Quercus robur),
tei (Tilia tomentosa), carpen (Carpinus
betulus), ulm (Ulmus scabra) ş.a. Subarboretul este format din păducel (Crataegus
monogyna), corn (Cornus mas), sânger
(Cornus sanguinea), măceş (Rosa canina),
porumbar (Prunus spinosa) ş.a. Pătura
ierbacee este abundentă şi variată. Se
remarcă bujorii (Paeonia peregrina) din
pădurile Comana şi Manafu, frăsinelul
(Dictamnus albus) şi ghimpele (Ruscus
aculeatus) din pădurea Comana.
Vegetaţia din luncile Dunării, Argeşului,
Sabarului, Neajlovului este formată, în
majoritatea cazurilor, din zăvoaie de plop
şi salcie, iar în părţile mai înalte ale luncii
se dezvoltă, adeseori, păduri de şleau de
luncă, în care predomină stejarul
(Quercus robur), frasinul (Fraxinus excelsior), ulmul (Ulmus carpinifolia).
Fauna include elemente tipice
zonelor de stepă şi silvostepă (popândăul, iepurele, dihorul de stepă,
hârciogul, şoarecele de câmp, şobolanul
de câmp, orbetele, prepeliţa, potârnichea,
ciocârlia, turturica, şopârla, guşterul,
lăcuste, cosaşi, greieri etc.); din ce în ce
mai rar se întâlneşte dropia (Otis tarda)
– pasăre de mari dimensiuni, ocrotită de
lege, dar şi unele exemplare aclimatizate
în diverse păduri (căpriorul, fazanul).
Fauna din arealele luncilor şi lacurilor
este mult mai bogată şi variată,
cuprinzând numeroase păsări (raţe,
gâşte, berze, lişiţe, cocostârci ş.a.),
mamifere (vidra, nurca, bizamul) şi peşti
(ştiucă, plătică, somn, caras, crap, biban,
caracudă, roşioară etc.).
Resursele naturale sunt puţine,
existând doar câteva zone de expl. a
ţiţeiului şi gazelor naturale (Cartojani,
Roata de Jos, Mârşa, Vânătorii Mici,
Găiseni, Grădinari, Valea Plopilor,
Buturugeni, Bolintin-Deal) şi a mat. de
constr. (luturi, argile, balast, la Ogrezeni,
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Stoeneşti, Malu Spart, Găiseni, Grădinari,
Dărăşti, Bucşani ş.a.). Pădurile ocupă o
supr. de 37 998 ha (în anul 2007).
Istoric. Pe terit. actual al jud. G.,
rezultat în urma modificării legii nr. 2/17
febr. 1968, în temeiul Decretului
Consiliului de Stat nr. 15 din 23 ian. 1981
(când au fost înfiinţate jud. Călăraşi şi
Giurgiu prin desfiinţarea jud. Ilfov şi
modificarea limitelor jud. Ialomiţa), se
găsesc numeroase vestigii care atestă
existenţa vieţii pe aceste meleaguri din
cele mai vechi timpuri, respectiv din
Mezolitic (milen. 10–7 î.Hr.), descoperite
la Giurgiu, Malu ş.a. Neoliticul este mult
mai bine reprezentat prin descoperirea
urmelor unor aşezări (în arealele localit.
Frăteşti, Malu, Căscioarele ş.a.) aparţinând culturii materiale Gumelniţa
(milen. 4–3 î.Hr.). Epoca bronzului este
ilustrată prin descoperirile aparţinând
culturilor materiale Glina (sec. 18–16
î.Hr.) şi Tei (1900–1300 î.Hr.), caracteristice unei populaţii sedentare de
agricultori. Din vremea geto-dacilor a
fost descoperită marea aşezare fortificată
de la Popeşti (sec. 2–1 î.Hr.), identificată
ipotetic cu Argedava – important centru
politic şi reşed. unei căpetenii geto-dace
(probabil a formaţiunii politice din
rândul căreia s-a ridicat regele Burebista).
Cucerirea (105–106) şi apoi ocupaţia
romană (106–271/275) şi-au pus
amprenta pe o parte din aceste
meleaguri. Astfel, urmele unui val roman

Giurgiu (1). Turnul cu ceas
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de pământ, ce venea dinspre valea
Oltului pe la sud de Alexandria, au fost
identificate în arealul com. Greaca.
Dovezile materiale şi scrise atestă
existenţa unor puternice aşezări omeneşti
(cu populaţii stabile) pe aceste meleaguri,
înaintea năvălirii popoarelor migratoare
din perioada sec. 3–7. În timpul marilor
invazii ale populaţiilor migratoare,
populaţia autohtonă se refugia temporar
în codrii care acopereau o mare parte a
Câmpiei Române. Populaţia dacoromană şi apoi românească au lăsat urme
de viaţă materială, aparţinând culturii
materiale Dridu (sec. 8–11), descoperite
la Giurgiu, Isvoarele (sec. 8) ş.a. Multe
locuri din perimetrul actual al jud. G. au
o importanţă istorică, întrucât ele
amintesc de luptele purtate de români
pentru apărarea independenţei ţării.
Astfel, la începutul anului 1595 (14–15
ian.), fraţii Radu, Preda şi Stroe Buzescu,
aflaţi în fruntea unor detaşamente

OTOPENI

curajoase, au înfrânt, la Putineiu şi
Stăneşti pe tătarii care invadaseră ţara.
La 13 aug. 1595 a avut loc vestita bătălie
de la Călugăreni dintre armatele otomane, conduse de către marele vizir
Sinan Paşa, şi cele comandate de către
Mihai Viteazul, bătălie încheiată cu o
răsunătoare şi categorică biruinţă a
românilor, iar la 15–20 oct. acelaşi an, la
Giurgiu, neînfricatul domn român, Mihai
Viteazul, sprijinit de forţele toscane, a
obţinut o remarcabilă victorie asupra
trupelor otomane invadatoare, cucerind
pentru scurt timp cetatea, iar Sinan Paşa
a fost destituit din postul de mare vizir.
Terit. actual al jud. G. a evoluat de-a
lungul timpului ca parte componentă a
fostelor jud. Vlaşca (oraşul Giurgiu devenind în 1832 reşed. acestui judeţ) şi
Ilfov, fiind întemeiat ca judeţ de sine
stătător la 23 ian. 1981 prin desfiinţarea
jud. Ilfov şi modificarea limitelor jud.
Ialomiţa. Se poate spune, deci, că acest
judeţ este cea mai tânără unitate ad-tivteritorială a ţării.

Economia jud. G., al cărui proces de
restructurare a început după 1989, se află
în plin proces de tranziţie către o
economie de piaţă, în cadrul ei activând
numeroase regii autonome, societăţi comerciale cu capital privat, societăţi cu
capital de stat, societăţi comerciale cu
capital mixt, societăţi comerciale cu
capital străin, cooperative meşteşugăreşti
ş.a. Economia actuală a jud. G. are un
pronunţat caracter agrar-industrial.
Ponderea sectorului privat în producţia
industrială a jud. G. a fost, în anul 2007,
de 5,1%, iar în agricultură de 98,4% (ca
urmare a aplicării Legii nr. 18, a fondului
funciar).
Industria, concentrată cu precădere în
municipiul Giurgiu, produce o gamă
diversificată de sortimente: nave fluviale,
maşini şi utilaje grele, utilaje pentru
explorări geologice, pentru foraje şi
exploatarea sondelor, energie electrică şi
termică (la Giurgiu), ţesături din bumbac
(Giurgiu, Bolintin-Vale, Mihăileşti),
confecţii (Ghimpaţi), prefabricate din

beton (Giurgiu), cărămizi (Grădinari),
mobilă şi cherestea (Giurgiu, Ciorogârla,
Bolintin-Vale), preparate din carne şi
lapte, conserve de legume şi fructe,
zahăr, bere, vin, produse de panificaţie
ş.a. (Giurgiu, Bolintin-Vale, Iepureşti,
Ghimpaţi, Greaca, Hotarele, Mihăileşti,
Slobozia, Vedea). O ramură importantă
o reprezintă ind. de extracţie a petrolului
şi gazelor naturale, cu centre la Cartojani,
Floreşti-Stoeneşti, Mârşa, Găiseni, Roata
de Jos ş.a.
Agricultura, cu o îndelungată tradiţie,
constituie componenta dominantă a
activităţii economice a jud. G., în cadrul
căreia ponderea cea mai mare (55,6%, în
anul 2007) revine producţiei animale,
urmată de producţia vegetală (43,4%) şi
de serviciile agricole (1,0%). La sf. anului
2007, din totalul supr. agricole a jud. G.
(277 182 ha), 259 595 ha (93,6%) reveneau
terenurilor arabile, 12 857 ha păşunilor
şi fâneţelor naturale, 4 152 ha viilor şi
pepinierelor viticole şi 578 ha livezilor şi
pepinierelor pomicole. În acelaşi an,
terenurile arabile, cu fertilitate şi
productivitate mari, au fost destinate
culturilor de grâu (80 466 ha), porumb
(60 085 ha), plante uleioase (50 385 ha),
floarea-soarelui (32 360 ha), plante de
nutreţ (18 415 ha), orz şi orzoaică
(11 652 ha), soia, legume, ovăz, sfeclă de
zahăr, tutun, pepeni etc. Viticultura
ocupă supr. compacte în arealele localit.
Greaca (important centru pentru
producţia de struguri timpurii pentru
consum), Stăneşti, Băneasa, Putineiu,
Gogoşari, Mihăileşti ş.a. Sectorul
zootehnic, cu străvechi tradiţii şi
favorizat de o bogată bază furajeră,
oferită de producţiile mari de cereale
pentru boabe (149 183 tone, în anul 2007)
şi plante de nutreţ (47 094 tone, 2007),
cuprindea, la începutul anului 2008,
însemnate efective de bovine (37 880 capete), porcine (117 737 capete), ovine
(62 948 capete), caprine (12 173 capete),
cabaline (17 325 capete); avicultură
(2 447 487 capete păsări); apicultură
(12 631 familii de albine); piscicultură. În
cadrul zootehniei se remarcă un procent
de 99,9% al sectorului privat. În
domeniile creşterii ovinelor, caprinelor
şi în albinărit sectorul privat este în proporţie de 100%. În cadrul sectorului de
stat, creşterea animalelor şi păsărilor este
asigurată în ferme şi complexe moderne,

cum sunt cele de la Giurgiu, Izvoru,
Mihăileşti ş.a.
Căile de comunicaţie. La începutul
anului 2008, lungimea reţelei feroviare
de pe terit. jud. G. însuma 47 km, din
care 24 km electrificată, cu o densitate
de 13,3 km/1000 km2 de teritoriu (locul
2 pe ţară după jud. Tulcea, din punctul
de vedere al slabei densităţi a reţelei
feroviare). Jud. G. este străbătut în partea
SE de una dintre primele linii de c.f. din
România, inaugurată la 19 oct. 1869, care
lega capitala ţării – Bucureşti (din Gara
Filaret, azi desfiinţată) – cu portul
dunărean Giurgiu, în lungime totală de
67,71 km. Din această linie de c.f., de
importanţă internaţională (ea traversează
Dunărea peste podul Giurgiu-Ruse, inaugurat la 20 iun. 1954, asigurând legăturile
feroviare cu Bulgaria şi Turcia), modernizată şi bine întreţinută, se ramifică, în
apropiere de Giurgiu, spre V-NV, o linie
secundară ce face joncţiunea, la Videle,
cu magistrala feroviară Bucureşti–Roşiori
de Vede–Craiova–Drobeta-Turnu Severin–
Timişoara, al cărui prim tronson traversează jud. G. prin partea sa nordică. În
acelaşi an, lungimea drumurilor publice
care împăienjenesc terit. jud. G. totaliza
1 139 km, din care 418 km modernizate,
de interes naţional şi internaţional, cu o
densitate de 32,3 km/100 km2 teritoriu.
O importanţă deosebită în transportul
rutier de mărfuri şi călători o au
segmentul autostradei Bucureşti – Piteşti,
care străbate partea de N a jud. G.,
precum şi drumurile de importanţă
europeană E 85 (Siret–Suceava–Bacău –
Focşani – Buzău – Urziceni – Bucureşti–
Giurgiu, în lungime de 545,1 km) şi E 70
(Moraviţa–Timişoara–Caransebeş–
Drobeta-Turnu Severin–Craiova–Slatina–
Piteşti–Bucureşti–Giurgiu, 684,5 km) care
străbat perimetrul jud. G. în traseul lor
către Bulgaria şi Turcia, traversând podul
de la Giurgiu. O categorie aparte o
reprezintă transportul fluvial, pe Dunăre,
deservit de portul Giurgiu. Canalul
navigabil Bucureşti–Dunăre (Õ), ale căror
lucrări au fost întrerupte după 1989,
urma să străbată partea de E-SE a jud. G.

Învăţământ, cultură şi artă. În anul
şcolar 2007–2008, pe terit. jud. G. îşi
desfăşurau activitatea şase grădiniţe de
copii, cu 7 160 copii înscrişi şi 334 cadre
didactice, 87 şcoli generale (învăţământ
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primar – clasele 1–4, şi gimnazial – clasele
5–8), cu 25 686 elevi şi 1 819 cadre didactice, 11 licee, cu 6 057 elevi şi 393 profesori, o şcoală profesională, cu 1 765
elevi şi 22 profesori. La sf. anului 2007,
reţeaua aşezămintelor de cultură şi artă
cuprindea un teatru dramatic şi de
estradă, numit iniţial „Ion Vasilescu”, iar
din 1993 poartă numele de Teatrul Valah,
o societate corală („Lira”) şi una muzicală
(„Cântarea Dunării”), 46 de cămine culturale, trei case de cultură, 165 de biblioteci,
cu 1 213 000 volume, două muzee. Activitatea sportivă se desfăşoară în cadrul
a 23 de secţii sportive în care activează
454 sportivi legitimaţi, 33 antrenori şi 21
arbitri.
Ocrotirea sănătăţii. La sf. anului
2007, reţeaua unităţilor sanitare era
compusă din cinci spitale, cu 852 paturi,
revenind un pat de spital la 332 de
locuitori, patru dispensare, 11 cabinete
medicale private, 80 de farmacii şi puncte
farmaceutice ş.a., iar asistenţa medicală
era asigurată de 261 medici (1 medic la
1 085 locuitori), 63 de medici stomatologi
(1 medic stomatolog la 4 498 locuitori) şi
1 043 cadre sanitare cu pregătire medie.
Turism de tranzit. Pr. obiective
turistice, grupate în municipiul Giurgiu
(Õ) şi în câteva localit., sunt: rezervaţiile
naturale de la Comana (Õ) şi Corbii
Ciungi (Õ) şi mănăstirea din com.
Comana; rezervaţia forestieră Manafu
din com. Isvoarele; conacul familiei
Udrişte Năsturel din com. Herăşti (sec.
17); ruinele palatului lui C. Cantacuzino
(sec. 17) şi biserica având hramul
„Sfântul Nicolae” din Mironeşti, com.
Gostinari – ctitorie, din 1668–1669, a
Ilincăi Cantacuzino, soţia postelnicului
Constantin Cantacuzino; locul istoric de
la Călugăreni, unde a fost ridicată, mai
întâi, o troiţă, în 1683, de către Şerban
Cantacuzino, şi apoi un monument, în
1913, închinate strălucitei biruinţi
obţinute de către Mihai Viteazul în 1595,
împotriva armatelor otomane comandate
de Sinan Paşa (distrus de cutremurul din
4 mart. 1977, monumentul a fost refăcut
în 1994 şi plasat pe locul vechii cruci);
staţiunea arheologică de la Popeşti
(oraşul Mihăileşti), identificată, probabil
cu antica Argedava – centrul politic al
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uniunii tribale daco-getice din sânul
căreia s-a ridicat regele Burebista; muzeul

etnografic al Câmpiei Dunării din satul

Stoeneşti (com. Floreşti-Stoeneşti); conac

reţeaua de cazare turistică cuprindea

biserica având hramul „Sfântul Nicolae”

turistică urbană şi două pensiuni

în stil brâncovenesc (azi sanatoriu) şi
(1679–1715), în satul Floreşti, com.
Floreşti-Stoeneşti etc. În anul 2007,

nouă hoteluri, un motel, o pensiune
turisitice rurale, cu o capacitate totală de
860 de locuri. Indicativ auto: GR.

Localităţile jud. Giurgiu
(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)
I. Municipii

1. GIURGIU (1394)
II. Oraşe

1. BOLINTIN-VALE (1426)
2. MIHĂILEŞTI
III. Comune
1. ADUNAŢII-COPĂCENI

2. BĂNEASA

3. BOLINTIN-DEAL
4. BUCŞANI

5. BULBUCATA

6. BUTURUGENI

7. CĂLUGĂRENI

Satele care aparţin oraşelor

1. Crivina
2. Malu Spart
3. Suseni

1. Drăgănescu
2. Novaci
3. Popeşti

Satele componente
(primul sat este reşed. com.)
1. Adunaţii Copăceni
2. Dărăşti-Vlaşca
3. Mogoşeşti
4. Varlaam
1. Băneasa
2. Frasinu
3. Pietrele
4. Sfântu Gheorghe
1. Bolintin-Deal
2. Mihai Vodă
1. Bucşani
2. Angheleşti
3. Goleasca
4. Obedeni
5. Podişor
6. Uieşti
7. Vadu Lat

1. Bulbucata
2. Coteni
3. Făcău
4. Teişori

1. Buturugeni
2. Pădureni
3. Podu Ilfovăţului
4. Poşta

1. Călugăreni (1595)
2. Brăniştari
3. Crucea de Piatră
4. Hulubeşti

8. CLEJANI

9. COLIBAŞI
10. COMANA

11. COSOBA

12. CREVEDIA MARE

13. DAIA

5. Uzunu

1. Clejani
2. Neajlovu
3. Podu Doamnei
4. Sterea
1. Colibaşi
2. Câmpurelu
1. Comana
2. Budeni
3. Falaştoaca
4. Grădiştea
5. Vlad Ţepeş
1. Cosoba

1. Crevedia Mare
2. Crevedia Mică
3. Dealu
4. Găiseanca
5. Priboiu
6. Sfântu Gheorghe
1. Daia
2. Plopşoru

14. FLOREŞTI-STOENEŞTI 1. Stoeneşti
2. Floreşti
3. Palanca
15. FRĂTEŞTI
16. GĂISENI

17. GĂUJANI
18. GHIMPAŢI

19. GOGOŞARI

1. Frăteşti
2. Cetatea
3. Remuş

1. Găiseni
2. Cărpenişu
3. Căscioarele
4. Podu Popa Nae
1. Găujani (1700)
2. Cetăţuia
3. Pietrişu
1. Ghimpaţi
2. Copaciu
3. Naipu
4. Valea Plopilor
1. Gogoşari
2. Drăghiceanu

20. GOSTINARI
21. GOSTINU

22. GRĂDINARI
23. GREACA
24. HERĂŞTI

25. HOTARELE
26. IEPUREŞTI

27. ISVOARELE

28. IZVOARELE
29. JOIŢA
30. LETCA NOUĂ
31. MALU

3. Izvoru
4. Răleşti

1. Gostinari
2. Mironeşti

38. RĂSUCENI

1. Grădinari
2. Tântava
3. Zorile

39. ROATA DE JOS

1. Gostinu

1. Greaca (1532)
2. Puţu Greci
3. Zboiu
1. Herăşti

1. Hotarele (1760)
2. Teiuşu

1. Iepureşti
2. Băneşti
3. Chirculeşti
4. Gorneni
5. Stâlpu
6. Valter Mărăcineanu
1. Isvoarele*
2. Chiriacu
3. Dimitrie Cantemir
4. Petru Rareş
5. Radu Vodă
6. Valea Bujorului
1. Izvoarele
2. Miloşeşti
1. Joiţa
2. Bâcu

1. Letca Nouă
2. Letca Veche
3. Milcovăţu
1. Mârşa

34. OGREZENI

1. Ogrezeni (1514)
2. Hobaia

35. OINACU
36. PRUNDU
37. PUTINEIU

*

**

40. SĂBĂRENI
41. SCHITU

42. SINGURENI
43. SLOBOZIA
44. STĂNEŞTI

45. STOENEŞTI
46. TOPORU
47. ULMI

1. Malu

32. MÂRŞA

33. MIHAI BRAVU

Giurgiu

1. Mihai Bravu
1. Oinacu
2. Braniştea
3. Comasca**

1. Prundu
2. Puieni

48. VALEA DRAGULUI
49. VĂRĂŞTI

50. VÂNĂTORII MICI

1. Putineiu (1595)
2. Hodivoaia
3. Vieru

Până la 7 apr. 2004 a avut grafia Izvoarele.
Satul Comasca a fost reînfiinţat la 13 dec. 2006.

51. VEDEA

1. Răsuceni (sec. 18)
2. Carapancea (sec. 19)
3. Cucuruzu (1575)
4. Satu Nou
1. Roata de Jos
2. Cartojani
3. Roata Mică
4. Sadina
1. Săbăreni

1. Schitu
2. Bila
3. Cămineasca
4. Vlaşin
1. Singureni
2. Crânguri
3. Stejaru
1. Slobozia

1. Stăneşti
2. Bălanu
3. Ghizdaru
4. Onceşti

1. Stoeneşti
2. Ianculeşti
3. Mirău
1. Toporu
2. Tomuleşti

1. Ulmi
2. Căscioarele
3. Drăgăneasca
4. Ghionea
5. Icoana
6. Moşteni
7. Poenari
8. Trestieni

1. Valea Dragului

1. Vărăşti (sec. 17)
2. Dobreni (1531)

1. Vânătorii Mici
2. Corbeanca
3. Cupele
4. Izvoru
5. Poiana lui Stângă
6. Vâlcelele
7. Vânătorii Mari
8. Zădăriciu
1. Vedea
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GIUVALA Õ Bran (2).

GIUVÃRÃªTI, com. în jud. Olt, formată
dintr-un sat, situatã în SE Câmpiei
Romanaþi, pe cursul inf. al Oltului; 2 456
loc. (1 ian. 2011): 1 182 de sex masc. ºi
1 274 fem. Expl. de balast. Culturi de
cereale, de plante tehnice ºi de nutreþ,
legume (în solarii) º.a. Biserica „Sfântul
Nicolae” (1857, reparată şi restaurată
pictura în 1962).

GLAVACIOC 1. Râu, afl. stg. al Câlniºtei;
132 km. Izv. din Câmpia Gãvanu-Burdea, din arealul com. Mozãceni, jud.
Argeº, ºi trece prin oraºul Videle. Are
debit semipermanent.
2. Mănãstirea ~ Õ ªtefan cel Mare
(1).
GLÃVÃNEªTI, com. în jud. Bacãu,
alcãtuitã din 5 sate, situatã în S Colinelor
Tutovei, la confl. râului Zeletin cu Apa
Neagrã; 3 425 loc. (1 ian. 2011): 1 706 de
sex masc. ºi 1 719 fem. Expl. de gaze
naturale. Douã mori de cereale; presã de
ulei comestibil. Þesãturile þãrãneºti pentru
interior (covoare moldoveneºti) au
cunoscut o maximã dezvoltare în a doua
jumãtate a sec. 19 ºi începutul sec. 20. În
satul Glãvãneºti, atestat documentar la 24
iul. 1428 cu numele Sãnãteºti (din 1528
poartã numele actual), se află o biserică
din 1816; satul Frumuºelu este menþionat
documentar, prima oarã în 1428, iar
Putredeni în 1507.

GLÃVILE, com. în jud. Vâlcea, alcãtuitã
din 5 sate, situatã în Piem. Olteþului, pe
cursul superior al râului Pesceana; 2 265
loc. (1 ian. 2011): 1 128 de sex masc. ºi 1137
fem. Expl. de argilã, de nisip ºi pietriº.
Pomiculturã. Bisericile din lemn cu hramurile „Cuvioasa Parascheva” (1782) ºi
„Sfântul Nicolae” (1847), în satul Olteanca;
biserica de zid, cu hramul „Sfântul
Dumitru” (1882), în satul Jaroºtea.

GLIMBOCA, com. în jud. Caraº-Severin,
formată dintr-un sat, situatã în V
Culoarului Bistra, la poalele de NV ale
Muntelui Mic ºi cele de SV ale M-þilor
Poiana Ruscãi, la confl. râului Glimboca
cu Bistra; 1 914 loc. (1 ian. 2011): 908 de
sex masc. ºi 1 006 fem. Expl. de andezit,
de bazalt ºi de tufuri andezitice. Expl. ºi
prelucr. lemnului (parchet). Colectarea
ciupercilor ºi a fructelor de pãdure.
Centru pomicol. În satul Glimboca,
atestat documentar în 1370, se aflã
biserica „Adormirea Maicii Domnului”
(1790–1794).

GLINA, com. în jud. Ilfov, alcãtuitã din
3 sate, situatã în Câmpia Bucureºtiului,
pe râul Dâmboviþa; 7 224 loc. (1 ian.
2011): 3 532 de sex masc. ºi 3 692 fem.
Staþie de c.f. (în satul Cãþelu). Expl. de
balast ºi argilã. Producţie de cărămizi şi
ţigle. Ferme de creºtere a bovinelor ºi
porcinelor. Abator. Culturi de cereale,
plante tehnice ºi de nutreþ, de cartofi,
legume etc. Sere legumicole. Între 23 ian.
1981 ºi 10 apr. 1997, com. G. a fãcut parte
din Sectorul Agricol Ilfov. Pe terit. com.
G. au fost descoperite vestigii materiale
din prima Epocã a bronzului (sec. 18–16
î.Hr.), care constituie cultura materială
Glina (cunoscutã ºi sub numele de Glina
III), cu o mare arie de rãspândire în
Muntenia, Oltenia ºi SE Transilvaniei.
Aºezãrile aparþinând culturii materiale
Glina sunt amplasate pe forme de relief
apãrate natural, cu bordeie simple,
ceramicã de calitate inferioarã ºi figurine
feminine, masculine ºi zoomorfe din lut
ars. În satul Glina se află biserica
„Adormirea Maicii Domnului” construită în 1890 pe locul uneia din 1700,
reparată în 1927, consolidată şi repictată
în perioada 1993-2001.
GLOD, Depresiunea ~ Õ Drãgoiasa.

GLODEANU-SÃRAT, com. în jud.
Buzãu, alcãtuitã din 4 sate, situatã în
Câmpia Sãratei, pe râul Sãrata; 4 291 loc.
(1 ian. 2011): 2 130 de sex masc. ºi 2 161
fem. Nod rutier. Morãrit; produse de
panificaþie. Presă de ulei comestibil.
Legumiculturã. În satul Glodeanu-Sãrat,
atestat documentar în anul 1500, se află
biserica „Adormirea Maicii Domnului”
(1888-1890, pictată în 1904 de Grigore
Constantinescu, consolidată şi renovată
în 1978-1980 şi restaurată în 2010.

GLODEANU-SILIªTEA, com. în jud.
Buzãu, alcãtuitã din 8 sate, situatã în
Câmpia Bãrãganului; 3 958 loc. (1 ian.
2011): 1 901 de sex masc. ºi 2 057 fem.
Nod rutier. Puericulturã. Colecþie muzealã cu piese de arheologie, de istorie
ºi etnografie (în satul Cotorca), inauguratã în 1939 ºi reorganizatã în nov. 1982.
În satul Glodeanu-Siliºtea, menþionat
documentar, prima oarã, în 1571, se află
biserica „Sfântul Nicolae” (1854).

GLODENI 1. Com. în jud. Dâmboviþa,
alcãtuitã din 6 sate, situatã în Subcarpaþii
Ialomiþei; 4 353 loc. (1 ian. 2011): 2 199
de sex masc. ºi 2 154 fem. Staþie de c.f.
(în satul Lãculeþe), inauguratã la 1 ian.
1890. Expl. de gips (în satul Lãculeþe) ºi
de argilã. Pomiculturã (meri, pruni, peri).

În satul Glodeni se aflã biserica având
dublu hram – „Sfântul Nicolae” ºi
„Sfânta Parascheva” (1868), iar în satul
Lãculeþe a existat mănãstirea cu acelaºi
nume (de maici), cunoscutã ºi sub
numele de mănãstirea Doiceºti (deoarece
se afla în apropierea satului Doiceºti, jud.
Dâmboviþa) sau schitul Pãroaia (dupã
numele jupâniþei Ecaterina, soþia logofãtului Parã, căreia oamenii îi spuneau
Pãroaia). Biserica mănãstirii Lãculeþe, cu
dublu hram – „Sfântul Nicolae” şi „Sfântul Prooroc Ilie”, a fost ziditã în anii 1645–
1646 din iniþiativa ºi pe cheltuiala
domnului Matei Basarab ºi a soþiei sale
Elina, pe pãmântul moºtenit de voievod
de la strãmoºii lui. Primele donaþii au
fost fãcute acestei mănãstiri de cãtre
Matei Basarab ºi de clucerul Tudor
Doicescu. Biserica ºi schitul Lãculeþe
(iniþial a fost schit) au fost rectitorite de
domnul Constantin Brâncoveanu în anul
1702, dar peste exact un secol, respectiv
la 14 oct. 1802, biserica a fost ruinatã de
cutremurul devastator de la acea datã.
Biserica a fost refãcutã ulterior de Grigore
Brâncoveanu, dar a fost zguduitã din nou
de cutremurul din 11 ian. 1838. Biserica
a fost apoi reconstruitã prin strãdania
clucerului Iancu Nedeianu din iniþiativa
ºi pe cheltuiala Elisabetei Brâncoveanu,
vãduva banului Grigore Brâncoveanu.
Dupã secularizarea averilor mănãstireºti
în 1863, mănãstirea Lãculeþe a încetat să
mai existe, biserica acesteia devenind
biserica de mir a satului Lãculeþe care
are acelaºi statut ºi în prezent. Biserica a
fost reparatã în 1898. Printre picturile
murale interioare se remarcã tabloul
votiv care-l înfãþiºeazã pe domnul
Constantin Brâncoveanu în calitate de
ctitor.
2. Com. în jud. Mureº, alcãtuitã din
5 sate, situatã în E Colinelor Mãdãraºului,
pe râul Mureº, la confl. cu râul ªar; 3 865
loc. (1 ian. 2011): 1 931 de sex masc. ºi
1 934 fem. Producţie de băuturi alcoolice,
de produse lactate şi de materiale de
constr. În satul Glodeni, menþionat documentar, prima oarã, în 1263, se aflã biserica ortodoxã, din lemn, cu dublu hram
„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil” şi
„Buna Vestire” (1783, consolidată în 1986)
ºi un conac (1872), azi sediul unui cãmin-spital; în satul Pãcureni, atestat
documentar în 1322, existã o bisericã din
sec. 15, cu transformãri din 1907–1908 ºi
o bisericã din lemn cu hramul „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil” (sec. 18); în

satul Moiºa, atestat documentar în 1256,
se aflã o bisericã din lemn din sec. 14.

GLOGOVA, com. în jud. Gorj, alcãtuitã
din 5 sate, situatã în NV Dealurilor Jiului,
pe râul Motru; 1 859 loc. (1 ian. 2011): 926
de sex masc. ºi 933 fem. Reºed. com. este
satul Iormãneºti. Fabricã de cãrãmizi.
Centru de ceramicã popularã cu cromaticã
variatã. Pomiculturã; viticulturã; apiculturã. Creºterea melcilor. Zãcãminte de
cărbune inferior şi de ape geotermale. În
satul Glogova se aflã o culã (sec. 17–18),
cu ziduri groase de 1,5 m, dominate de
numeroase metereze, care a aparþinut
familiei Glogoveanu ºi biserica „Sfântul
Nicolae”, ctitorie din 1730–1732 a lui Matei
ºi Ioniþã Glogoveanu, cu picturi murale
din 1764. În satul Cleºneºti existã biserica
având hramul „Sfântul Nicolae” (1864).
GLOGOVĂŢ Õ Vladimirescu.

GOALA Õ 1. Valea Mãcriºului.
2. Õ Vedea (4).

GODEANU 1. Masiv muntos situat în
partea de V a Carpaþilor Meridionali, la
SV de M-þii Retezat, între râurile
Lãpuºnic la N-NE ºi Cerna la E, M-þii
Cernei la S-SV ºi aliniamentul vãilor Râu
Rece ºi Râu ªes la V. Alcãtuit din formaþiuni cristalino-mezozoice (gnaisuri,
paragnaisuri, magmatite). Prezintã culmi
netede, cu înclinare cãtre E-SE, fragmentate de vãi adânci, cu o largã dezvoltare
a platformei de eroziune Borãscu, cu
nenumãrate forme de relief glaciar
(circuri ºi vãi glaciare). Are 21 de vârfuri
peste 2 000 m alt. (Gugu, Godeanu,
Borãscu º.a.). Alt. max.: 2 291 m (vf.
Gugu). O caracteristicã importantã a
acestui masiv o reprezintã existenþa celor
trei suprafeþe de eroziune (de denudare),
bine individualizate, etajate la diferite
altitudini absolute ºi studiate prima datã
de cãtre geograful francez Emm. de
Martonne: Suprafaþa Borãscu (numitã
astfel dupã vf. Borãscu de 2 158 m alt.)
se aflã la o altitudine absolutã cuprinsã
între 1 800 ºi 2 000 m, având o extindere
redusã, dar se remarcã printr-o netezime
evidentã; Suprafaþa Râu ªes (numitã astfel
dupã râul omonim) se menþine la nivelul
de 1 400–1 600 m alt.; Suprafaþa Gornoviþa,
redusã ca extindere, se prezintã ca o
prispã situatã la 800–1 300 m alt., tivind
marginile masivului montan. Pantele
masivului G. sunt acoperite cu pãduri
de molid ºi de fag în amestec cu brad
(pânã la 1 700–1 800 m alt.), iar la peste
1 800 m alt. existã ample pãºuni alpine.
Important nod hidrografic (de aici izv.

râurile Rodocheasa, Ivan, Balmez, Râu
ªes, Olanu º.a.). Pãstorit. Obiectiv turistic.
2. Vârf în partea centralã a masivului
Godeanu, constituit din ºisturi cristaline.
Alt. max.: 2 229 m. De sub acest vârf izv.
Râu ªes. Acoperit cu pãºuni alpine.
3. Com. în jud Mehedinþi, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în Pod. Mehedinþi, pe
cursul superior al râului Topolniþa; 665
loc. (1 ian. 2011): 318 de sex masc. ºi 347
fem. Fabricã de var. În satul Pãuneºti se
aflã o bisericã din lemn cu hramul
„Sfântul Dimitrie” (1835, reparatã în
1884), iar în satul Godeanu există biserica
„Adormirea Maicii Domnului” (18621864) şi biserica din lemn cu hramul
„Sfinţii Voioevozi” (1783-1786) construită
în satul Obârşia Cloşani şi mutată aici la
inceputul sec. 20. În perimetrul satului
Marga existã Peºtera Topolniþa (Õ).
GODENI, com. în jud. Argeº, alcãtuitã
din 5 sate, situatã la poalele de S ale
Dealului Ciocanu (Muscelele Argeºului),
pe dr. Râului Târgului; 3 092 loc. (1 ian.
2011): 1 515 de sex masc. ºi 1 577 fem.
Expl. de lignit. Producţie de ambalaje din
lemn, din hartie şi carton. Pomiculturã
(meri, pruni, peri). Cămin cultural (1931).
Bisericile cu hramurile „Naºterea Maicii
Domnului” (1875–1880) ºi „Sfântul
Nicolae” (1911), în satele Coteºti ºi Capu
Piscului. În satul Godeni, atestat documentar la 10 febr. 1461, se află o biserică
din 1625 (reparată în 1797).
GODINEªTI, com. în jud. Gorj, alcãtuitã
din 7 sate, situatã în Depr. Subcarpaticã
Olteanã, pe râul Tismana; 2 212 loc. (1
ian. 2011): 1 076 de sex masc. ºi 1 136 fem.
În satul Arjoci se aflã biserica din lemn
cu hramul „Sfinþii Voievozi” (1778–1779).
În satul Godineşti există biserica „Sfinţii
Apostoli Petru şi Pavel” (1912)

GOGOªARI, com. în jud. Giurgiu,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în Câmpia
Burnas, pe râul Parapanca; 1 970 loc.
(1 ian. 2011): 950 de sex masc. ºi 1 020
fem. Ferme de creºtere a porcinelor ºi
ovinelor (în satul Izvoru). Culturi de
cereale, de plante tehnice ºi de nutreþ, de
legume etc. Între 17 febr. 1968 ºi 23 ian.
1981, com. G. a fãcut parte din jud. Ilfov.
Pe terit. satului Drãghiceanu, au fost
descoperite urmele unei aºezãri Neolitice
aparþinând culturii materiale Dudeºti
(milen 5–4 î.Hr.), în care s-a gãsit
ceramicã brun închis, modelatã cu mâna,
decoratã cu motive meandrice, iar pe
terit. satului Izvoru au fost identificate
douã necropole, una din sec. 3–4 ºi alta
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din sec. 6–7 în care s-au gãsit ceramicã
finã cenuºie (în special urcioare cu gura
trilobatã), piepteni, fibule din argint,
mãrgele din chihlimbar, pahare din sticlã
º.a. Bisericile cu hramurile „Sfânta
Treime” (1849, refãcutã în 1932), „Sfântul
Nicolae” (1886) ºi „Sfântul Nicolae” (1922),
în satele Gogoºari, Izvoru ºi Rãleºti.
GOGOªU 1. Com. în jud. Dolj, alcãtuitã
din 3 sate, situatã în Piem. Bãlãciþei, pe
râul Raznic; 732 loc. (1 ian. 2011): 358 de
sex masc. ºi 374 fem.
2. Com. în jud. Mehedinþi, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în Câmpia Blahniþei,
în lunca ºi pe terasele de pe stg. Dunãrii,
la confl. râului Blahniþa cu Dunãrea; 4 422
loc. (1 ian. 2011): 2 199 de sex masc. ºi
2 223 fem. În arealul com. G., între satul
Ostrovu Mare, situat pe malul de V al
ins. Ostrovu Mare ºi localit. Mihailovac, de
pe malul sârbesc al Dunãrii, se aflã
hidrocentrala Porþile de Fier II, rod al
colaborãrii dintre România ºi Iugoslavia,
datã în folosinþã în 1986, cu o putere
instalatã de 216 MW, respectiv opt
hidroagregate cu turbine de tip bulb cu
o putere de 27 MW fiecare. Hidrocentrala
a fost retehnologizatã parþial în anul
2004, iar în anul 2008 a început o altã
etapã de retehnologizare cu o duratã de
cinci ani. Tot aici, între malul de E al ins.
Ostrovu Mare ºi malul românesc al
Dunãrii a fost construitã o hidrocentralã
adiþionalã, dotatã cu douã turbine de 27
MW fiecare (în total 54 MW putere
instalatã), ce aparþine numai României.
Lacul de acumulare, creat în spatele
barajului, are o supr. de 40 000 ha ºi un
vol. de 800 mil. m3. Prelucr. laptelui.
Fermã de creºtere a porcilor. Viticulturã.
Pescuit în regim natural. Pe terit. satului
Balta Verde a fost descoperit un mare
cimitir de incineraþie, aparþinând culturii
materiale Gârla Mare (1500–1300 î.Hr.),
în care s-au gãsit urne piriforme, obiecte
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Gohor

de cult, statuete feminine cu rochie în
formã de clopot, figurine zoomorfe, podoabe din bronz, vârfuri de lance º.a. Tot
aici, pe Câmpul Deciului au fost identificate urmele unui castru roman de
pãmânt (100 x 100 m) ºi ale unei aºezãri
civile din sec. 2–3. În arealul satului
Ostrovu Mare de pe ins. cu acelaºi nume
(aflatã în mijlocul cursului Dunãrii) au
fost descoperite vestigiile unor aºezãri
aparþinând culturilor materiale Vinča-Turdaº (milen. 5–4 î.Hr.), Sãlcuþa (milen. 4–
3 î.Hr.), Coþofeni (2500–1800 î.Hr.) ºi
Glina (1800–1600 î.Hr.) cu un inventar
bogat, constituit din urne, cu resturi de
incineraþie, decorate cu motive spiralice
cu semnificaþii de simbol solar, strãchini-capac, figurine feminine cu rochie
în formã de clopot, decorate cu motive
spiralice incizate, figurine zoomorfe în
formã de caprã de munte sau pasãre de
apã, decorate spiralic etc. În satul Gogoºu,
atestat documentar în anul 1607, se aflã
biserica „Sfântul Dumitru” (1856–1859),
iar în satul Balta Verde, menţionat
documentar în 1714, există biserica
„Sfântul Nicolae” zidită în 1862, reparată
în 1907 şi reconstruită în anii 1986-2000.

GOHOR, com. în jud. Galaþi, alcãtuitã
din 5 sate, situatã în zona de contact a
Colinelor Tutovei cu Câmpia Tecuciului,
pe râul Zeletin; 3 572 loc. (1 ian. 2011):
1 799 de sex masc. ºi 1 773 fem. Viticulturã; culturi de cereale. Fermã avicolã.
Creºterea bovinelor ºi a struþilor. Morãrit;
douã prese de ulei comestibil; produse
de panificaþie. În satul Gohor, întemeiat
înainte de anul 1500 de cãpitanul Gohol,
cu numele Otovãieºti, dar atestat
documentar în 1528, se aflã bisericile cu
hramurile „Sfinþii Voievozi” (1867-1868,
refãcutã dupã cutremurul din 10 nov.
1940) ºi „Sfinþii Trei Ierarhi” (1934-1955).
GOICEA, com. în jud. Dolj, formată
dintr-un sat, situatã în Câmpia Desnãþui,
în lunca ºi pe terasele de pe stg. Dunãrii,
pe râul Desnãþui; 2 744 loc. (1 ian. 2011):
1 324 de sex masc. ºi 1 420 fem. Nod
rutier. Producţie de băuturi răcoritoare.
Culturi de cereale, de plante tehnice ºi
de nutreþ, de legume etc. Pescuit în regim
natural în apele Dunãrii ºi ale lacului
Bistreþ. Centru de prelucr. artisticã a
nuielelor de rãchitã (împletituri). Parc,
inaugurat în 1962, în cadrul cãruia se aflã
un grup statuar, dezvelit în 1970, format
din 3 statui care înfãþiºeazã pe cele trei

fete (Ciuta, Goicea ºi Dulceana) ale unui
cioban din Transilvania care s-a stabilit
aici în jurul anului 1400 împreunã cu
familia. Legenda spune cã denumirea
actuală a localitãþii a fost atribuită după
numele fetei celei mai frumoase a ciobanului. În satul Goicea, atestat documentar
la 4 apr. 1575, se aflã bisericile cu hramurile „Izvorul Tãmãduirii”, construitã
iniþial din lemn în anul 1800, iar apoi din
cărămidă în 1862, demolatã la începutul
sec. 20 (deoarece era prea micã) ºi
reconstruitã în 1912–1915 ºi pictatã de
Gheorghe Baba, „Sfântul Gheorghe”
(1945–1949) ºi „Sfânta Parascheva” (ziditã
în 1956 pe locul uneia din 1848). Pânã la
7 apr. 2004, com. G. a avut în componenþã satul Cârna, care la acea datã a
devenit comunã de sine stãtãtoare.

GOIEªTI, com. în jud. Dolj, alcãtuitã din
12 sate, situatã în zona Dealurilor
Amaradiei, pe râul Amaradia; 3 082 loc.
(1 ian. 2011): 1 503 de sex masc. ºi 1 579
fem. Producţie de motoare, de generatoare şi de transformatoare electrice. În
arealul satului Adâncata a fost descoperit
(în 1908) un tezaur monetar alcãtuit din
28 de monede getice din argint, datând
din a doua jumãtate a sec. 2 î.Hr. În satul
Adâncata se aflã biserica „Sfântul Nicolae”
(1806) ºi un han (sec. 19); bisericile cu
hramurile „Adormirea Maicii Domnului”
(1743–1746), „Înãlþarea Domnului” (1751–
1753, cu picturi originare), „Sfântul Dumitru” (sec. 18, refãcutã în 1974), „Sfântul
Pantelimon” (1816) ºi „Adormirea Maicii
Domnului” (1823), în satele Muereni,
Gruiþa, Pometeºti, Goieºti ºi Mãlãeºti. În
satul Goieşti a fost construită o biserică
nouă (în anii 2003-2011) cu dublu hram
- „Sfântul Gheorghe” şi „Sfântul Dumitru
Izvorâtorul de Mir”. Pânã în anul 2002,
com. G. a avut în componenþã satul
Zlãtari care s-a depopulat la sf. sec. 20 şi
începutul sec. 21, existând din punct de
vedere ad-tiv, dar fără locuitori.
GOLÃEªTI Õ Târgu Bujor.

GOLÃIEªTI, com. în jud. Iaºi, alcãtuitã
din 8 sate, situatã în SE Câmpiei Jijiei
Inferioare, în lunca ºi pe terasele de pe dr.
Prutului, pe cursul inf. al Jijiei, la graniþa
cu Rep. Moldova; 4 110 loc. (1 ian. 2011):
2 022 de sex masc. ºi 2 088 fem. Satul Golãieºti este menþionat documentar în 1488.
Biserica „Sfântul Nicolae” (1774), în stil
baroc, în satul Cilibiu.

GOLEªTI 1. Õ ªtefãneºti (1).
2. Com. în jud. Vâlcea, alcãtuitã din
11 sate, situatã în N-NV Piem. Cotmeana,

la poalele de N ale Dealului Negru, pe
râul Sâminic; 2 706 loc. (1 ian. 2011): 1 341
de sex masc. ºi 1 365 fem. Reºed. com.
este satul Popeºti, atestat documentar în
1432. Bisericile cu hramurile „Cuvioasa
Parascheva” (1747), „Sfântul Gheorghe”
(1820) ºi „Sfântul Nicolae” (1848), în
satele Coasta, Poeniþa ºi Drãgãneºti. În
satul Goleşti există biserica „Sfânta
Treime” (1646) şi conacul marelui
vistiernic Stroe Leurdeanu (1641-1642),
azi muzeu, în satul Opãteºti se aflã
biserica din lemn cu hramul „Cuvioasa
Parascheva” (1767), iar în satul Vãtãºeºti,
biserica de zid cu dublu hram – „Buna
Vestire” ºi „Sfântul Ioan” (1805, cu fresce
originare). Punct fosilifer.
3. Com. în jud. Vrancea, alcãtuitã din
2 sate, situatã în Câmpia Râmnicului, pe
râul Milcov; 4 338 loc. (1 ian. 2011): 2 121
de sex masc. ºi 2 217 fem. Producţie de
lenjerie de corp, de plăci, folii şi tuburi
din material plastic. Ferme de creºtere a
bovinelor ºi pãsãrilor. Apiculturã. În
satul Goleşti există biserica „Naşterea
Maicii Domnului” (1864).
GOLIA, Mănãstirea ~ Õ Iaºi (1).

GOLOGANU 1. Com. în jud. Vrancea,
formată dintr-un sat, situatã în Câmpia
Siretului Inferior; 3 313 loc. (1 ian. 2011):
1 662 de sex masc. ºi 1 651 fem. Prelucr.
laptelui; abator; moarã de cereale. Culturi
de cereale, plante tehnice ºi de nutreþ,
legume º.a. Creºterea bovinelor. Com. G.
a fost înfiinþatã la 7 mai 2004 prin
desprinderea satului Gologanu din com.
Milcovul, jud. Vrancea.
2. Mănãstirea ~ Õ Cudalbi.
GOLOVIÞA, lagunã marinã situatã în SV
complexului lagunar Razim. Supr.: 119
km2; ad. max.: 1,5 m. Comunicã cu
lacurile Zmeica ºi Razim. În NE lagunei
se aflã ins. Bisericuþa. Pescuit.
GORANU, com. în jud. Vâlcea, alcãtuitã
din 4 sate, desfiinþatã la 20 mai 1996. Cele
4 sate (Goranu, Feþeni, Lespezi, Sãliºtea),
au devenit, dupã 1996, localit. componente ale municipului Râmnicu Vâlcea.
În localit. componentă Goranu se aflã
ruinele unei biserici cu dublu hram –
„Sfinþii Voievozi” ºi „Sfântul Nicolae”
(sec. 17), iar în localit. componentă Feþeni
existã biserica din lemn cu hramul
„Cuvioasa Parascheva” (1805). În arealul localit. componente Feþeni, pe valea
pârâului Stãncioi, se aflã „Piramidele de
pãmânt” (12 ha), declarate rezervaþie
geologicã ºi geomorfologicã (1966). În

GORGOTA, com. în jud. Prahova, alcãtuitã din 5 sate, situatã în Câmpia
Gherghiþei, pe râul Prahova; 5 424 loc.
(1 ian. 2011): 2 670 de sex masc. ºi 2 754
fem. Staþie de c.f. (în satul Crivina), inauguratã la 13 sept. 1872. Nod rutier. Producţie
de cărămizi, ţigle şi băuturi alcolice.
Culturi de cereale, de plante tehnice ºi de
nutreþ, cartofi, legume º.a. Vestigii din
Epoca bronzului (ceramicã neagrã), din
sec. 1 î.Hr. ºi din sec. 3–4. Satul Gorgota
este atestat documentar în 1740.
GORGOVA, lac de luncã în partea
central-vesticã a Deltei Dunãrii, situat pe
interfluviul dintre braþul Sulina, la N, ºi
canalul Gura Litcov, la S. Supr.: 13,78
km2; vol.: 13,8 mil. m3. Pisciculturã.

Goranu. Piramidele de pământ de la Feţeni

aceastã zonã, apele de ºiroire, rezultate
din ploi ºi din topirea zãpezilor, au creat
o mare varietate de forme prin dezgolirea
unor strate, de vârstã Neogenã, alcãtuite
din pietriºuri, nisipuri marnoase ºi
marne. Apele de ºiroire au format adâncituri de 10 m în versantul vãii Stãncioi,
creând imense forme cu aspect de tuburi
de orgã, sau, altele, cu înfãþiºarea unor
dinþi de ferãstrãu. Totodatã, au mai
rezultat ºi unele masive piramidale de
pãmânt, stâlpi ºi muchii verticale, turnuri
gigantice de 80 de m înãlþime etc.
Importat obiectiv turistic.

GORBAN, com. în jud. Iaºi, alcãtuitã din
5 sate, situatã în lunca ºi pe terasele de
pe dr. Prutului, la confl. cu Jijia, la graniþa
cu Rep. Moldova; 2 946 loc. (1 ian. 2011):
1 528 de sex masc. ºi 1 418 fem. Moarã
de cereale. Prelucr. laptelui. Fermã piscicolã. Culturi de cereale; viticulturã. Satul
Gorban este menþionat documentar în
1820. În satul Gura Bohotin se află biserica
„Pogorârea Duhului Sfânt” (1927), iar în
satul Zberoaia există o biserică din 1820.

GORBÃNEªTI, com. în jud. Botoºani,
alcãtuitã din 8 sate, situatã în Câmpia
Jijiei Superioare, pe cursurile superioare
ale râurilor Drislea ºi Burla; 3 426 loc. (1
ian. 2011): 1 709 de sex masc. ºi 1 717
fem. Producþie de tuburi din beton.
Creşterea ovinelor ºi bovinelor. Lac
piscicol (în satul Viforeni). Culturi de
cereale, de sfeclã de zahãr, legume,
plante de nutreþ º.a. Centru de ceramicã
popularã. Bisericã din lemn (1802).

GORJ, judeţ situat în SV României, în
NV Olteniei, pe cursul mijlociu al râului
Jiu, între 44°58' şi 45°38' latitudine N şi
între 22°06' şi 23°39' longitudine E,
străjuit, la N, de „meterezele” M-ţilor
Godeanu, Vâlcan şi Parâng, mărginit de
jud. Hunedoara (N şi NV), Vâlcea (NE
şi E), Dolj (SE), Mehedinţi (V şi SV) şi
Caraş-Severin (NV). Supr.: 5 602 km2
(2,35% din supr. ţării). Populaţia (1 ian.
2011): 376 090 loc. (1,76% din populaţia
ţării), din care 185 837 loc. de sex masc.
(49,4%) şi 190 253 loc. de sex fem. (50,6%).
Populaţia urbană: 178 744 loc. (47,5%);
rurală: 197 346 loc. (52,5%). Densitatea:
67,1 loc./km2. Structura populaţiei pe
naţionalităţi (la recensământul din 20-31
oct. 2011): 94,2% români (locul 1 pe ţară
ca pondere), 2% rromi ş.a. Reşed.:
municipiul Târgu Jiu. Oraşe: BumbeştiJiu, Motru (municipiu), Novaci, Rovinari,
Târgu Cărbuneşti, Tismana, Turceni,
Ţicleni. Comune: 61. Sate: 411 (din care 35
aparţin oraşelor şi municipiilor). Localit.
componente ale oraşelor şi municipiilor: 15.
Relief variat, cu trei trepte distincte
ce coboară treptat de la N către S: în N
şi NV se desfăşoară pantele sudice ale
M-ţilor Parâng, Vâlcan şi Godeanu, iar
în V-NV se extinde partea de NE a
M-ţilor Mehedinţi. Zona montană ocupă
29% din supr. jud., având alt. ce depăşesc
frecvent 1 800 m (vârfurile Parângu Mare
2 519 m, situat la limita cu jud.
Hunedoara, reprezintă alt. max. de pe
cuprinsul jud. G., Tărtărău, 1 959 m,
Straja 1 868 m, Oslea 1 946 m, Godeanu
2 229 m ş.a.), nenumărate urme ale
glaciaţiei cuaternare (circuri şi lacuri
glaciare, custuri, morene etc.) şi spectaculoase forme de relief carstic (cheile
Olteţului, Runcului, Motrului şi Galbenei,
peşterile Polovragi, Muierilor, Cloşani,
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Cioaca cu Brebenei, Gura Plaiului ş.a.,
câmpul de lapiezuri de la Runcu etc.). O
caracteristică a masivelor Godeanu şi
Parâng o constituie prezenţa celor trei
suprafeţe de eroziune (de denudare),
bine individualizate şi etajate la diferite
altitudini absolute: suprafaţa Borăscu
(numită astfel de către geograful francez
Emm. de Martonne după vf. Borăscu –
2 158 m alt. din masivul Godeanu), aflată
la 1 800–2 000 m alt., se prezintă sub
forma unei suprafeţe reduse ca extindere,
dar cu o netezime evidentă, care
nivelează multe dintre culmile ce se
desfac din vârfurile principale; suprafaţa
Râu Şes (numită astfel de către Emm. de
Martonne după râul cu acelaşi nume din
masivul Godeanu), se menţine la 1 400–
1 600 m alt.; suprafaţa Gornoviţa, redusă
ca extindere, se prezintă ca o prispă
situată la 800–1 300 m alt., tivind
marginile masivelor montane. Zona
subcarpaţilor Getici, extinsă în partea
centrală a jud. G., pe c. 34% din supr.
acestuia, între râurile Olteţ, la E, şi Motru,
la V, cuprinde Depr. subcarpatică olteană,
aflată imediat sub poalele munţilor,
închisă spre S de un şir de dealuri cu
înălţimi de 400–550 m, axate pe anticlinale (dealurile Săcelu 563 m, Mâţa 543
m, Mogoş 486 m, Copăcioasa 433 m,
Bălani 348 m, Stroieşti 400 m, Câmpu
Fomii 375 m, Sporeşti 402 m ş.a.) şi Depr.
Târgu Jiu–Cărbuneşti, constituită din lunci
şi terase, situată între aliniamentul dealurilor subcarpatice care o despart de
Depr. subcarpatică olteană, la N, şi Dealu
Roşiei, Dealu lui Bran şi Dealu Bujorescu,
la S; peste o treime din supr. jud. G.
(respectiv 37%) este ocupată, în partea
de S, de o porţiune a Piem. Getic, reprezentat prin subunităţile sale, respectiv,
Dealurile Amaradiei (care aparţin Piem.
Olteţului) şi Dealurile Jiului – alcătuite
din culmi prelungi, cu alt. de 330–480 m,
separate de văi largi, cu aspect de culoare
depresionare.
Climă temperat-continentală, cu slabe
influenţe mediteraneene şi cu aspecte
locale determinate de prezenţa munţilor
înalţi şi mijlocii, a dealurilor subcarpatice,
a depresiunilor ş.a. Regimul climatic se
caracterizează, în general, prin veri
răcoroase, cu precipitaţii bogate, şi ierni
friguroase (mai ales în sectorul montan),
cu frecvente viscole şi strat de zăpadă
stabil pe o perioadă îndelungată. În sezonul rece al anului, ţinuturile deluroase
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sunt invadate adeseori de un aer mai
cald, venit dinspre Marea Mediterană,
provocând dezgheţul şi topirea stratului
de zăpadă. Temp. medie anuală variază
între 10,2°C în zonele depresionare (la
Târgu Jiu), 6°C în reg. deluroase, 3,4°C
pe munţii cu alt. mijlocii şi 0°C pe crestele
munţilor înalţi. Temp. max. absolută
(40,6°C) s-a înregistrat la Târgu Jiu (8
sept. 1946), iar minima absolută (–31°C),
tot la Târgu Jiu (24 ian. 1942). Precipitaţiile medii anuale sunt repartizate
neuniform, înregistrând creşteri substanţiale o dată cu altitudinea, respectiv 585
mm în lunca Jiului, 753 mm în arealele
depresionare, 925 mm în zona dealurilor
subcarpatice şi peste 1 200 mm pe culmile
montane înalte. Vânturile, puternic influenţate de formele de relief, bat cu o
frecvenţă mai mare dinspre N (14%), în
zona depresionară, la Târgu Jiu (canalizat
pe această direcţie prin intermediul Văii
Jiului), şi dinspre NV (25%), pe crestele
înalte ale munţilor. Vitezele medii anuale
ale vânturilor oscilează între 1,6 şi 3,2 m/s
în depresiuni şi între 4,0 şi 7,0 m/s în
zonele montane înalte. În perimetrul jud.
G. se remarcă (în special în Depr. Târgu
Jiu) o accentuată stare de calm atmosferic
(frecvenţa medie anuală a calmului la
Târgu Jiu este de 53,2%), datorată atât
adăpostului creat de unităţile de relief
înconjurătoare, marcată de o climă mai
blândă, cât şi ca urmare a unor influenţe
mediteraneene. Acest fapt determină ca
în zona Tismana–Pocruia, de la poalele
M-ţilor Vâlcan, să se dezvolte pe supr.
compacte arborete de castan comestibil,
declarate rezervaţii naturale.
Reţeaua hidrografică de pe terit. jud.
G., cu o densitate medie de 0,5 km/km2,
aparţine unui singur bazin colector, Jiul
(cu excepţia a două sectoare de vale din
zona de izvoare – respectiv Olteţ, cu o
lungime de 30 km, unde formează chei
sălbatice, de o rară frumuseţe, în NE jud.
G., şi Cerna, în NV pe o lungime de 24
km) care adună apele afluenţilor săi de
pe o supr. de peste 4 000 km2. În drumul
său median prin jud. G., Jiul străbate
aceste meleaguri de la N la S, pe o distanţă
de 133 km, primind numeroşi afl. pe
partea dr. (Bratcu, Porcu, Şuşiţa, Jaleş,
Runcu, Bistriţa gorjană, Tismana, Jilţu,
Motru ş.a.) şi pe stg. (Polatiştea, Sadu,
Amaradia, Zlastu, Cioiana, Gilort ş.a.).
Extremitatea SE a jud. G. este drenată de
un alt râu, mai mare, cu numele de Ama-

radia, care se varsă tot pe stg. Jiului, dar
pe terit. jud. Dolj, în aval de com. Işalniţa.
Lacurile naturale sunt de origine glaciară
şi se află mai cu seamă în masivul Parâng,
iar cele antropice au fost construite în
scop energetic (lacurile Motru, Cerna sau
Valea lui Ivan ş.a.) sau pentru atenuarea
viiturilor şi combaterea inundaţiilor
(lacul Ceauru Õ).
Vegetaţia naturală prezintă o etajare
clară, de la S la N şi cuprinde peste 2 000
de specii de plante superioare. Etajul
pădurilor de foioase, extins în zona
dealurilor subcarpatice şi piemontane,
ce depăşesc 200–300 m, cât şi pe pantele
munţilor, până la c. 1 600 m, este
reprezentat mai întâi prin păduri de cer
(Quercus cerris) şi gârniţă (Quercus
frainetto) sau păduri de cer şi de gorun
(Quercus petraea), ce alternează cu pajişti
secundare şi cu terenuri cultivate. În
interiorul acestor păduri se dezvoltă
unele elemente termofile, printre care
mojdreanul (Fraxinus ornus), curpenul de
pădure (Clematis vitalba), iedera (Hedera
helix), Rosa micrantha ş.a. În continuarea
acestui prim etaj al pădurilor de foioase,
între 300 şi c. 1 600 m alt., se extind
pădurile de amestec: gorun cu carpen
(Carpinus betulus), uneori şi cu cer sau
gârniţă; păduri de fag (Fagus silvatica) în
amestec cu carpen; păduri de fag în
amestec cu brad (Abies alba) şi molid
(Picea abies). Datorită unor condiţii
climatice locale, cu uşoare influenţe
mediteraneene, pe stâncăriile calcaroase
cu expunere sudică ale M-ţilor Vâlcan şi
Mehedinţi se dezvoltă o serie de specii
termofile, printre care alunul turcesc
(Corylus colurna), liliacul sălbatic (Syringa
vulgaris), scumpia (Cotinus coggygria),
ghimpele (Ruscus aculeatus). În bazinul
Sohodolului apare izolat pinul negru
(Pinus nigra ssp. banatica) ş.a. Local, la
poalele şi la adăpostul M-ţilor Vâlcan, în
zona Tismana–Pocruia, aceleaşi condiţii
microclimatice, cu influenţe mediteraneene, permit dezvoltarea în condiţii
optime a castanului comestibil (Castanea
vesca). Etajul pădurilor de molid (Picea
abies) ocupă supr. restrânse pe versanţii
munţilor înalţi, între 1 600 şi 1 900 m alt.
Pe latura sudică a M-ţilor Vâlcan şi
Godeanu şi în M-ţii Mehedinţi, etajul
molidului lipseşte, fagul ridicându-se
până la limita actuală a pădurii spre golul
de munte. Etajul subalpin, extins la peste
1 800 m alt., este format din pajişti alcătuite din ţăpoşică (Nardus stricta), iarba
stâncilor (Agrostis rupestris), păruşcă
(Festuca supina), unghia păsării (Viola
declinata) ş.a., ce alternează cu tufişuri de
jneapăn (Pinus mugo), ienupăr (Juniperus

communis ssp. nana), smirdar (Rhododendron kotschyi), afin (Vaccinium myrthillus),
merişor (Vaccinium vitis idaea), Brukenthalia spiculifolia. Etajul alpin se întâlneşte
numai pe mici suprafeţe în M-ţii
Godeanu şi Parâng, fiind reprezentat de
pajişti de coarnă (Carex curvula) şi de
rugină (Juncus trifidus) ş.a.
Fauna este diversă şi bogată în specii,
elementele predominante fiind cele de
pădure, reprezentate prin urşi, mistreţi,
căpriori, jderi, cerbi, pisici sălbatice,
cocoşi de munte, veveriţe, râşi, huhurezi
etc. În partea de V a jud. G. se remarcă o
pătrundere abundentă a unor elemente
faunistice aparţinând biocenozelor mediteraneene, printre care: vipera cu corn
(Vipera ammodytes), broasca ţestoasă de
uscat (Testudo graeca), scorpionul (Euscorpius carpathicus), călugăriţa (Scolopendra
cingulata) ş.a. Fauna alpină are ca element
dominant şi caracteristic – capra neagră
(Rupicapra rupicapra), declarată monument al naturii şi ocrotită de lege. Apele
râurilor de deal şi de munte sunt bogate
în păstrăv, lipan, scobar, clean, mreană,
crap, ştiucă ş.a.
Resurse naturale: lignit, identificat
în 17 strate productive, exploatabil la
suprafaţă, în bazinele Motru (la Horăşti,
Leurda, Motru, Ploştina, Lupoaia,
Roşiuţa) şi Rovinari (Urdari, Mătăsari,
Roşia-Jiu, Rovinari, Gârla, Beterega,
Cicani ş.a.), antracit (Schela), petrol
(Ţicleni, Turburea, Bustuchin, Bâlteni,
Albeni, Scoarţa, Logreşti ş.a.), gaze naturale
(Ţicleni, Hurezani, Logreşti, Bibeşti,
Bustuchin), grafit (Baia de Fier, Polovragi),
dolomit (Tismana), calcar (Suseni, Gureni),
granit (Meri), marne (Bârseşti), argilă
refractară (Schela, Viezuroiu), izvoare cu
ape minerale (Săcelu), serpentină (Pocruia),
balast (Teleşti, Bărbăteşti, Târgu Cărbuneşti, Ţânţăreni ş.a.); în anul 2007 pădurile
ocupau 274 711 ha.
Istoric. Cele mai vechi urme de
locuire (unelte şi obiecte din silex) pe
terit. actual al jud. G. datează din
Paleoliticul mijlociu şi au fost descoperite
în Peştera Muierilor de lângă Baia de
Fier. Descoperirea unor vestigii de edificii
şi a unor inscripţii vechi atestă prezenţa
elementelor dac şi roman pe aceste
meleaguri. Astfel, în zona Cheilor
Olteţului, pe muntele Padeş, a existat o
puternică cetate geto-dacă (sec. 2–1 î.Hr.).
Din perioada stăpânirii romane au fost
identificate urmele castrelor de la
Bumbeşti-Jiu (unde îşi avea sediul
Cohorta a IV-a, Cypria) şi Săcelu, precum
şi numeroase valuri de pământ şi ziduri
de împrejmuire a unor cetăţi (Pleşa,
Săcelu, Glodeni, Vârţ). Nenumărate

vestigii ale unor aşezări omeneşti din
epoca daco-romană (Suseni, Boroşteni,
Băleşti, Bârseşti, Brădiceni, Topeşti ş.a.)
au fost descoperite în apropierea drumului strategic care lega municipul
Drobeta (azi Drobeta-Turnu Severin), pe
Dunăre, cu municipiul Apulum (azi Alba
Iulia), trecând peste Carpaţi, prin pasul
Vâlcan. De altfel, izvoarele cu ape minerale de la Săcelu erau cunoscute şi folosite
ca ape tămăduitori de către romani, aici
descoperindu-se, în zilele noastre, câteva
monumente dedicate zeului Esculap
(Asclepios) şi zeiţei Hygieia – fiica (sau
soţia) lui Asclepios – consideraţi zei
tămăduitori sau zei ai sănătăţii. După
retragerea armatelor şi a administraţiei
romane din Dacia (în perioada 271–275),
populaţia autohtonă a continuat să
vieţuiască neîntrerupt pe aceste meleaguri, în aşezări compacte. Printre vechile
aşezări omeneşti consemnate în hrisoavele sec. 14 se numără Tismana, Pocruia,
Topeşti, Ungureni de Jiu, Vălari, Dăbăceşti
pe Jaleş (azi Runcu), Groşani (azi Vânăta),
Băleşti, Turcineşti, Fărcăşeşti, Roşia-Jiu,
Văgiuleşti ş.a. Istoricii au ajuns la
concluzia că, în sec. 13, pe aceste locuri
se întindea Ţara Litua (menţionată documentar, prima oară, în 1247), condusă de
voievodul Litovoi, care stăpânea ambii
versanţi ai Carpaţilor. Mănăstirea Tismana
(Õ), ridicată în anii 1375–1378 prin osârdia
călugărului Nicodim, cu sprijinul domnului Vladislav I (Vlaicu), care a şi înzestrat-o, a jucat un rol important de-a
lungul veacurilor, ca principal lăcaş de
cult, ca şcoală, spital şi cetate. Domeniul

mănăstirii Tismana cuprindea, în sec. 14–
15, peste 30 de sate din Oltenia (cel mai
mare din Ţara Românească), dintre care
cea mai mare parte erau localizate în
limitele actuale ale jud. G. În sec. 16,
numărul aşezărilor omeneşti menţionate
documentar se dublează faţă de sec. 15,
iar în sec. următoare acestea se înmulţesc
necontenit. Jud. G., însă, apare ca unitate
ad-tivă, cu această denumire, la sf. sec.
15 (până la acea dată făcuse parte din
jud. Jaleş, menţionat documentar, prima
dată, la 3 oct. 1385, într-un act emis de
domnul Dan I, iar ultima menţiune scrisă
a jud. Jaleş datează din 20 oct. 1444).
Denumirea de Gorj, cu care apare acest
ţinut la sf. sec. 15, se pare că derivă din
slavonă (Gornîi-Jiu = Jiul de Munte sau
Jiul de Sus), dar ca unitate ad-tivă de sine
stătătoare s-a definit la începutul sec. 20 –
formă sub care s-a menţinut, aproximativ
în cadrul aceloraşi limite, până în 1950,
când regimul comunist a înfăptuit reorganizarea ad-tiv teritorială a ţării (regiuni
şi raioane), terit. actual al jud. G. fiind
inclus în regiunea Oltenia, cu 5 raioane.
Prin Legea nr. 2 din 17 febr. 1968, privind
organizarea administrativă a teritoriului
României, a fost reînfiinţat jud. G.
Economia jud G. se caracterizează
printr-o structură industrial-agrară. După
1989 a avut loc trecerea treptată de la o economie planificată, la o economie de piaţă.
Industria se caracterizează prin preponderenţa ramurilor extractivă (cărbuni,
ţiţei, gaze naturale, mat. de constr. etc.),
constr. de maşini şi prelucr. metalelor,
alim., mat. de constr. ş.a. Pr. produse
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finite realizate de către industria gorjană
sunt: energie electrică (termocentralele
de la Turceni, 2 640 MW, Rogojel 1 720
MW, Rovinari 1 390 MW, centrala electrică şi de termoficare de la Târgu Jiu,
hidrocentralele de la Novaci şi din
complexul hidroenergetic Cerna–Motru–
Tismana), utilaje miniere (Motru, Târgu
Jiu, Rovinari, Bâlteni), maşini-unelte
pentru presare şi forjare, articole tehnice
din cauciuc şi cauciuc regenerat (Târgu
Jiu), maşini-unelte şi frigidere cu
compresor (Bumbeşti-Jiu), mat. de constr.
(ciment, var, cărămidă, tuburi de
azbociment etc.) la Bârseşti, Târgu Jiu,
Târgu Cârbuneşti, Ţânţăreni, mobilă,
cherestea, parchete, plăci aglomerate din
lemn ş.a. (Târgu Jiu, Novaci, Baia de Fier,
Bumbeşti-Jiu, Tismana, Padeş, Peştişani),
confecţii (Târgu Jiu, Tismana, Padeş,
Motru, Târgu Cărbuneşti), tricotaje
(Motru), sticlărie pentru menaj (Târgu
Jiu), produse alim. (preparate din carne
şi lapte, produse zaharoase, vin, bere,
alcool, ţigarete ş.a.) la Târgu Jiu, Bumbeşti-Jiu, Bumbeşti-Piţic, Motru, Novaci,
Târgu Cărbuneşti, Bengeşti, Arcani,
Bărbăteşti, Padeş ş.a. Un loc aparte în
economia sătească a jud. G. îl ocupă
meşteşugurile tradiţionale, reprezentate
prin prelucr. lutului (Glogova, Arcani,
Stroieşti, Urecheşti, Peşteana-Jiu ş.a.),
cioplitul şi sculptatul lemnului (Suseni,
Runcu, Albeni, Baia de Fier, Polovragi,
Hobiţa ş.a.) – îndeletnicire care l-a influenţat
mult pe marele sculptor Constantin
Brâncuşi, originar din acest judeţ, de la
Hobiţa, dulgheritul şi confecţionarea
uneltelor, a mobilierului şi a obiectelor
casnice, prelucr. firelor textile ş.a.
Agricultura, ocupaţie cu îndelungată
tradiţie în jud. G., dispune de o însemnată
supr. agricolă (242 879 ha, la sf. anului
2007, ceea ce reprezintă 43,3% din supr.
jud. G.), din care, ponderea cea mai mare
(40,8%, respectiv 99 045 ha) revine terenurilor arabile, urmate de păşuni (89 169
ha) şi fâneţe naturale (42 383 ha), livezi
şi pepiniere pomicole (8 038 ha), vii şi
pepiniere viticole (4 244 ha). În acelaşi
an, terenurile arabile erau ocupate de
culturi de porumb (53 227 ha), grâu şi
secară (16 445 ha), legume (5 717 ha),
plante de nutreţ (5 263 ha), cartofi, orz şi
ovăz ş.a. În cadrul jud. G. se remarcă un
uşor echilibru, respectiv o mică diferenţă
între valoarea producţiei agricole
vegetale (425 703 000 lei, în anul 2007) şi
producţia agricolă animală (446 383 000
lei). Pomicultura, în cadrul căreia
predomină prunii, merii, perii, nucii ş.a.,
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cu extindere mare în zonele deluroase,
formează bazine pomicole compacte în
arealele localit. Bârseşti, Turcineşti,
Dobriţa, Săcelu, Dăneşti, Bălăneşti,
Tismana ş.a. Sectorul zootehnic, în cadrul
căruia o pondere tot mai mare (peste
99,5%) revine crescătorilor particulari de
animale, cuprindea, la începutul anului
2008, efective însemnate de bovine
(73 922 capete), în special din rasele
Bălţata românească şi Sura de stepă,
porcine (226 347 capete), mai ales din
rasele Mangaliţa şi Marele alb, ovine
(110 620 capete), predominant din rasele
Ţurcană şi Ţigaie, caprine (19 005 capete
– în întregime în sectorul particular),
cabaline (15 502 capete). Avicultură
(2 753 948 capete); apicultură (33 769
familii de albine); sericicultură.
Căile de comunicaţie. La sf. anului 2007,
lungimea reţelei feroviare însuma 239
km (în totalitate electrificate), cu o
densitate de 42,7 km/1 000 km2 de
teritoriu, iar cea a drumurilor publice,
2 230 km (din care 721 km modernizate),
cu o densitate de 39,8 km/100 km2 de
teritoriu (superioară mediei pe ţară, care
este 33,9 km/100 km2 de teritoriu). Un
loc însemnat în transportul feroviar îl
ocupă tronsonul de cale ferată Bumbeşti–
Livezeni (30 km lungime, 38 de tunele,
25 de viaducte şi 10 poduri), prin defileul
Jiului, realizat în mare măsură cu ajutorul
brigăzilor voluntare de tineret şi dat în
folosinţă în 1948, care leagă sudul ţării
(respectiv Oltenia) cu bazinul carbonifer
Petroşani. În cadrul reţelei de drumuri,
o importanţă remarcabilă o au Drumul
European E 79 – Oradea–Beiuş–Deva–
Petroşani (apoi prin defileul Jiului,
însoţind calea ferată) – Târgu Jiu–
Craiova–Calafat, cât şi Drumul Naţional
alpin Novaci–Oaşa–Sebeş (150 km) peste
crestele M-ţilor Parâng, prin pasul Urdele
(1 950 m alt.), care asigură legăturile

I. Municipii

1. MOTRU (f. 1966)

2. TÂRGU JIU (1406)

rutiere între Oltenia şi Transilvania pe
variante mult mai scurte.
Învăţământ, cultură şi artă. În anul
şcolar 2007–2008, reţeaua unităţilor de
învăţământ din perimetrul jud. G.
cuprindea şapte grădiniţe de copii, cu
13 081 copii înscrişi şi 670 cadre didactice,
73 şcoli generale (învăţământ primar –
clasele 1–4 şi gimnazial – clasele 5–8), cu
36 100 elevi şi 2 678 cadre didactice, 34
de licee, cu 19 773 elevi şi 1 346 profesori,
o şcoală profesională, cu 4 076 elevi şi
115 profesori, o universitate de stat –
„Constantin Brâncuşi” (înfiinţată la
Târgu Jiu, în 1991), cu şapte facultăţi,
7 106 studenţi şi 146 profesori. Manifestările culturale şi de artă se desfăşoară
în cadrul celor 12 case de cultură, 140 de
cămine culturale, un cinematograf, un
teatru („Elvira Godeanu”, la Târgu Jiu),
nouă muzee, 240 de biblioteci, cu 2 588 000
vol., nenumărate formaţii corale şi de
dansuri, ansambluri folclorice, tarafuri şi
orchestre de muzică populară, fanfare etc.
Activitatea sportivă se desfăşoară în cele
41 de secţii sportive, cu 1 250 sportivi
legitimaţi, 82 antrenori şi 63 arbitri.
Ocrotirea sănătăţii. La sf. anului
2007, reţeaua unităţilor sanitare cuprindea opt spitale, cu 2 165 paturi, revenind
un pat de spital la 176 locuitori, patru
dispensare, 94 cabinete stomatologice, 82
de farmacii şi puncte farmaceutice, un
sanatoriu (la Dobriţa, com. Runcu) ş.a.
În acelaşi an, asistenţa medicală era
asigurată de 580 medici (1 medic la 658
locuitori), 96 medici stomatologi (1 medic
stomatolog la 658 locuitori) şi 2 020 cadre
medicale cu pregătire medie.
Turism intens legat de varietatea
condiţiilor naturale, în cadrul cărora se
detaşează neunumărate frumuseţi
(defileul Jiului, săpat între M-ţii Parâng
şi Vâlcan, în lungul căruia se desfăşoară
calea ferată şi şoseaua naţională; cheile
Olteţului, Runcului, Corcoaiei ş.a.,
peşterile Polovragi, Muierilor, Cloşani,

lacurile glaciare ş.a.), de vestigiile
arheologice (castrul de la Bumbeşti-Jiu,
aşezările daco-romane de la Suseni,
Bârseşti, Boroşteni ş.a.), de trecutul istoric
(Câmpia Padeşului – loc unde, la 23 ian.
1821, Tudor Vladimirescu a citit
Proclamaţia prin care chema poporul la
luptă împotriva nedreptăţilor sociale),
de numeroasele obiective arhitectonice
(mănăstirile Tismana şi Polovragi, schitul
Lainici, bisericile din lemn din
Drăguţeşti, Bibeşti, Turburea, culele de
la Curtişoara, Pojogeni, Groşerea ş.a.) şi
de artă, între care se detaşează operele
monumentale ale lui Constantin Brâncuşi
de la Târgu Jiu (Õ), de muzeele
etnografice şi memoriale (Curtişoara,
Bărbăteşti, Seaca, Vladimir, Hobiţa
celebrului Brâncuşi ş.a.), precum şi de
datinile, obiceiurile, tradiţiile, portul
gorjenesc şi mai ales de originalitatea şi
specificul ornamentaţiei în lemn sculptat,
prezente la mai toate construcţiile
ţărăneşti (case şi porţi, biserici din lemn
etc.). O atracţie deosebită o prezintă
staţiunea balneoclimaterică Săcelu (Õ) şi
numeroase rezervaţii naturale: arboretele
de castan comestibil de la Tismana,
Pocruia, Polovrogi ş.a.; tufărişul de alun
turcesc de la Tismana (Cotu cu aluni) şi
Gorganu (din M-ţii Mehedinţi); masivul
Piatra Cloşanilor, cu relief carstic, cu
arborete de fag cu elemente termofile şi
cu tufărişuri de liliac care se dezvoltă
până la 1 400 m alt.; pădurea Botorogi
de lângă Târgu Jiu; izbucul de la Isvarna
ş.a. De altfel, întreaga regiune a jud. G.
se integrează într-o zonă turistică mult
mai vastă, cunoscută sub numele generic
de Nordul Olteniei. Pentru satisfacerea
nevoilor de cazare turistică, jud. G.
dispunea, în anul 2007, de 1 439 de locuri
în 13 hoteluri, o cabană, trei pensiuni
turistice urbane şi 21 de pensiuni turistice
rurale etc. Indicativ auto: GJ.

Localităţile jud. Gorj
(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)
Localit. componente al municipiilor

1. Dealu Pomilor
2. Horăşti
3. Însurăţei
4. Leurda (1406)
5. Ploştina (1385)
1. Bârseşti
2. Drăgoeni
3. Iezureni

Satele care aparţin municipiilor

1. Lupoiţa
2. Râpa
3. Roşiuţa

4. Polata
5. Preajba Mare
6. Romaneşti
7. Slobozia
8. Ursaţi
II. Oraşe

Gorj

Localit. componente ale oraşelor

1. BUMBEŞTI-JIU (1696)

2. NOVACI (1502)

3. ROVINARI

4. TÂRGU CĂRBUNEŞTI (1480)

1. Vârţ

1. Blahniţa de Jos
2. Cărbuneşti-Sat
3. Cojani
4. Creţeşti
5. Curteana
6. Floreşteni
7. Măceşu
8. Pojogeni
9. Rogojeni
10. Ştefăneşti

1. Celei
2. Costeni
3. Gornoviţa
4. Isvarna
5. Pocruia (sec. 14)
6. Racoţi
7. Sohodol (sec. 14)
8. Topeşti
9. Vâlcele
10. Vânăta

1. Jilţu

1. Gârbovu
2. Murgeşti
3. Strâmba-Jiu
4. Valea Viei

7. ŢICLENI (1597)
III. Comune
1. ALBENI

2. ALIMPEŞTI

Satele componente
(primul sat este reşed. com.)

1. Albeni (1486)
2. Bârzeiu de Gilort
3. Bolboceşti
4. Doseni
5. Mirosloveni
6. Pruneşti

1. Alimpeşti
2. Ciupercenii de Olteţ
3. Corşoru
4. Nistoreşti
5. Sârbeşti

1. Curtişoara (1385)
2. Lăzăreşti
3. Pleşa
4. Tetila
1. Berceşti
2. Hirişeşti
3. Pociovaliştea
4. Siteşti

5. TISMANA (sec. 14)

6. TURCENI (1499)

Sate care aparţin oraşelor

3. ANINOASA

4. ARCANI

5. BAIA DE FIER
6. BĂLĂNEŞTI

1. Aninoasa
2. Bobaia
3. Costeşti
4. Groşerea
5. Sterpoaia

1. Arcani
2. Câmpofeni
3. Sănăteşti
4. Stroieşti

1. Baia de Fier (1480)
2. Cernădia
1. Voiteştii din Vale
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7. BĂLEŞTI

8. BĂRBĂTEŞTI

9. BÂLTENI

10. BENGEŞTI-CIOCADIA

11. BERLEŞTI

12. BOLBOŞI

13. BORĂSCU

14. BRĂNEŞTI

2. Bălăneşti
3. Blidari
4. Cânepeşti
5. Glodeni
6. Ohaba
7. Voiteştii din Deal
1. Băleşti
2. Ceauru
3. Corneşti
4. Găvăneşti
5. Rasova
6. Stolojani
7. Tălpăşeşti
8. Tămăşeşti
9. Voinigeşti

15. BUMBEŞTI-PIŢIC
16. BUSTUCHIN

17. CĂPRENI

1. Bărbăteşti (1438)
2. Musculeşti (1707)
3. Petreşti (1504)
4. Socu (1746)
1. Bâlteni
2. Cocoreni
3. Moi
4. Peşteana-Jiu
5. Vlăduleni
1. Bengeşti
2. Bălceşti
3. Bircii
4. Ciocadia

1. Berleşti
2. Bârzeiu
3. Gâlceşti
4. Lihuleşti
5. Pârâu Viu
6. Scrada
7. Scurtu

1. Bolboşi
2. Bălăceşti
3. Bolboasa
4. Igirosu
5. Miclosu
6. Ohaba-Jiu
7. Valea

1. Borăscu
2. Baniu
3. Calapăru
4. Gura-Menţi
5. Menţii din Dos
6. Miluta
7. Scoruşu

1. Brăneşti
2. Bădeşti
3. Brebenei
4. Capu Dealului

18. CĂTUNELE

19. CÂLNIC

20. CIUPERCENI

21. CRASNA

22. CRUŞEŢ

5. Gilortu
6. Pârâu

1. Bumbeşti-Piţic
2. Cârligei
3. Poienari
1. Bustuchin
2. Cionţi
3. Motorgi
4. Nămete
5. Poiana-Seciuri
6. Poieniţa
7. Pojaru
8. Valea Pojarului
1. Căpreni
2. Aluniş
3. Brăteşti
4. Bulbuceni
5. Cetatea
6. Cornetu
7. Dealu Spirei
8. Satu Nou

1. Cătunele
2. Dealu Viilor
3. Lupoaia (1558)
4. Steic
5. Valea Mânăstirii
6. Valea Perilor
1. Câlnic
2. Câlnicu de Sus
3. Didileşti
4. Găleşoaia
5. Hodoreasca
6. Pieptani
7. Pinoasa
8. Stejerei
9. Vâlceaua

1. Ciuperceni
2. Boboieşti
3. Peşteana-Vulcan
4. Priporu
5. Strâmba-Vulcan
6. Vârtopu
7. Zorzila

1. Crasna
2. Aninişu din Deal
3. Aninişu din Vale
4. Buzeşti
5. Cărpiniş
6. Crasna din Deal
7. Drăgoieşti
8. Dumbrăveni
9. Radoşi
1. Cruşeţ
2. Bojinu
3. Marineşti

23. DĂNCIULEŞTI

24. DĂNEŞTI

25. DRĂGOTEŞTI
26. DRĂGUŢEŞTI

27. FĂRCĂŞEŞTI

28. GLOGOVA

29. GODINEŞTI

30. HUREZANI

4. Măiag
5. Mierea
6. Miericeaua
7. Slămneşti
8. Slăvuţa
9. Urda de Jos
10. Văluţa

1. Dănciuleşti
2. Bibuleşti
3. Hălăngeşti
4. Obârşia
5. Petrăchei
6. Rădineşti
7. Zăicoiu
1. Dăneşti
2. Barza
3. Botorogi
4. Brătuia
5. Bucureasa
6. Merfuleşti
7. Şasa
8. Trocani
9. Ţârculeşti
10. Ungureni
11. Văcarea

Gorj

31. IONEŞTI

32. JUPÂNEŞTI

33. LELEŞTI
34. LICURICI

35. LOGREŞTI

1. Drăgoteşti
2. Corobăi
3. Trestioara
1. Drăguţeşti
2. Cârbeşti
3. Dâmbova
4. Iaşi-Gorj
5. Tâlveşti
6. Urecheşti

1. Fărcăşeşti
2. Fărcăşeşti-Moşneni
3. Peşteana de Jos
4. Rogojel
5. Roşia-Jiu
6. Timişeni
7. Valea cu Apă
1. Iormăneşti
2. Cămuieşti
3. Cleşneşti
4. Glogova
5. Olteanu

1. Godineşti
2. Arjoci
3. Câlceşti
4. Chiliu
5. Pârâu de Pripor
6. Pârâu de Vale
7. Rătez
1. Hurezani
2. Busuioci

36. MĂTĂSARI

37. MUŞETEŞTI

38. NEGOMIR

39. PADEŞ

3. Pegeni
4. Plopu
5. Totea de Hurezani
1. Ioneşti
2. Gura Şuşiţei
3. Ilieşti
4. Picu
1. Jupâneşti
2. Boia
3. Pârâu Boia
4. Vidin
5. Vierşani
1. Leleşti
2. Frăteşti
3. Rasoviţa

1. Licurici
2. Frumuşei
3. Negreni
4. Totea

1. Târgu Logreşti
2. Colţeşti
3. Frunza
4. Logreşti-Moşteni
5. Măru
6. Popeşti
7. Seaca
1. Mătăsari
2. Brădet
3. Brădeţel
4. Croici
5. Runcurel

1. Muşeteşti
2. Arşeni
3. Bârcaciu
4. Gămani
5. Grui
6. Stănceşti
7. Stănceşti-Larga
1. Negomir
2. Artanu
3. Bohorel
4. Condeieşti
5. Nucetu
6. Orzu
7. Paltinu
8. Raci
9. Ursoaia
10. Valea Racilor
1. Călugăreni
2. Apa Neagră
3. Cerna-Sat
4. Cloşani
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40. PEŞTIŞANI

41. PLOPŞORU

42. POLOVRAGI
43. PRIGORIA

44. ROŞIA DE AMARADIA

45. RUNCU

46. SAMARINEŞTI

5. Motru Sec
6. Orzeşti
7. Padeş (1463)
8. Văieni
1. Peştişani
2. Boroşteni
3. Brădiceni
4. Frânceşti
5. Gureni
6. Hobiţa
7. Seuca

1. Văleni
2. Broşteni
3. Broştenii de Sus
4. Ceplea
5. Cursaru
6. Deleni
7. Izvoarele
8. Olari
9. Piscuri (1601)
10. Plopşoru (1496)
11. Sărdăneşti

47. SĂCELU

48. SĂULEŞTI

49. SCHELA

50. SCOARŢA

1. Polovragi (1480)
2. Racoviţa (1502)
1. Prigoria
2. Bucşana
3. Burlani
4. Călugăreasa
5. Dobrana
6. Negoieşti
7. Zorleşti

1. Roşia de Amaradia (1503)
2. Becheni
3. Dealu Viei
4. Ruget
5. Seciurile
6. Stejaru
7. Şitoaia
1. Runcu
2. Bâlta
3. Bâltişoara
4. Dobriţa
5. Răchiţi
6. Suseni
7. Valea Mare

1. Samarineşti
2. Băzăvani
3. Boca
4. Duculeşti
5. Larga
6. Ţirioi
7. Valea Bisericii
8. Valea Mică

51. SLIVILEŞTI

52. STĂNEŞTI

53. STEJARI

54. STOINA

9. Valea Poienii

1. Săcelu
2. Blahniţa de Sus
3. Hăieşti
4. Jeriştea
5. Maghereşti
1. Săuleşti
2. Bibeşti
3. Dolceşti
4. Purcaru

1. Sâmbotin
2. Arsuri
3. Gornăcel
4. Păjiştele
5. Schela

1. Scoarţa
2. Bobu
3. Budieni
4. Câmpu Mare
5. Cerătu de Copăcioasa
6. Colibaşi
7. Copăcioasa
8. Lazuri
9. Lintea
10. Mogoşani
11. Pişteştii din Deal
1. Slivileşti
2. Cojmăneşti
3. Miculeşti
4. Strâmbu
5. Sura
6. Şiacu
7. Ştiucani
8. Tehomir

1. Stăneşti
2. Alexeni
3. Bălani
4. Căleşti
5. Curpen
6. Măzăroi
7. Obreja
8. Pârvuleşti
9. Vaidei
10. Vălari (sec. 14)
1. Stejari
2. Baloşani
3. Băceşti
4. Dealu Leului
5. Piscoiu
6. Popeşti-Stejari
1. Stoina
2. Ciorari
3. Mieluşei
4. Păişani
5. Toiaga

55. TELEŞTI
56. TURBUREA

57. TURCINEŞTI

58. ŢÂNŢĂRENI

6. Ulmet
7. Urda de Sus

1. Teleşti (1483)
2. Buduhala
3. Şomăneşti
1. Turburea
2. Cocorova
3. Poiana
4. Spahii
5. Şipotu

59. URDARI
60. VĂGIULEŞTI

1. Turcineşti
2. Cartiu
3. Horezu
4. Rugi

61. VLADIMIR

1. Ţănţăreni
2. Arpadia

GORNEA, Schitul ~ Õ Sicheviţa.

GORNEªTI, com. în jud. Mureº, alcãtuitã din 9 sate, situatã în SV Dealurilor
Mureºului, pe stg. râului Mureº, la confl.
cu Habic; 5 691 loc. (1 ian. 2011): 2 787
de sex masc. ºi 2 904 fem. Staþie de c.f.
Nod rutier. Expl. de gaze naturale (în
satul Teleac). Producţie de mobilă, de
îmbrăcăminte pentru lucru şi de produse
alim. Fermã de creºtere a porcinelor. În
satul Gorneºti, menþionat documentar,
prima oarã, în 1319, se aflã castelul
„Teleki” construit în anii 1771–1778, în
stil baroc, dupã planurile arhitectului
austriac Andreas Meyerhoffer, cu parc
dendrologic în care sunt expuse statuete
reprezentând personaje mitologice,
precum ºi o bisericã din sec. 15, cu turn
din 1797 ºi refaceri din sec. 19; bisericã
din lemn cu dublu hram – „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil ºi „Sfântul
Nicolae” (sec. 17), în satul Mura Micã;
bisericã din sec. 14, în satul Periº ºi
bisericã din lemn cu hramul „Sfinþii

Arhangheli Mihail ºi Gavriil” (sec. 17),
în satul Mura Mare. Com. G. are în
componenţă satul Petrilaca de Mureş
care s-a depopulat la sf. sec. 20 şi
începutul sec. 21, existând din punct de
vedere ad-tiv, dar fără locuitori.

GORNET, com. în jud. Prahova, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în Subcarpaþii Teleajenului; 3 044 loc. (1 ian. 2011): 1 516 de
sex masc. ºi 1 528 fem. Expl. de petrol.
Pomiculturã; viticulturã; culturi de
zmeurã.

GORNET-CRICOV, com. în jud. Prahova,
alcãtuitã din 6 sate, situatã la poalele de
V ale Dealului Istriþa, pe râul Cricovu
Sãrat; 2 389 loc. (1 ian. 2011): 1 240 de sex
masc. ºi 1 149 fem. Viticulturã. În satul
Dobrota se aflã o bisericã rupestrã (sec.
16) de 5 m lungime, 2 m lãþime ºi 2 m
înãlþime.
GORNOVIÞA, Suprafaþa de eroziune ~
Õ Godeanu (1).
GOROVEI, Mănãstirea ~ Õ Vãculeºti.

GORU, masiv muntos, cu aspect de
mãgurã, situat în partea centralã a M-þilor
Lãcãuþ (M-þii Vrancei), alcãtuit din fliº
paleogen (gresii). Alt. max.: 1 785 m (vf.
Goru). Acoperit cu pajiºti alpine.
Accesibil pe poteci marcate dinspre vãile
superioare ale râurilor Zãbala ºi Putna.

Gorneşti. Castelul „Teleki”

GORUIA, com. în jud. Caraº-Severin,
alcãtuitã din 3 sate, situatã în SV Depr.
Caraºova, la poalele de SE ale M-þilor
Dognecea ºi cele de N ale M-þilor Anina,

3. Chiciora
4. Floreşti

Gostinari
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1. Urdari
2. Fântânele
3. Hotăroasa

1. Văgiuleşti
2. Cârciu
3. Covrigi
4. Murgileşti
5. Valea Motrului
1. Andreeşti
2. Frasin
3. Valea Deşului
4. Vladimir

pe cursul superior al râului Caraº; 890
loc. (1 ian. 2011): 444 de sex masc. ºi 446
fem. Expl lemnului. Pomiculturã (meri,
peri, pruni). Satul Goruia este menþionat
documentar, prima oarã, în 1437.
Agroturism.
GOSTAVÃÞU, com. în jud. Olt, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în E Câmpiei Romanaþi,
pe cursul inf. al Oltului; 3 089 loc. (1 ian.
2011): 1 545 de sex masc. ºi 1 544 fem.
Expl. de balast. Culturi de cereale, plante
tehnice ºi de nutreþ, legume, pepeni verzi
º.a. Colecþie de arheologie ºi numismaticã
(în satul Slãveni). Pe terit. com. G. a fost
descoperit un coif din bronz, de tip
greco-iliric, datând din a doua Epocã a
fierului (La Tène, sec. 5 î.Hr.–sec 1 d.Hr.).
Bisericile cu hramurile „Sfântul Nicolae”
(1810, refãcutã în 1863 ºi pictatã în 1869)
ºi „Sfinþii Voievozi” (1859, reparată în
1940-1941 şi 1953), în satul Gostavãþu.
GOSTINARI, com. în jud. Giurgiu, alcãtuitã din 2 sate, situatã în Câmpia Burnas, la confl. râului Neajlov cu Argeºul;
2 567 loc. (1 ian. 2011): 1 239 de sex masc.
ºi 1 328 fem. Nod rutier. Culturi de
cereale, de floarea-soarelui, de plante
tehnice ºi de nutreþ, de legume º.a. În
satul Mironeºti (numit în trecut Coiani)
se aflã ruinele palatului postelnicului
Constantin Cantacuzino (sec. 17) ºi
biserica având hramul „Sfântul Nicolae”,
ctitorie din 1668–1669 a Ilincãi Cantacuzino (soþia lui Constantin Cantacuzino),
iar în satul Gostinari existã biserica având
hramul „Sfântul Nicolae” a fostului schit
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„Barbu Bellu” (sec. 18, refăcută în 1818),
azi în ruină, biserica din lemn cu hramul
„Cuvioasa Parascheva” (1857) ºi curþile
lui ªtefan Bellu (1818). Din 1857, biserica
„Sfântul Nicolae” a fostului schit nu a
mai servit ca lăcaş de cult. În anul 2008
a fost reactivat schitul urmând ca biserica
sa fie restaurată. Între 17 febr. 1968 ºi 23
ian. 1981, com. G. a fãcut parte din jud.
Ilfov.

GOSTINU, com. în jud. Giurgiu, formată
dintr-un sat, situatã în S Câmpiei Burnas,
pe stg. Dunãrii; 2 122 loc. (1 ian. 2011):
1 012 de sex masc. ºi 1 110 fem. Centru
apicol. Pescuit în regim natural. Împletituri din papurã. Între 17 febr. 1968 ºi 23
ian. 1981, com. G. a fãcut parte din jud.
Ilfov.

GOªMANU, Munþii ~, masiv muntos în
partea central-esticã a Carpaþilor Orientali,
sub forma unei culmi prelungi, cu
direcþie NV-SE, delimitatã de Valea
Bistriþei la N ºi E, Depr. Tazlãu, la S, ºi
aliniamentul vãilor Asãu–Tarcãu, la V.
Constituit predominant din fliº grezosºistos. Alt. max.: 1 474 m (vf. Geamãna).
Important nod hidrografic (de aici izv.
râurile Oanþu, Secu, Vaduri, Calu, Iapa,
Nechitu º.a. – toate afl. pe dr. ale Bistriþei
–, precum ºi râul Tazlãu). Acoperit cu
pãduri de brad (Abies alba) ºi molid (Picea
abies) în amestec cu fag (Fagus sylvatica).
O supr. de 171,3 ha de pãdure este declaratã rezervaþie forestierã, adãpostind
numeroºi arbori multiseculari cu dimensiuni impresionante (60 m înãlþime ºi
peste 1,50 m diametrul trunchiului). Expl.
Izvoare termale.
forestiere.

GOTTLOB, com. în jud. Timiº, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în Câmpia Timiºului;
2 326 loc. (1 ian. 2011): 1 171 de sex masc.
ºi 1 155 fem. Legumiculturã. Producþie
de produse refractare şi de brazi artificiali
pentru Crãciun. Creºterea ovinelor,
bovinelor ºi mãgarilor. În satul Gottlob,
înfiinþat în anii 1770–1771 de coloniºtii
germani, se aflã o bisericã romano-catolicã (1773) şi biserica ortodoxă cu
hramul „Sfântul Ioan Botezatorul” (1967–
1969) aflată în prezent într-un proces de
extindere şi modernizare. Satul Vizejdia
este atestat documentar în anul 1424.
Com. G. a fost înfiinþatã la 7 mai 2004
prin desprinderea satelor Gottlob ºi
Vizejdia din com. Lovrin, jud. Timiº.
GOVĂJDIA Õ Ghelari.

GOVORA 1. Lac de acumulare creat pe
cursul inf. al Oltului, în aval de municipiul Râmnicu Vâlcea, pe terit. com.
Mihãeºti ºi Budeºti. Supr.: 477,2 ha; vol.:
18,5 mil. m3. Apele acestui lac, dat în
folosinþã în 1975, pun în miºcare turbinele hidrocentralei Govora (45 MW) din
arealul com. Mihãeºti, jud. Vâlcea.
2. Õ Bãile Govora.
3. Mănãstirea ~ Õ Mihãeºti (3).
GRADIªTEA, com. în jud. Brãila, alcãtuitã din 3 sate, situatã în NV Câmpiei
Brãilei, pe râul Buzãu; 2 284 loc. (1 ian.
2011): 1 109 de sex masc. ºi 1 175 fem.
Nod rutier. Expl. de balast. Centru de
prelucr. a firelor ºi fibrelor textile. Producţie de alcool. Centru de colectare a
laptelui. Creºterea bovinelor. Pisciculturã. Culturi de cereale, de plante tehnice
ºi de nutreþ, floarea-soarelui, legume etc.
În satul Gradiştea se află biserica „Sfântul
Gheorghe” (1874).
GRAJDURI, com. în jud. Iaºi, alcãtuitã
din 7 sate, situatã în Pod. Central Moldovenesc, pe cursul superior al râului
Rebricea; 3 248 loc. (1 ian. 2011): 1 681 de
sex masc. ºi 1 567 fem. Staþie de c.f. (inauguratã la 1 mai 1892). Producţie de produse chimice de bază. Bibliotecã comunalã
(c. 13 000 volume). Prelucr. metalelor
(cazane) ºi a lemnului. Culturi de cereale.
Tabãrã internaþionalã de sculpturã (sunt
expuse peste 150 de opere sculptate). În
satul Grajduri, menþionat documentar în
1423, se află biserica „Naşterea Maicii
Domnului” (1911), iar în satul Cărbunari
există biserica „Izvorul Tămăduirii”
(1994). În satul Poiana cu Cetate se aflã
ruinele bisericii Cujna (sec. 17).

GRATIA, com. în jud. Teleorman, alcãtuitã din 3 sate, situatã în Câmpia
Gãvanu-Burdea, pe râul Dâmbovnic;
2 827 loc. (1 ian. 2011): 1 321 de sex masc.
ºi 1 506 fem. Fermã avicolã. Culturi de
cereale, de plante tehnice ºi de nutreþ, de
floarea-soarelui, sfeclã de zahãr etc.

GRÃDINA, com. în jud. Constanþa, alcãtuitã din 3 sate, situatã în Pod. Casimcea;
1 148 loc. (1 ian. 2011): 571 de sex masc.
ºi 577 fem. Haltã de c.f. (în satul Casian).
Pomiculturã; viticulturã; legumiculturã.
Pe terit. satului Cheia se aflã o rezervaþie
complexã cu calcare recifale în formã de
turnuri circulare. Com. G. a fost înfiinþatã
la 27 oct. 2004 prin desprinderea satelor
Grãdina, Casian ºi Cheia din com.
Târguºor, jud. Constanþa.

GRÃDINARI 1. Com. în jud. Caraº-Severin,
alcãtuitã din 2 sate, situatã în zona de
contact a Câmpiei Caraºului cu Dealurile
Oraviþei, pe râul Caraº; 2 200 loc. (1 ian.
2011): 1 093 de sex masc. ºi 1 107 fem.
Staþie de c.f. Nod rutier. Înainte de 1 ian.
1965, satul ºi com. G. s-au numit Cacova.
Satul Grãdinari apare menþionat documentar, prima oarã, în perioada 1723–
1725 cu numele Kákova.
2. Com. în jud. Giurgiu, alcãtuitã din
3 sate, situatã în E Câmpiei GãvanuBurdea, pe râul Argeº; 3 309 loc. (1 ian.
2011): 1 660 de sex masc. ºi 1 649 fem.
Staþie de c.f. Nod rutier. Expl. de gaze,
de petrol ºi de balast. Mat. de constr.
Prelucr. lemnului (mobilă). Culturi de legume. Cãmin-spital pentru copiii
handicapaþi neuropsihomotor, construit
în perioada febr. 1991 – apr. 1993
(inaugurat la 3 mai 1993). În satul
Tântava se aflã biserica având dublu
hram – „Adormirea Maicii Domnului”
ºi „Sfânta Treime” (1877), iar în satul
Grãdinari existã conacul „Oteteleºanu”
(1900–1916). Între 17 febr. 1968 ºi 23 ian.
1981, com. G. a fãcut parte din jud. Ilfov.
3. Com. în jud. Olt, alcãtuitã din 4
sate, situatã pe terasele de pe dr. râului
Olt; 2 597 loc. (1 ian. 2011): 1 274 de sex
masc. ºi 1 323 fem. Legumiculturã.
Bisericã având hramul „Sfântul
Gheorghe” (1577, refacută în 1957), în
satul Runcu Mare.
GRÃDINILE, com. în jud. Olt, alcãtuitã
din 3 sate, situatã în Câmpia Romanaþi;
1 764 loc. (1 ian. 2011): 899 de sex masc.
ºi 865 fem. Culturi de cereale, floarea-soarelui, legume º.a. Biserica „Sfântul
Nicolae” (1866), în satul Grădinile. Com.
G. a fost înfiinþatã la 7 mai 2004 prin
desprinderea satelor Grãdinile, Arvãteasca ºi Plãviceanca din com. Studina,
jud. Olt.

GRÃDIªTEA 1. Com. în jud. Cãlãraºi,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în S-SE
Câmpiei Bãrãganului, pe terasele de pe
stg. Dunãrii; 4 736 loc. (1 ian. 2011): 2 388
de sex masc. ºi 2 348 fem. Producţie de
componente electronice. Culturi de
cereale, plante tehnice ºi de nutreþ, de
legume etc. Pescuit; irigaþii din apele
Dunãrii ºi lacului Gãlãþui. Bibliotecã
(1916) cu c. 16 000 vol. Înainte de 1 ian.
1965, satul ºi com. G. s-au numit
Cacomeanca. Între 17 febr. 1968 ºi 23 ian.
1981 com. G. a fãcut parte din jud. Ilfov,
iar pânã la 29 mart. 1982 din jud.
Ialomiþa. În fostul sat Măxineni (sat

înglobat în satul Grădiştea la 17 febr.
1968) se află ruinele conacului lui Hagi
Tudorache (sec. 19) şi biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1504-1547,
modificată în 1859 şi restaurată în 1950);
bisericile cu acelaşi hram - „Sfântul
Nicolae”, în satele Bogata (1820-1826) şi
Rasa (1833-1836, declarată monument
istoric în anul 2004). În curtea bisericii
din satul Rasa există o cruce din piatră
datând din sec. 18.
2. Com. în jud. Ilfov, alcãtutitã din 2
sate, situatã în Câmpia Vlãsiei, pe malul
lacului Cãldãruºani; 2 978 loc. (1 ian.
2011): 1 518 de sex masc. ºi 1 460 fem.
Staþie de c.f. (inauguratã la 1 nov. 1869).
Nod rutier. Pescuit. Pe terit. com. se aflã
rezervaþia forestierã Cãldãruºani (125
ha), înfiinþatã în 1954, în cadrul pãdurii
Cãldãruºani (468 ha). Rezervaþia este
formatã predominant din stejar (Quercus
robur) în amestec cu cer (Quercus cerris),
stejar brumãriu (Quercus pedunculiflora),
gârniþã (Quercus frainetto), arþar tãtãresc
(Acer tataricum) º.a., reprezentând un rest
din vechii Codrii ai Vlãsiei. În satul Sitaru
se aflã mănãstirea cu acelaºi nume (de
cãlugãri), cunoscutã ºi sub numele de
„Balamuci”, ctitorie din anii 1626–1627
a soþilor Pavel (Papa) ºi Elena Greceanu
ºi menþionatã documentar, prima oarã,
la 15 apr. 1631. Biserica mănãstirii, cu
hramul „Adormirea Maicii Domnului”,
a fost restauratã în anii 1751–1752 prin
strãdania ieromonahului Antim ºi pictatã
la interior în 1753 de preoþii Dima ºi
Neacşa din Braºov împreunã cu ucenicii
lor. Ansamblul monahal a fost supus
unor reparaþii ºi consolidãri dupã
cutremurele din 1750, 1802, 1940 ºi 1977.
Biserica a fost restauratã în 1989–1990,
când a fost spãlatã ºi pictura. În perioada
1915–1928 mănãstirea nu a funcþionat,
activitatea monahalã reluându-se ca schit
dupã 1928. În 1990 schitul „Balamuci” a
devenit mănãstire cu numele „Sfântul

Grămeşti. Biserica „Sfântul Nicolae”

Nicolae”-Balamuci. În satul Sitaru se află
biserica „Adormirea Maicii Domnului”
(sec. 18), declarată monument istoric.
Între 23 ian. 1981 ºi 10 apr. 1997 com. G.
a fost în Sectorul Agricol Ilfov.
3. Com. în jud. Vâlcea, alcãtuitã din
9 sate, situatã în Piem. Olteþului, pe râul
Olteþ; 2 847 loc. (1 ian. 2011): 1 433 de sex
masc. ºi 1 414 fem. Nod rutier. Expl. de
petrol ºi gaze naturale. În satul Grãdiºtea,
atestat documentar la 3 aug. 1489, se aflã
biserica având dublu hram – „Sfinþii
Împãraþi Constantin ºi Elena” ºi „Sfântul
Matei” (1840); bisericã având hramul
„Intrarea în Bisericã a Maicii Domnului”
(1748), în satul Strãchineºti; bisericile din
lemn cu hramurile „Adormirea Maicii
Domnului” (1763) ºi „Sfinþii Voievozi”
(1816), în satele Obislavu ºi Valea
Grãdiºtei. Satul Dobricea apare menþionat documentar, prima oarã, la 18 ian.
1480, satul Turburea la 9 mart. 1502, iar
satul Obislavu în 1722.
GRÃDIªTEA
MUNCELULUI
Orãºtioara de Sus.

Õ

GRÃJDENI, Mănãstirea ~ Õ Fruntiºeni.

GRÃMEªTI, com. în jud. Suceava,
alcãtuitã din 5 sate, situatã în NE Pod.
Suceava, pe dr. Vãii Siretului; 3 060 loc.
(1 ian. 2011): 1 541 de sex masc. ºi 1 519
fem. Producţie de lacuri, vopsele şi
cerneluri tipografice. Culturi de cereale,
de cartofi, sfeclă de zahăr, plante furajere
ş.a. Fond cinegetic. Satul Grãmeºti apare
menþionat documentar într-un act emis
la 6 nov. 1632. În satul Bãlineºti se aflã
biserica având hramul „Sfântul Nicolae”
(21,85 m lungime ºi 9 m lãþime), construitã în anii 1493–1499 prin grija ºi pe
cheltuiala logofãtului Ion Tãutu, ziditã
din piatrã brutã ºi din cãrãmidã, cu
elemente gotice (ancadramente, nervuri
de boltã º.a.) ºi decoraþie în ceramicã
smãlþuitã policromã, cu motive heraldice
(sub corniºã are un brâu cu discuri din
ceramicã smãlþuitã). În interior pãstreazã
picturi murale executate în perioada
1535–1538 de Gavriil Ieromonahul, iar
pe pereþii exteriori fragmente de picturi
datând din epoca lui Petru Rareº.
Reparatã în 1721 ºi 1763. Picturile murale
interioare sunt în stare relativ bunã, în
schimb, cele exterioare sunt degradate
în proporþie de 90%. Portalul bisericii
prezintã o boltã goticã susþinutã de
console decorate cu motive florale.
Catapeteasma este din lemn de tei, cu
sculpturi florale poleite cu aur, ºi a fost
dãruitã în 1792 de Ieremia Jigniceanu. În
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pronaos se aflã gropniþa familiei Tãutu.
Pânã în 1864 a funcþionat ca mănãstire
de maici, dupã secularizarea averilor
mănăstireşti (în 1863) a devenit bisericã
de parohie, iar în 1899 a fost luatã în grija
Departamentului pentru monumente
istorice pentru pãstrare ºi conservare.
Biserica, aflată în prezent într-o stare
avansată de degradare, figurează pe lista
Patrimoniului cultural mondial UNESCO.
În satul Rudeºti existã bisericile din lemn
cu hramurile „Adormirea Maicii
Domnului” (sec. 18) ºi „Sfântul Dumitru”
(1792, cu refaceri din 1945).

GRÃNICERI, com. în jud. Arad, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în Câmpia Criºurilor,
la graniþa cu Ungaria; 2 510 loc. (1 ian.
2011): 1 258 de sex masc. ºi 1 252 fem.
Staþie de c.f. Lac piscicol. Pe terit. com.
G. a fost descoperit, la începutul sec. 20,
un tezaur compus din 3 falere (elemente
de podoabã discoidale) de aur, datând
din Epoca târzie a bronzului. În satul
Grãniceri, menþionat documentar, prima
oarã, în 1438 cu numele Olthlaka, se află
biserica „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi
Gavriil” (1758).
GRÃNICEªTI, com. în jud. Suceava,
alcãtuitã din 6 sate, situatã în N Pod.
Suceava, pe râul Horaiþ; 5 043 loc. (1 ian.
2011): 2 560 de sex masc. ºi 2 483 fem.
Expl. de balast. Morãrit. Prefabricate din
beton (tuburi, dale º.a.). Culturi de
cereale, cartofi, legume º.a. Fermã de
creºtere a bovinelor (în satul Dumbrava).
În anii 1973–1974, pe terit. com. G. au
fost descoperite vestigii neolitice (trei
toporaºe, vârf de sãgeatã din silex º.a.).
Satul Grãniceºti este atestat documentar
la 15 mart. 1490. În satul Iacobeºti se aflã
biserica din lemn cu hramul „Naºterea
Maicii Domnului” (1792) ºi curtea
baronilor Capri (sf. sec. 19), iar în satul
Grãniceºti există o bisericã din lemn din
1758. Rezervaþie de lalele pestriþe.
GREACA 1. Fost lac de luncã (7 400 ha),
pe stg. Dunãrii, pe terit. com. Greaca,
complet desecat ºi redat circuitului
agricol în anii ’60 ai sec. 20.
2. Com. în jud. Giurgiu, alcãtuitã din
3 sate, situatã în E Câmpiei Burnas, în
lunca ºi pe terasele de pe stg. Dunãrii;
2 363 loc. (1 ian. 2011): 1 112 de sex masc.
ºi 1 251 fem. Producţie de săpun,
detergenţi şi de produse alim. Centru
viticol ºi de vinificaþie. Centru de rotãrit
ºi de împletituri din papurã. Staþiune de
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cercetãri viticole înfiinþatã la 13 oct. 1959.
Între 17 febr. 1968 ºi 23 ian. 1981 com. G.
a fãcut parte din jud. Ilfov. Pe terit. com.
G., pe malul fostului lac, au fost descoperite (1960) urmele unei aºezãri neolitice, aparþinând culturii materiale Boian
(milen. 4 î.Hr.), ºi ale unei aºezãri din
sec. 9–10. În satul Greaca, atestat documentar în 1532, se află bisericile „Sfinţii
Apostoli Petru şi Pavel” (1888) şi „Sfinţii
40 de Mucenici” (1907) ºi conacul
„Gorski” (1900–1916), azi sediul Staþiunii
viticole.

GREBÃNU, com. în jud. Buzãu, alcãtuitã
din 6 sate, situatã în zona de contact a
Subcarpaþilor Buzãului cu Câmpia
Râmnicului, la poalele de E ale Dealului
Buda; 5 505 loc. (1 ian. 2011): 2 731 de
sex masc. ºi 2 774 fem. Prelucr. lemnului
(mobilier); produse textile ºi de panificaþie. Morãrit. Viticulturã. Pomiculturã
(meri, peri, pruni, nuci). Bisericã având
hramul „Sfântul Nicolae” (1840-1843), în
satul Grebãnu; biserica din lemn cu
hramul „Sfinþii Voievozi” (1822), în satul
Homeºti.
GREBENIªU DE CÂMPIE, com. în jud.
Mureº, alcãtuitã din 3 sate, situatã în
zona Colinelor Comlodului; 1 619 loc.
(1 ian. 2011): 829 de sex masc. ºi 790 fem.
Expl. de gaze naturale. Centru de confecþionare a pieselor de port popular.
Muzeu sãtesc. Satul Grebeniºu de Câmpie este menþionat documentar, prima
oarã, în 1294.

GRECEªTI, com. în jud. Dolj, alcãtuitã
din 6 sate, situatã în Piem. Bãlãciþei; 1 759
loc. (1 ian. 2011): 900 de sex masc. ºi 859
fem. În satul Greceºti, atestat documentar
în 1716, se aflã biserica cu dublu hram –
„Sfântul Ioan Botezãtorul” ºi „Sfântul
Haralambie” (1820) ºi biserica „Sfântul
Ioan Botezãtorul” (1853), iar în satul
Grãdiºtea există biserica din lemn cu
hramul „Sfântul Dimitrie” (ante 1845).

GRECI 1. Denumirea sub care mai este
cunoscut vf. Þuþuiatu din M-þii Mãcin.
2. Com. în jud. Mehedinþi, alcãtuitã
din 6 sate, situatã în N Piem. Bãlãciþei;
1 257 loc. (1 ian. 2011): 607 de sex masc.
ºi 650 fem. Bisericile cu hramurile „Sfântul
Nicolae” (1889, refãcutã în 1910) ºi „Naºterea Maicii Domnului” (construitã în
1864 pe locul uneia din lemn din 1704,
cu picturi originare), în satele Greci ºi
Sãlãtruc.

3. Com. în jud. Tulcea, formată
dintr-un sat, situatã la poalele de V-NV
ale M-þilor Mãcin, strãjuitã de vf.
Þuþuiatu (sau Greci); 5 426 loc. (1 ian.
2011): 2 641 de sex masc. ºi 2 785 fem.
Expl. de granit. Producţie de confecţii
textile, de macaroane şi tăiţei. Satul Greci
este atestat documentar în 1790.

GRINDU 1. Com. în jud. Ialomiþa,
formată dintr-un sat, situatã în Câmpia
Bãrãganului; 2 102 loc. (1 ian. 2011): 1 036
de sex masc. ºi 1 066 fem. Staþie de c.f.
Expl. de petrol. Ferme de creºtere a
bovinelor ºi pãsãrilor. Culturi de cereale,
plante tehnice ºi de nutreþ, legume º.a.
În satul Grindu, atestat documentar în
1781, se află biserica având hramul
„Înãlþarea Domnului”, construită în anii
1838-1842 pe locul uneia din 1816
distrusă de cutremurul din 11 ian. 1838,
cu tâmplã adusã de la o mănăstire de pe
Muntele Athos în 1841).
2. Com. în jud. Tulcea, formată
dintr-un sat, situatã în lunca ºi pe terasele
de pe dr. Dunãrii, în interiorul Cotului
Pisicii; 1 510 loc. (1 ian. 2011): 776 de sex
masc. ºi 734 fem. Cherhana. Înainte de
1 ian. 1965, satul ºi com. G. s-au numit
Pisica. Satul Grindu este atestat documentar în 1750.

GRINDUªU, vârf în S-SE M-þilor Tarcãu,
alcãtuit din fliº grezos (facies de Tarcãu),
constituind alt. max. a acestora (1 664 m).
Nod hidrografic (de sub vf. G. izv. râurile
Tarcãu, Camenca ºi Tãrhãuº). Cunoscut
ºi sub numele de Tãrhãuº.

GRINÞIEª 1. Masiv muntos în S M-þilor
Bistriþei, alcãtuit din roci cristaline (filite,
ºisturi sercito-cloritoase), situat între vãile
râurilor Borca (la N), Bistriþa (E) ºi
Bistricioara (S). Alt. max.: 1 758 m (vf.
Grinþieº). Nod hidrografic (de aici izv.
râurile Dreptu, Grinþieº, Seaca º.a.).
Acoperit cu pãduri de molid.
2. Com. în jud. Neamþ, alcãtuitã din
3 sate, situatã la poalele de SE ale masivului omonim, la confl. râului Grinþieº
cu Bistricioara; 2 518 loc. (1 ian. 2011):
1 298 de sex masc. ºi 1 220 fem. Expl.
forestiere. Biserica din lemn cu hramul
„Duminica Tuturor Sfinþilor” (1793–1794,
cu pridvor adãugat în 1891 ºi cu picturi
interioare executate de zugravul
Teodosie), în satul Grinþieº.
GRIVIÞA 1. Com. în jud. Galaþi, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în Câmpia Tecuciului,
pe râurile Geru ºi Cãlmãþui; 3 812 loc. (1
ian. 2011): 1 961 de sex masc. ºi 1 851
fem. Nod rutier. Centru viticol. Bisericã

având hramul „Sfântul Gheorghe” (1809,
refãcutã în 1862–1865 de Alexe Atanasiu
şi pictată în 1880) ºi conacul lui Tache
Atanasiu (sec. 19), în satul Cãlmãþui.
2. Com. în jud. Ialomiþa, alcãtuitã din
2 sate, situatã în Câmpia Bãrãganului, în
zona de izv. a râului Strachina; 3 000 loc.
(1 ian. 2011): 1 478 de sex masc. ºi 1 522
fem. Nod rutier. Ferme de creºtere a
bovinelor ºi pãsãrilor (în satul Smirna).
Staþie meteorologicã. Biserică din 1897,
în satul Griviţa. Până la 22 apr. 2003, com.
G. a avut în componenţă satul Traian,
care la acea dată a fost trecut în categoria
comunelor.
3. Com. în jud. Vaslui, alcãtuitã din
3 sate, situatã în SV Colinelor Fãlciului,
la contactul cu Pod. Covurlui, pe stg. vãii
Bârladului; 3 733 loc. (1 ian. 2011): 1 887
de sex masc. ºi 1 846 fem. Haltã de c.f.
Viticulturã. În satul Griviþa existã bustul
domnitorului Al. I. Cuza, realizat în 1904
de sculptorul Constantin Bãlãcescu. Până
la 1 mart. 2004, com. G. a avut în componenţă satele Fruntişeni şi Grăjdeni,
care la acea dată au format com.
Fruntişeni, jud. Vaslui.
4. Cartier în partea central-nord-vesticã a municipiului Bucureºti.
GROAPA CIOBANULUI Õ Ciobanu.

GROAPA DE LA BARSA, mic bazin
depresionar, situat în partea centralã a
M-þilor Bihor, în cadrul complexului
carstic Padiº–Cetãþile Ponorului, la c.
1 100 m alt. Supr.: 2,42 km2; lungime: 2
km; lãþime: 1 km. Aici se aflã o
multitudine de fenomene carstice: 4
peºteri mari (Peºtera Neagrã, Gheþarul
de la Barsa, Peºtera de la Zãpodie,
Ponorul de la Zãpodie), numeroase
doline, arcade naturale, ponoare, un lac
de dolinã etc. Inaccesibil turiºtilor.
GROHOTIª, Munþii ~, masiv muntos,
situat în extremitatea de S-SV a Carpaþilor Orientali, în Carpaþii de Curburã,
între vãile superioare ale Teleajenului (la
E) ºi Doftanei (la V), alcãtuit din conglomerate de Bucegi, gresii ºi fliº-ºistos grezos. Masivul G. prezintã o culme pr., cu
direcþie NNE-SSV, dominatã de mai
multe vârfuri ce depãºesc 1 500 m alt.
(Bobu Mare, 1 757 m, Grohotiº, 1 767 m
– alt. max. a masivului, Sfântul Ilie, 1 588
m º.a.), din care se desprind câteva culmi
laterale (culmea Nebunului, între
Teleajen ºi Crasna, culmea Trifoiu-ªerban
Vodã, între râurile Vãrbilãu ºi Crasna,
culmea Clãbucet-Pãltinetu, între Vãrbilãu
ºi Doftana º.a.). Culmile interfluviale sunt

prelungi, cu aspect de platou neted,
uneori uºor bombat, acoperite cu pãduri
sau cu pãºuni (la peste 1 600 m alt.).
Versanþii vãilor care fragmenteazã culmile montane sunt abrupþi ºi afectaþi de
intense procese de eroziune ºi gravitaþionale ce determinã acumularea, la
poalele pantelor abrupte, a unor îngrãmãdiri de fragmente de roci. Acest
fenomen explicã atribuirea acestor munþi
a numelui de Grohotiº.

GROJDIBODU, com. în jud. Olt, alcãtuitã din 2 sate, situatã în partea de S a
Câmpiei Romanaþi, în lunca ºi pe terasele
de pe stg. Dunãrii; 2 934 loc. (1 ian. 2011):
1 477 de sex masc. ºi 1 457 fem. Culturi
de cereale, de plante tehnice ºi de nutreþ,
legume º.a. pe baza sistemului de irigaþii
Corabia–Grojdibodu–Cãlãraºi–Dãbuleni.
Pescuit în regim natural. Viticulturã. În
satul Grojdibodu, atestat documentar la
15 iul. 1545, se aflã biserica având dublu
hram – „Sfântul Grigore Decapolitul” ºi
„Sfântul Haralambie” (1863-1864, reparată în 1969) şi biserica „Sfântul Gheorghe”
(1975).

GROPENI, com. în jud. Brãila, formată
dintr-un sat, situatã în partea de E a
Câmpiei Brãilei, în lunca ºi pe terasele
de pe stg. Dunãrii; 3 301 loc. (1 ian. 2011):
1 636 de sex masc. ºi 1 665 fem. Fermã
de creºtere a porcinelor. Culturi de cereale,
plante tehnice ºi de nutreþ, legume etc.
Pescuit în regim natural. Centru de
împletituri din papurã. În satul Gropeni,
atestat documentar în 1777, se află o
biserică din 1872.

GROPNIÞA, com. în jud. Iaºi, alcãtuitã
din 6 sate, situatã în Câmpia Jijiei
Inferioare; 3 205 loc. (1 ian. 2011): 1 650
de sex masc. ºi 1 555 fem. Fermã de
creºtere a bovinelor. Culturi de cereale,
plante tehnice ºi de nutreþ, legume,
cartofi º.a. Viticulturã. În satul Gropniþa,
menþionat documentar în 1803, se aflã
biserica având hramul „Adormirea
Maicii Domnului” (1830).

poalele Dealului Habrul, înfiinþatã în
nov. 1990 pe locul unei vechi mănãstiri
de cãlugãri atestatã documentar la 3 dec.
1604. Ansamblul monahal actual, întemeiat pe un teren donat de Primãria din
Groºi, a fost proiectat de arhitecta Laura
Zaharia ºi cuprinde biserica având dublu
hram – „Învierea Domnului” ºi „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil”, de mari
dimensiuni (18 m lungime, 7–9 m lãþime
ºi 21 m înãlþime), un paraclis, casa stãreþiei ºi chiliile, construite în perioada
1992–2000. În nov. 1997 la aceastã
mănãstire s-au stabilit cinci mãicuþe venite
de la mănãstirea Timiºeni, jud. Timiº.
2. Õ Groşii Ţibleşului.

GROªII ÞIBLEªULUI, com. în jud. Maramureº, formată dintr-un sat, situatã în
partea de E a Depr. Lãpuº, la poalele
M-þilor Þibleº; 2 057 loc. (1 ian. 2011):
1 037 de sex masc. ºi 1 020 fem. Expl. ºi
prelucr. lemnului. Pomiculturã. Culturi
de cartofi. Apiculturã. Creºterea bovinelor. Colectarea ciupercilor, a fructelor
de pãdure ºi a plantelor medicinale. În
satul Groşii Ţibleşului, atestat documentar în 1594, se află biserica „Sfântul
Nicolae” (1898). Până la 17 febr. 1968,
satul Groşii Ţibleşului s-a numit Groşi.
Rezervaþia naturalã Arcer-Þibleº-Bran,
extinsã pe o supr. de 150 ha pe terit.
comunelor Suciu de Sus ºi Groºii
Þibleºului, a fost declaratã zonã protejatã
la 12 apr. 2000. Com. G.Þ. a fost înfiinþatã
la 21 iul. 2003 prin desprinderea satului
Groºii Þibleºului din com. Suciu de Sus,
jud. Maramureº.

GROSS-SCHAM Õ Jamu Mare.

GROSU Õ Siliºtea (3).

GROªI 1. Com. în jud. Maramureº,
alcãtuitã din 3 sate, situatã în NE Depr.
Baia Mare, la confl. râului Chechiº cu
Lãpuº; 2 679 loc. (1 ian. 2011): 1 317 de
sex masc. ºi 1 362 fem. Cãmin cultural.
Prelucr. lemnului. Morãrit. Pomiculturã
(meri, peri, pruni). În satul Groºi, atestat
documentar în anul 1411, se aflã
mănãstirea Habra (de maici), situată la

Grota Miresei

Grozeşti
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GROTA MIRESEI, lac carsto-salin în perimetrul oraºului Slãnic, jud. Prahova,
cantonat în interiorul Muntelui de Sare.
Supr.: 1 300 m2; ad. max.: 32 m. Lacul s-a
format în anul 1914 în urma prăbuşirii
tavanului unei mine de sare din care se
exploata sarea din anul 1852. Potrivit
legendei, în acest lac s-ar fi aruncat o
mireasã nefericitã după patru zile de la
nuntă, întâmplare care a avut loc în 1920
şi de la care derivã numele actual. Din
cauza ploilor abundente din anul 1993
şi a unor infiltraþii ulterioare puternice
de apã dulce prin fisurile Muntelui de
Sare, porþiuni din acest munte de sare
s-au prãbuºit, la mijlocul lunii iul. 1995,
ºtirbindu-i, astfel, cercul pereþilor de sare
care înconjurã lacul. Ploile care au căzut
în anii următori (mai ales ploile abun2006,
2010)au provocat, în
dente din1999,
1999
şi2009,
2006)
continuare, prăbuşiri masive ale pereţilor
Muntelui de sare accentuând degradarea
permanentă a acestuia. Muntele de sare
a fost declarat (în 1954) rezervaţie
geologică şi geomorfologică şi monument al naturii.
GROZEªTI 1. Com. în jud. Iaºi, alcãtuitã
din 3 sate, situatã în lunca ºi pe terasele
de pe dr. Prutului ºi de pe stg. Jijiei, la
graniþa cu Rep. Moldova; 1 801 loc. (1 ian.
2011): 894 de sex masc. ºi 907 fem. În
satul Grozeşti, atestat documentar, prima
oară, la 11 aug. 1479 într-un hrisov al
domnului Ştefan cel Mare, apoi consemnat în documentele anilor 1589, 1772,
1774 etc., se află biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1914), iar în satul
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Gruia

Colţu Cornii există biserica „Sfinţii
Voievozi” (1949).
2. Com. în jud. Mehedinþi, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în S Dealurilor Jiului,
pe stg. râului Motru; 2 137 loc. (1 ian. 2011):
1 096 de sex masc. ºi 1 041 fem. Expl.
forestiere. Viticulturã. Bisericã din lemn
cu hramul „Sfântul Nicolae” (1704), în
satul Grozeºti, declaratã monument istoric.
3. Õ Odobeºti (3).
4. Õ Oituz (3).

GRUIA, com. în jud. Mehedinþi, alcãtuitã
din 3 sate, situatã în Câmpia Blahniþei,
în lunca ºi pe terasele de pe stg. Dunãrii;
3 036 loc. (1 ian. 2011): 1 514 de sex masc.
ºi 1 522 fem. Nod rutier. Expl. de argilã.
Fermã de creºtere a porcinelor. Viticulturã. Pe terit. com. G. a fost descoperitã
o necropolã biritualã (de incineraþie ºi de
înhumaþie) datând din sec. 8–7 î.Hr. în
care s-au gãsit urne, ceºti, fibule, brãþãri
spiralice º.a. Bisericã având hramul
„Adormirea Maicii Domnului” (1834–
1837), în satul Gruia.

GRUIU, com. în jud. Ilfov, alcãtuitã din
4 sate, situatã în Câmpia Vlãsiei, pe dr.
râului Ialomiþa; 6 792 loc. (1 ian. 2011):
3 271 de sex masc. ºi 3 521 fem. Nod
rutier. Staþie finalã de c.f. (în satul
ªanþu-Floreºti). Producţie de componente
electronice ºi de alcool. În arealul com.
G. se aflã extremitatea de NE a lacului
Snagov ºi jumãtatea de V a lacului
Cãldãruºani. Pisciculturã. Culturi de
cereale, plante tehnice ºi de nutreþ,
legume º.a. Sãpãturile arheologice
efectuate în 1933 pe insula din mijlocul
lacului Snagov au scos la ivealã unelte
ºi vase ceramice din Epoca bronzului,
din cea a fierului, monede romane ºi
bizantine º.a. În satul Lipia, pe malul de
N al lacului Cãldãruºani, se aflã mănãstirea Cãldãruºani (Õ), iar în satul Siliºtea
Snagovului, pe o micã ins. din lacul
Snagov, existã mănãstirea Snagov (de
cãlugãri), întemeiatã în sec. 14 de Mircea
cel Bãtrân ºi atestatã documentar, prima
oarã, în 1408. Unii cercetãtori presupun
cã aici a existat un paraclis cu hramul
„Buna Vestire”, ctitorit în a doua
jumãtate a sec. 14 de domnul Vladislav
I (Vlaicu) – cel care a apărat şi consolidat
Biserica ortodoxã în faþa ofensivei
catolicismului promovat agresiv de
Ludovic I de Anjou, regele Ungariei. În
1458, Vlad Þepeº a dispus construirea
unui zid de apãrare în jurul bisericii ºi a

unui pod care sã facã legãtura între
insulã ºi þãrmul lacului. Biserica actualã
a mănãstirii Snagov, cu hramul „Intrarea
în Bisericã a Maicii Domnului”, a fost
construitã din cãrãmidã, în stil bizantin,
din iniþiativa ºi pe cheltuiala domnului
Neagoe Basarab în anii 1517–1521.
Biserica are 4 turle poligonale (prevãzute
cu câte opt ferestre dreptunghiulare
înguste) acoperite cu þiglã ºi a fost pictatã
la interior în 1563 de Dobromir din
Târgovişte prin grija domnului Petru cel
Tânãr, fiul domnului Mircea Ciobanul ºi
al Doamnei Chiajna. Printre fresce se
remarcã portretele lui Neagoe Basarab
cu fiul sãu Teodosie ºi ale lui Mircea
Ciobanul cu familia sa. În anul 1694,
Antim Ivireanul, în calitate de stareþ al
mănãstirii Snagov, a instalat aici o
tiparniţă de sub teascurile cãreia au ieºit
nenumãrate cãrþi bisericeºti în limbile
greacã, slavonã ºi chiar arabã. În timpul
regimului fanariot (1716–1821) mănãstirea Snagov a fost folositã ca închisoare
de stat pentru boieri, respectiv ca loc de
exil ºi chiar de înmormântare pentru cei
prigoniþi de domnie. Podul din lemn de
stejar care lega odinioarã insula de
þãrmul lacului Snagov a fost incendiat în
timpul Revoluþiei din 1821 ºi nu a mai
fost refãcut niciodatã. În 1835, la aceastã
mănãstire a fost înfiinþatã o ºcoalã de
reeducare pentru tineret, iar dupã Revoluþia de la 1848 aici au fost închiºi 54 de
revoluþionari. Dupã secularizarea averilor mănãstireºti în 1863 cãlugãrii au
pãrãsit mănãstirea, chiliile au fost demolate ºi biserica a cãzut treptat în paraginã,
fiind restauratã abia în anul 1904. Alte
lucrãri de restaurare ale bisericii au fost
efectuate în 1941 (dupã cutremurul din
10 nov. 1940), 1953 ºi 1966–1967. Dupã
cutremurele din 4 mart. 1977 ºi 30 aug.
1986, care au zdruncinat puternic biserica, s-au mai executat lucrãri de consolidare ºi restaurare care au continuat pânã
în 1995. În secolele trecute mănãstirea a
adãpostit pentru perioade îndelungate
de timp unul dintre centrele de batere a
monedei în Valahia. La 30 dec. 1663, la
mănãstirea Snagov a fost omorât
postelnicul Constantin Cantacuzino din
ordinul lui Grigore Ghica deoarece acesta
din urmã bãnuia cã îi surpã domnia. La
mănãstirea Snagov se presupune cã ar
exista mormântul lui Vlad Þepeº. Între
23 ian. 1981 ºi 10 apr. 1997, com. G. a
fãcut parte din Sectorul Agricol Ilfov.
GRUMÃZEªTI, com. în jud. Neamþ,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în Subcarpaþii

Neamþului; 5 449 loc. (1 ian. 2011): 2 708
de sex masc. ºi 2 741 fem. Centru de
cojocãrit ºi de þesãturi populare. Prelucr.
lemnului (furnire, panouri din lemn) ºi
a laptelui (caºcaval, smântânã). Mori de
cereale; produse de panificaþie. Creºterea
bovinelor, ovinelor ºi porcinelor. Culturi
de cereale, de plante furajere ºi de nutreþ,
cartofi, legume º.a. Parc dendrologic (2
ha) cu arbori seculari (stejari, fagi, brazi,
tei). Colecþie de fluturi (c. 125 000 exemplare) aparþinând naturalistului Aristide
Caradja. Bisericã din lemn cu hramul
„Tãierea Capului Sfântului Ioan
Botezãtorul” (ante 1598, refãcutã în 1784),
în satul Topoliþa. În satul Grumãzeºti,
atestat documentar în 1574, se află
bisericile „Adormirea Maicii Domnului”
(1930-1947) şi „Sfântul Nicolae” (19861991).

GUGEªTI, com. în jud. Vrancea, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în Câmpia Râmnicului,
pe râul Râmna; 6 757 loc. (1 ian. 2011):
3 294 de sex masc. ºi 3 463 fem. Staþie de
c.f. (inauguratã la 13 iun. 1881). Nod
rutier. Expl. de balast. Prelucr. lemnului
(cherestea, placaje, furnire, butoaie,
doage). Centru viticol şi de vinificaţie.
Fermã de creºtere a bovinelor. Colecþie
de istorie ºi arheologie, bisericã din lemn
cu hramul „Sfinþii Voievozi” (1879),
declarată monument istoric, şi biserica
„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”,
zidită în anii 1998-2010, în satul Gugeºti.
GUGU, vârf în masivul Godeanu,
reprezentând alt. max. a acestuia (2 291
m), alcãtuit din ºisturi cristaline.
Înconjurat de circuri glaciare.
GUMELNIÞA Õ Olteniþa.

GURA APELOR Õ Râu Mare.

GURA BAªEULUI Õ ªtefãneºti (2).
GURA BOULUI Õ Vedea (2).

GURA CALIÞEI, com. în jud. Vrancea,
alcãtuitã din 10 sate, situatã în SE
Subcarpaþilor Vrancei, pe râul Râmna;
2 820 loc. (1 ian. 2011): 1 429 de sex masc.
ºi 1 391 fem. Prelucr. lemnului. Viticulturã. Pânã la 6 aug. 1970, com. G.C. s-a
numit Lacul lui Baban.

GURA FOII, com. în jud. Dâmboviþa,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în SV Câmpiei
Târgoviºtei, pe râul Potopu; 2 216 loc.
(1 ian. 2011): 1 088 de sex masc. ºi 1 128
fem. Expl. de balast. Biserica din lemn
cu dublu hram – „Cuvioasa Parascheva”
ºi „Sfântul Nicolae” (sec. 19), în satul
Bumbuia.

GURAHONÞ 1. Depresiune tectono-erozivã, situatã în partea de SV a M-þilor
Apuseni, între M-þii Codru-Moma, la N,
ºi Zarand, la S, pe cursul superior al
Criºului Alb. Supr.: c. 200 km2. Relief de
luncã, terase ºi dealuri piemontane.
Climã rãcoroasã (temp. medie anualã
8°C), cu precipitaþii moderate (800
mm/anual).
2. Com. în jud. Arad, alcãtuitã din 10
sate, situatã în depr. omonimã, la confl.
râurilor Sighiºoara ºi Ioºei cu Criºu Alb;
4 176 loc. (1 ian. 2011): 1 986 de sex masc.
ºi 2 190 fem. Staþie de c.f. Producţie de
furnire, panouri din lemn, de alcool şi
de băuturi răcoritoare. Centru pomicol.
Satul Gurahonþ este menþionat
documentar, prima oarã, în 1386. Castel
în stil neoclasic (sec. 19). În satul Zimbru
se aflã rezervaþia botanicã naturalã
„Dosul Laurului” (32,2 ha), declaratã
rezervaþie în 1933, singurul loc din þarã
unde vegeteazã laurul (Ilex aquifolium) –
element atlantic aflat la limita esticã a
extinderii lui. Aceastã poianã cu laur se
aflã în mijlocul unei pãduri de fag,
amestecatã cu carpen, gorun, mesteacãn,
paltin ºi ulm (82,6 ha). Pe dealurile
Baltele ºi Boilor, pe stâncãrii, se întâlneºte
o specie endemicã rarã, Centaurea
simonkaiana. Parc dendrologic (în satul
Gurahonþ), extins pe 12,8 ha, inaugurat
în 1965.

GURA HUMORULUI, oraº în jud.
Suceava, situat în mica depresiune
omonimã, la poalele de SE ale Obcinei
Mari, la 490 m alt., la confl. râului Humor
cu Moldova, la 38 km SV de municipiul
Suceava; 15 830 loc. (1 ian. 2011): 7 574
de sex masc. ºi 8 256 fem. Supr.: 69,8 km2,
din care 33,7 km2 în intravilan; densitatea:
470 loc./km2. Staþie de c.f. (inauguratã
în 1888). Exploatarea minierã Leºu
Ursului a fost închisã în 1997. Expl. de
calcar ºi de balast. Producţie de articole
tehnice din cauciuc, de mobilã, cherestea
ºi de produse alim. (conserve de legume
ºi fructe, preparate din lapte, panificaþie
etc.). Centru pomicol. Izoare cu ape
minerale slab sulfuroase, oligominerale.
Muzeu etnografic (inaugurat în 1958), cu
peste 3 000 de exponate. Parc
dendrologic extins pe 25 ha, cu 267 de
specii de arbori. Puncte fosilifere (Piatra
Pinului, Piatra ªoimului). Pârtie de schi
(1 478 m lungime şi 285 m diferenţă de
nivel) dotatã cu telescaun (1 332 m
lungime), instalaţie de iluminat pe timp
de noapte ºi cu instalaþie de produs
zãpadã artificialã. Staþiune turisticã de

interes naþional (din 2005). Complex
sportiv cu piscină acoperită, de
dimensiuni olimpice, bazin de înot
pentru copii, patinoar artificial, inaugurat
la 1 mai 2010. Festival anual internaţional
de caricatură şi literatură umoristică (din
1994, în luna iulie). Istoric. Localit. apare
menþionatã documentar, prima oarã, la
26 febr. 1490, într-un act emis de
cancelaria domneascã a lui ªtefan cel
Mare. O datã cu ocuparea Bucovinei de
cãtre Imperiul Habsburgic, în 1775,
aºezarea a rãmas sub stãpânire austriacã
pânã în 1918. La 10 sept. 1782, comandamentul militar austriac, instalat iniþial
în satul Vama, a fost mutat la Gura
Humorului, unde a construit o fortãreaþã.
Dupã anul 1800, aici s-au stabilit mai
multe familii de germani, poloni, armeni,
evrei, ucraineni º.a. care, în 1835, au creat
o colonie de sine stãtãtoare cu numele
Bori. În 1855, localit. a fost legatã
telegrafic cu Viena, iar în anul 1904 a fost
declaratã oraº. În prezent, are în
subordine ad-tivã localit. componentã
Voroneþ. Monumente: biserica „Sfinþii
Împãraþi Constantin ºi Elena” (1862),
iniţial a aparţinut comunităţii armeneşti
şi a avut hramul „Sfântul Gheorghe”, iar
din 1973 poartă hramul actual, restauratã
şi pictată dupã cel de al Doilea Rãzboi
Mondial şi repictată în 1995–1996 de
Nicolae Gavrilean; biserica „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (18761885); biserica romano-catolică (1811);
catedrala „Naşterea Maicii Domnului”
(1995-2008, cu picturi murale interioare
realizate în anii 2007-2011, sfinţită la 21
aug. 2011 de Prea Fericitul Daniel);
Sinagogă (1871, din anul 2008 nu mai
este în funcţiune); clădirea Primăriei
(1901); clãdirea fostei Judecãtorii (1904),
azi sediul Muzeului etnografic. În localit.
componentã Voroneþ se aflã mănãstirea
Voroneþ (de maici) cu biserica având
hramul „Sfântul Gheorghe”, ctitorie de
mari dimensiuni (29,50 m lungime, fãrã
pridvor, 7,70 m lãþime, în naos, şi 10,50
m lăţime în zona absidelor laterale) a
domnului ªtefan cel Mare, ridicatã în trei
luni ºi 20 de zile (26 mai–14 sept. 1488)
pe locul unui vechi schit cu bisericã din
lemn. Ziditã din piatrã brutã, în stil
moldovenesc de epocã, biserica a fost
amplificatã în timpul domniei lui Iliaº II
Rareº (1546–1551), când, prin strãdania
mitropolitului Grigore Roºca, i s-a
adãugat un pridvor închis (în 1547),
pictat în acelaºi an. Biserica mănãstirii
Voroneþ este un remarcabil monument
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al artei feudale româneºti, cu somptuoase
picturi pe pereþii interiori ºi exteriori,
datând din 1534–1535 ºi din 1547,
executate pe un fond albastru închis
(intrat în circuitul mondial cu numele de
„albastru de Voroneþ”). Pronaosul a fost
pictat în 1550 prin grija mitropolitului
Teofan. Ansamblul pictural de pe pereþii
bisericii se caracterizeazã prin armonie
cromaticã, vigoare compoziþionalã,
claritate şi monumentalitate. Dintre toate
picturile, cea mai desãvârºitã scenã, dupã
aprecierea mai multor specialiºti, este cea
de pe peretele vestic, intitulatã „Judecata
de Apoi”, pictatã în 1547. Autorul prezumtiv al picturilor murale exterioare
este pristavul Marcu. În bisericã se aflã
mormântul lui Daniil Sihastrul, cãlugãr
la aceastã mănãstire care, conform
tradiþiei, l-ar fi îmbãrbãtat pe ªtefan cel
Mare dupã înfrângerea de la Valea Albã
din anul 1476, ºi mormântul mitropolitului Grigore Roºca. În 1786, mănãstirea
a fost desfiinþatã din ordinul Curþii
imperiale de la Viena, iar chiliile distruse,
rãmânând doar biserica de mir. Activitatea monahalã a fost reluatã la 1 apr.
1991. Turnul-clopotniþã al mănãstirii are
douã clopote datând din timpul domniei
lui ªtefan cel Mare. Cele douã clopote,
atunci când sunt trase alternativ, scot sunete repetate, cu tonalitãþi diferite, din
care se poate desluºi numele lui ªtefan.
Pentru valoarea ei arhitectonicã ºi
picturalã, biserica mănãstirii Voroneþ face

Gura Humorului. Biserica „Sfântul Gheorghe” a
mănăstirii Voroneţ
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parte (din 1993) din categoria monumentelor UNESCO. În 1871,
1781, la mănãstirea
Voroneþ a fost descoperit Codicele
Voroneþean (manuscris datând din sec.
16) care cuprinde traducerea din limba
slavonã a unor fragmente din „Faptele
Apostolilor”, fiind cel mai vechi text
românesc scris în grai rotacizant (fenomen fonetic care constã în transformarea
unei consoane intervocalice în r;
exemplu: se spune bire în loc de bine).
Obiectiv turistic de mare atracþie.

GURA IALOMIÞEI, com. în jud. Ialomiþa,
alcãtuitã din 2 sate, situatã în partea de
E a Câmpiei Bãrãganului; 2 893 loc.
(1 ian. 2011): 1 452 de sex masc. ºi 1 441
fem. Culturi de cereale, floarea-soarelui,
plante tehnice ºi de nutreþ º.a. Pe terit.
satului Gura Ialomiþei au fost descoperite
fragmente de vase ceramice datând din
a doua Epocã a fierului (La Tène, sec. 5
î.Hr.–1 d.Hr.) ºi din sec. 10–12, iar în
arealul satului Luciu a fost descoperit un
opaiþ din bronz datând din sec. 6 d.Hr.
Biserica „Sfinþii Împãraþi Constantin ºi
Elena” (1854–1862), în satul Luciu. Com.
G.I. a fost înfiinþatã la 10 oct. 2005 prin
desprinderea satelor Gura Ialomiþei ºi
Luciu din com. Mihail Kogãlniceanu, jud.
Ialomiþa.
GURA LITCOV, Canalul ~ Õ Litcov.

GURA MOTRULUI, Mănãstirea ~ Õ
Butoieºti.
GURANDA, Mănãstirea ~ Õ Durneºti.

GURA OCNIÞEI, com. în jud. Dâmboviþa,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în zona de

Gura Ponicovei. Interiorul peşterei

contact a Subcarpaþilor Ialomiþei cu
Câmpia Târgoviºtei, pe râul Slãnic; 7 787
loc. (1 ian. 2011): 3 790 de sex masc. ºi
3 997 fem. Nod rutier. Expl. de petrol,
gaze nazurale ºi sare. Termocentralã.
Producţie de module electronice, de
instrumente şi dispozitive de verificare
şi control pentru navigaţie, de cărămizi
şi ţigle. Pomiculturã (meri, pruni, peri).
Izv. minerale cu apã sãratã. În satul
Sãcueni, atestat documentar în 1549, se
aflã o bisericã având hramul „Naºterea
Maicii Domnului”, ctitorie din 1654–1657
a marelui postelnic Neagoe Sãcuianu, cu
contraforturi ºi faþade decorate cu un
brâu median ºi picturi murale interioare
realizate în 1667 de zugravii Mihail
Monahul ºi Ianache; în satul Adânca,
menþionat documentar în 1790, se aflã
biserica cu hramul „Adormirea Maicii
Domnului” (1886–1891, cu picturi murale
executate de Iordache Dumitrescu), iar în
satul Gura Ocniþei, atestat documentar în
1724, existã biserica „Sfânta Parascheva”
(1809) ºi ruinele bisericii „Adormirea
Maicii Domnului” (sec. 17–18).

GURA PADINII, com. în jud. Olt, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în partea de S a
Câmpiei Romanaþi, la 14 km V-SV de
oraºul Corabia; 1 801 loc. (1 ian. 2011):
925 de sex masc. ºi 876 fem. Culturi de
cereale. În arealul satualui Gura Padinii
a fost identificatã (în 1935) o necropolã
tumularã de incineraþie datând din prima
Epocã a fierului (sec. 7–6 î.Hr.) din care
s-au recuperat urne, ceºti, brãþãri, aplice,
o zãbalã, fragmente de sãbii, piese de
harnaºament º.a., iar în anul 1962 a fost
descoperit un tezaur monetar de argint,
alcãtuit din 232 de denari romani
republicani emiºi în perioadele 211–208
ºi 32–31 î.Hr., precum ºi o drahmã din
timpul lui Alexandru cel Mare. Biserica
„Sfântul Dumitru” construită în 1939 pe
locul uneia ce data din 1838. Com. G.P.
a fost înfiinþatã la 7 mai 2004 prin
desprinderea satelor Gura Padinii ºi Satu
Nou din com. Orlea, jud. Olt.
GURA PLAIULUI, peºterã situatã la
poalele de SV ale M-þilor Vâlcan, în
arealul satului Topeºti (oraºul Tismana,
jud. Gorj), la 650 m alt. Lungimea
galeriilor: 150 m. Sãpatã în calcare
jurasic-cretacice, peºtera este accesibilã
prin intermediul unui mic aven, de 7 m
lungime, de la baza cãruia porneºte un
culoar în pantã ce conduce într-o salã
foarte mare (70 m lungime ºi 4 m
înãlþime), ornamentatã cu numeroase

formaþiuni concreþionare. Aproximativ
la mijlocul acestei sãli se desprinde, spre
stânga, un pasaj care face legãtura cu o
altã salã, asemãnãtoare celei dintâi.
Peºtera adãposteºte o bogatã faunã de
nevertebrate cavernicole, dintre care
unele sunt endemisme (coleopterul
Tismanella chappuisi). Peºtera este
declaratã monument al naturii şi este
ocrotitã de lege.

GURA PONICOVEI, peºterã în SV
României, situatã pe versantul stg. al
Dunãrii, în zona lacului de acumulare
Porþile de Fier I ºi a defileului de la
Cazanele Mari, la 62 m alt. Lungimea
galeriilor: c. 1 000 m. Exploratã prima
datã în 1872 ºi apoi în 1962–1963, 1965–
1969. Are o formã ramificatã, fiind sãpatã
de pârâul Ponicova (afl. al Dunãrii), în
fisurile calcarelor cretacice ale masivului
Ciucaru Mare. Prezintã numeroase
galerii largi, etajate (unele înalte de 30 m),
inundate parþial, la viituri, de apele
lacului de acumulare, care fac legãtura
între sãlile foarte mari (cea mai mare are
100 m lungime, 60 m lãþime ºi 30 m
înãlþime). Conþine enorme blocuri de
prãbuºire, uriaºe anemolite atârnate de
tavan, formaþiuni concreþionare, depozite
de guano provenite de la coloniile de
lilieci. Temp. în interior este constantã,
de 11°C, iar umezeala 94–100%. Faunã
bogatã (lilieci, pãianjeni, insecte, fluturi
etc.). Resturi scheletice de Ursus spelaeus
ºi fragmente de ceramicã hallstattianã.
Rezervaþie speologicã.
GURA PORTIÞEI Õ Portiþa.

GURA RÂULUI, com. în jud. Sibiu,
formată dintr-un sat, situatã în SV Depr.
Sibiu, la poalele de N ale M-þilor Cindrel,
pe cursul superior al râului Cibin; 3 694
loc. (1 ian. 2011): 1 868 de sex masc. ºi
1 826 fem. Hidrocentralã (3,7 MW),
intratã în funcþiune în 1981. Barajul, în
spatele cãruia s-a format lacul care
alimenteazã turbinele hidrocentralei, are
330 m lungime şi 6,20 m lăţime la
coronament şi 73,50 m înălţime. Lacul de
acumulare are o supr. de 65 ha şi un
volum de apă de 15,5 mil. m3. Prelucr.
lemnului; produse de marochinãrie;
presã de ulei comestibil. Agroturism.
Satul Gura Râului este menþionat
documentar în 1380. Muzeu etnografic
(þesãturi ºi piese de port popular, obiecte
din ceramicã, icoane pe sticlã). Bisericã
ortodoxã (fostã unitã) cu hramul
„Cuvioasa Parascheva” (1728), cu altar
lãrgit în 1864, restauratã în anul 2007 şi

Titu, pe cursul superior al râului ªuþa;
5 342 loc. (1 ian. 2011): 2 642 de sex masc.
ºi 2 700 fem. Expl. de petrol ºi gaze
naturale. Bisericã având hramul
„Duminica Tuturor Sfinþilor” (începutul
sec. 19), în satul Gura ªuþii.

Gurasada, Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil”

biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil” (1886-1887, pictată în frescă, în
perioada 1985-1995, de Ioan Cozila din
Sibiu). Punct de acces spre rezervaþia
naturalã Izvoarele Cibinului.

GURASADA, com. în jud. Hunedoara,
alcãtuitã din 11 sate, situatã la poalele
de S ale M-þilor Metaliferi, la confl. râului
Gurasada cu Mureºul; 1 564 loc. (1 ian.
2011): 759 de sex masc. ºi 805 fem. Staþie
de c.f. Expl. de bentonitã ºi de caolin.
Prelucr. lemnului. În satul Gurasada,
menþionat documentar, prima oarã, în
1292 cu numele Terra Zad, se aflã
Expoziþia memorialã „Silviu Dragomir”,
un conac (sec. 19) ºi biserica ortodoxã cu
hramul „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi
Gavriil”, construitã în sec. 13 din piatrã
brutã ºi mortar hidraulic, pãstrând
picturi murale interioare de factură naivă
executate în 1765 de zugravii Nicolae din
Piteºti ºi Ioan din Deva (se remarcã
„Judecata de Apoi” în care sunt
introduse mai multe accente de criticã
socialã). Biserica a fost amplificatã
ulterior prin construirea mai multor
încãperi anexe ºi a unui turn-clopotniþã
prevãzut cu foiºor din lemn. Biserici din
lemn
cu
hramurile
„Cuvioasa
Parascheva” (sec. 18), „Sfinþii Apostoli
Petru ºi Pavel” (1725), „Sfinþii Arhangheli
Mihail ºi Gavriil” (sec. 18), „Intrarea în
Ierusalim” (sec. 18) ºi „Cuvioasa
Parascheva” (sec. 17), în satele Boiu de
Jos, Cãrmãzãneºti, Dãnuleºti, Gothatea ºi
Runcºor.
GURA ªUÞII, com. în jud. Dâmboviþa,
alcãtuitã din 2 sate, situatã în zona de
contact a Câmpiei Târgoviºtei cu Câmpia

GURA TEGHII, com. în jud. Buzãu,
alcãtuitã din 7 sate, situatã la poalele de
S ale M-þilor Penteleu, pe râurile Bâsca
Mare ºi Bâsca Micã; 3 499 loc. (1 ian.
2011): 1 756 de sex masc. ºi 1 743 fem.
Expl. de petrol (în satul Furtuneºti). Expl.
ºi prelucr. lemnului (cherestea). Produse
de tâmplãrie. Creºterea ovinelor.
Agroturism. În satul Gura Teghii se află
biserica „Adormirea Maicii Domnului”
(1876). Poianã cu narcise. Punct de acces
spre rezervaþia Milea-Viforâta.
GURA VADULUI, com. în jud. Prahova,
alcãtuitã din 3 sate, situatã în zona de
contact a Dealului Istriþa cu Câmpia
Sãratei, pe cursul superior al râului
Ghighiu; 2 385 loc. (1 ian. 2011): 1 143 de
sex masc. ºi 1 242 fem. Expl. de calcar
(Tohani). Producţie de echipamente
frigorifice şi de ventilaţie. Viticulturã.
Combinat de vinificaþie (în satul Tohani).
Plantaþii de migdali ºi smochini. Satul
Gura Vadului este atestat documentar la
3 mai 1610. Bisericã având hramul
„Intrarea în Bisericã a Maicii Domnului”
(1816), în satul Tohani. Pe Dealul Tohani
au fost identificate specii rare de plante
xerofile.

GURA VÃII 1. Com. în jud. Bacãu,
alcãtuitã din 6 sate, situatã în SE Depr.
Tazlãu-Caºin, la poalele de S ale Culmii
Pietricica, pe râul Tazlãu; 5 491 loc. (1
ian. 2011): 2 806 de sex masc. ºi 2 685
fem. Expl. de petrol (în satul Dumbrava).
Înainte de 1 ian. 1965 satul ºi com. Gura
Vãii s-au numit Râpile. Bisericã având
dublu hram – „Adormirea Maicii
Domnului” ºi „Sfântul ªtefan” (1750) ºi
biserica din lemn cu hramul „Sfântul
Nicolae” (1780-1781, cu adãugãri din
1912), în satul Gura Vãii.
2. Localit. componentã a municipiului Drobeta-Turnu Severin, situată pe stg.
Dunãrii, pe terit. cãreia se aflã hidrocentrala Porþile de Fier I (1 050 MW –
centrala de pe malul românesc),
construitã în perioada 1964–1971, în
colab. cu Iugoslavia (1 050 MW centrala
de pe malul sârbesc, aflatã pe terit. localit.
Šip). Sectorul Gura Vãii-Vârciorova adãposteºte o vegetaþie cu caracter termofil
ºi o serie de raritãþi floristice printre care
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laleaua Cazanelor (Tulipa hungarica) ºi
umbelifera endemicã (Prangos carinata).

GURA VITIOAREI, com. în jud. Prahova,
alcãtuitã din 5 sate, situatã în Subcarpaþii
Teleajenului, pe râul Teleajen; 6 162 loc.
(1 ian. 2011): 3 111 de sex masc. ºi 3 051
fem. Expl. de nisip cuarþos. Producţie de
şuruburi, buloane, nituri şi şaibe.
Creşterea bovinelor. Pomiculturã (meri,
pruni, peri). Apiculturã. Hanul Roºu, cu
zid de incintã (sec. 18, fost han poştal),
declarat monument istoric, ºi conacul
„Cireºanu” (1910), în satul Fãgetu.

GURBÃNEªTI, com. în jud. Cãlãraºi,
alcãtuitã din 5 sate, situatã în Câmpia
Bãrãganului, pe râul Mostiºtea; 1 382 loc.
(1 ian. 2011): 658 de sex masc. ºi 724 fem.
Ferme de creºtere a bovinelor, ovinelor
ºi porcinelor. Între 17 febr. 1968 ºi 23 ian.
1981, com. G. a fãcut parte din jud. Ilfov.
Pe terit. com. a fost descoperitã (1957) o
necropolã tumularã sciticã, de înhumaþie
(sec. 5 î.Hr.), în care s-au gãsit mai multe
piese din aur, între care se remarcã o
placã din aur cu decor ciocãnit. În satul
Codreni se aflã schitul cu acelaºi nume,
cu o bisericã din 1678, iar în satul
Gurbăneşti există biserica „Adormirea
Maicii Domnului” (1957).
GURGEN Õ Gurghiu (3).

GURGHIU 1. Munþii ~, masiv muntos în
partea central-vesticã a Carpaþilor
Orientali, în ºirul munþilor vulcanici,
situat între defileul Topliþa–Deda al
Mureºului, la N, Depr. Giurgeu, la E,
pasul Sicaº ºi râul Sicaºãu, la S-SE, ºi
Subcarpaþii Târnavelor ºi Dealurile
Mureºului, la V. Alcãtuit din andezite,
piroclastite ºi aglomerate vulcanice.
Cupola centralã, constituitã din curgeri
de lavã, formeazã un podiº înalt, de c.
1 000 m alt., cu direcþie NV-SE, de o netezime remarcabilã („Platoul vulcanic”),
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din care se detaºeazã mai multe vârfuri
conice, resturi ale unor vechi cratere
(Fâncelu 1 684 m, Bãtrâna 1 634 m, Bucin
1 287 m, Tatarca 1 689 m, Amza 1 694 m
º.a.). Partea vesticã a platoului vulcanic,
extinsã în pante domoale cãtre V, este
mult mai bine pãstratã, fiind drenatã de
râurile Fâncel, Gurghiu, Târnava Micã,
Târnava Mare, Vãrºag º.a. Alt. max.: 1 777
m (vf. Saca). Acoperit cu pãduri de molid,
iar la peste 1 600 m alt. se extind pajiºti
alpine. Expl. forestiere. Pãstorit. Turism.
2. Râu, afl. stg. al Mureºului; 55 km;
supr. bazinului: 564 km2. Izv. din N
M-þilor Gurghiu, de sub vf. Bãtrâna, de
la 1 280 m alt., strãbate piemontul cu
acelaºi nume pe o pantã accentuatã
(26‰) ºi, dupã ce traverseazã Dealurile
Mureºului, se varsã în Mureº la Reghin
(360 m alt.).
3. Com. în jud. Mureº, alcãtuitã din
10 sate, situatã în zona Dealurilor
Mureºului, pe râul cu acelaºi nume;
6 166 loc. (1 ian. 2011): 3 119 de sex masc.
ºi 3 047 fem. Producţie de îmbrăcăminte
pentru lucru şi de sucuri din legume şi
fructe. Expl. ºi prelucr. lemnului (mobilă,
ambalaje din lemn ş.a.). Centru de
ceramicã popularã. Muzeu de vânãtoare.
Poieni cu narcise ºi lalele pestriþe
(Fritillaria meleagris). Cetatea medievalã
din satul Gurghiu, menþionatã documentar, prima oarã, în 1248, cu numele
Gurgen, a fost asediatã ºi distrusã în 1708
de armata austriacã, rãmânând în ruinã
pânã în prezent. În satul Gurghiu, atestat
documentar în 1248, se află o biserică
reformată (1756), castelul „Bornemisza”,
în stil baroc cu elemente renascentiste
(1733), o capelã romano-catolicã (1730,
reconstruitã în 1887) ºi un parc

dendrologic amenajat în 1740 de fam.
Bornemisza. În sec. 17, la G. s-au stabilit
mai multe familii de armeni. În satul
Caºva, menþionat documentar, prima
oarã, în 1453, se află o biserică ortodoxă
din anul 1928 şi mănăstirea Caşva (de
călugăriţe), întemeiată în 1992, cu biserica
„Duminica Tuturor Sfinţilor” construită
în anii 1995–2006. În arealul com. G. se
aflã o porþiune din trupul pãdurii Mociar,
cu stejari multiseculari, extinsã pe o supr.
totalã de 48 ha, atât pe terit. com. G., cât
ºi pe cel al com. Solovãstru, declaratã
rezervaþie forestierã.

GURNIA, cascadă formată de râul cu
acelaşi nume (afl. al râului Tismana),
situată în apropiere de mănăstirea
Tismana, având o cădere a apei de 40 m.
GURUSLÃU Õ Hereclean.

GUªOENI, com. în jud. Vâlcea, alcãtuitã
din 6 sate, situatã în Piem. Olteþului;
1 670 loc. (1 ian. 2011): 823 de sex masc.
ºi 864 fem. Centru viticol. Bisericile din
lemn cu hramurile „Intrarea în Bisericã
a Maicii Domnului” (1550, refãcutã în
1915), „Sfântul Nicolae” (1773),
„Cuvioasa Parascheva” (1766, refãcutã
în 1803) ºi „Sfântul Nicolae” (1772–1773,
restauratã în 1950), în satele Guºoeni,
Burdãleºti, Mãgureni ºi Guºoianca.
GUªTERIÞA Õ Sibiu (2).

GUTÂI sau GUTIN 1. Munþii ~, masiv
muntos în NV Carpaþilor Orientali, în
cadrul lanþului munþilor vulcanici, situat
între Depr. Maramureº, la N, M-þii Þibleº
ºi Depr. Lãpuº, la E, Depr. Copalnic, la
S, ºi Depr. Baia Mare, la V-NV. Alcãtuit
din andezite, piroclastite, andezite bazaltice, aglomerãri vulcanice ºi revãrsãri de
lavã. Alt. max.: 1 443 m (vf. Gutâi). În
cadrul M-þilor G. se individualizeazã

Munţii Gutâi. Vârful Creasta Cocoşului

câteva vârfuri semeþe: Igniº (1 307 m),
Pleºca Mare (1 291 m), Rotunzilor (1 241
m), Þigani (1 224 m) º.a. Pe vf. Creasta
Cocoºului (1 428 m alt.), numit ºi Tifãria
Gutâiului, Pana Cocoºului, Þurana Gutâiului, Piatra Mare, care are o formã bizarã,
existã o rezervaþie mixtã (geologicã,
botanicã ºi faunisticã, 50 ha), înfiinþatã
în 1954, în care trãiesc acvila de stâncã
(Aquila chrysaëtos), corbul (Corvus corax),
uliul pãsãrelelor (Accipiter nisus), acvila
þipãtoare micã (Aquila pomarina), codobatura vânãtã (Motacilla cinerea) etc. ºi
vegeteazã afinul, meriºorul, ienupãrul,
jneapãnul, crinul de pãdure, garofiþa º.a.
Masivul G. este acoperit cu pãduri de
foioase ºi de conifere, iar în partea
superioarã de pãºuni. Este traversat de
ºoseaua modernizatã Sighetu Marmaþiei–
Baia Mare, peste pasul Gutâi, ºi de ºoseaua
nemodernizatã Sighetu Marmaþiei–Ocna
ªugatag–Cavnic peste pasul Strâmbului.
Expl. forestiere. Zãcãminte de min.
neferoase ºi polimetalice. Pãstorit.
2. Pas în V M-þilor Gutâi, la 987 m
alt., care asigurã legãtura rutierã (ºosea
modernizatã) între Depr. Maramureº ºi
Depr. Baia Mare.
GÜTTENBRUM Õ Zăbrani.

HALANGA --- Izvoru B@rzii.

HABRA, Mănãstirea ~ Õ Groºi.
HABUCHA Õ Dobra (2).

HABWCHA Õ Dobra (2).

HADÂMBU, Mănãstirea ~ Õ Mironeasa.

HAGIENI 1. Mănăstirea ~ Õ Mihail
Kogălniceanu (2).
2. Õ Rezervaþia forestierã ~ Õ
Limanu.
HAGIGADAR, Mănãstirea ~ Õ Moara.
HAIMANALELE Õ I. L. Caragiale.

HALMÃªD, com. în jud. Sãlaj, alcãtuitã
din 5 sate, situatã în Depr. Barcãu, la
poalele Dealului Cupari ºi ale M-þilor
Plopiº, pe râul Drighiu; 2 438 loc. (1 ian.
2011): 1 174 de sex masc. ºi 1 264 fem.
Expl. de balast. Prelucr. lemnului. Producþie de þuicã. Pomiculturã. În satul
Halmãºd, menþionat documentar, prima
oarã, în 1341, se aflã o bisericã ortodoxã
cu hramul „Sfântul Dumitru” (sec. 18).
Agroturism. Rezervaþie de cerbi lopãtari
(în pãdurea Labiº). Fond cinegetic.

HALMEU, com. în jud. Satu Mare, alcãtuitã din 5 sate, situatã în Câmpia
Someºului, pe dr. râului Tur, la graniþa
cu Ucraina; 4 837 loc. (1 ian. 2011): 2 391
de sex masc. ºi 2 446 fem. Staþie de c.f.
(în satul Halmeu). Nod rutier. Punct de
frontierã cu Ucraina. Expl. de balast.
Producţie de mobilă, de macaroane şi
tăiţei. Culturi de cereale, de plante tehnice ºi de nutreþ, de cãpºuni, legume º.a.
Viticultură. În satul Halmeu, menþionat
documentar, prima oarã, în 1217, se aflã
o bisericã de la începutul sec. 15, iniţial
romano-catolică, în prezent aparţine cultului reformat, avariată grav de cutremurul din 1892, refăcută în 1888-1899 şi
renovată în 1958 şi 1996, o bisericã
romano-catolicã având hramul „Sfântul
Iosif” (1829–1834) şi o biserică ortodoxă
(1913, cu transformări din 1985). Până la
25 mart. 2005, com. H. a avut în componenţă satele Cidreag şi Porumbeşti

care la acea dată au format com. Porumbeşti, jud. Satu Mare.
HALMYRIS Õ Murighiol.
HAMANGIA Õ Baia (2).

HAMCEARCA, com. în jud. Tulcea, alcãtuitã din 4 sate, situatã la poalele de SE
ale M-þilor Mãcin ºi cele de V-SV ale Pod.
Niculiþel, pe cursul superior al râului
Taiþa; 1 469 loc. (1 ian. 2011): 736 de sex
masc. ºi 733 fem. Carierã de piatrã. Legumiculturã. În perimetrul com. H. au fost
identificate vestigiile unei aºezãri
geto-dacice în care s-au gãsit vase ceramice romane ºi dacice (lucrate cu mâna
sau la roatã) datând din sec. 1–2.

HANGU, com. în jud. Neamþ, alcãtuitã
din 5 sate, situatã la poalele de V-SV ale
M-þilor Stâniºoarei, pe þãrmul de NE al
lacului Izvoru Muntelui, la vãrsarea
râului Hangu; 3 876 loc. (1 ian. 2011):
2 001 de sex masc. ºi 1 875 fem. Prelucr.
lemnului. În arealul satului Hangu,
menþionat documentar la 13 febr. 1458,
au fost descoperite vestigii din perioada
geto-dacicã ºi din feudalismul timpuriu
(bordeie, vase ceramice, topoare din fier
etc.). În satul Buhalniþa se aflã biserica
mănãstirii Hangu sau Buhalniţa (de
cãlugãri), cu hramul „Intrarea în Bisericã
a Maicii Domnului”, ctitorie a domnului
Miron Barnovschi, construitã în anii
1626–1629, demolată cu grijă, strãmutatã
ºi reconstruitã în 1958–1959, în afara
zonei inundabile a lacului Izvoru
Muntelui. Strane cu remarcabile decoraþii
zoomorfe. Atât Miron Barnovschi, cât ºi
ceilalþi domni ai Moldovei au înzestrat
mănãstirea Hangu (sau Buhalniþa) cu
moºii, mori, heleºteie º.a. fiind una dintre
cele mai bogate mănãstiri din sec. 17.
Dupã secularizarea averilor mănãstireºti
în 1863 a rãmas doar biserica de parohie,
chiliile fiind folosite ca localuri de ºcoalã
între 1865 ºi 1900. În satul Chiriþeni se
aflã biserica din lemn cu hramul „Sfântul
Nicolae” (1829, refãcutã în 1959), iar în
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satul Hangu există bisericile din lemn cu
hramurile „Sfinþii Apostoli Petru ºi
Pavel” (1824–1829, refãcutã în 1900) ºi
„Sfinþii Împãraþi Constantin ºi Elena”
(1852–1862).
HANU CONACHI, Rezervaþia de dune
de nisip de la ~ Õ Fundeni (3).
HANUL ANCUŢEI Õ Tupilaţi.
HARDULD Õ Zădăreni.

HARGHITA 1. Masiv muntos vulcanic,
situat în partea de V-SV a Carpaþilor
Orientali, delimitat de Depr. Giurgeu (la
N), Depr. Ciuc (E), M-þii Bodoc (SE), M-þii
Baraolt (S), Subcarpaþii Homoroadelor
(SV), Pod. Târnavelor (V) ºi M-þii Gurghiu
(NV). Alcãtuit dintr-o masã imensã de
andezite cu piroxeni ºi amfiboli, piroclastite ºi andezite bazaltoide. Se prezintã ca
un platou înalt, cu orientare NNV-SSE,
neted, dominat de mai multe vârfuri
(Muntele Mic 1 589 m, Ascuþit 1 685 m,
Cucu 1 558 m º.a.) care sunt resturi ale
unor cratere vulcanice. Alt. max.: 1 800
m (vf. Harghita). Constituie un important
nod hidrografic din care izvorãsc numeroase râuri, în cea mai mare parte afl. pe
dr. ai Oltului (Groapa Apei, Mãdãraºu
Mare, Segheº, Beta, Vârghiº etc.). Acoperit cu pãduri de conifere (molid, brad)
ºi pajiºti (la peste 1 500 m alt.). Turism.
2. Õ Siculeni.
3. Judeţ situat în partea central-nordică a României, extins în zona centralvestică a Carpaţilor Orientali, în bazinele
superioare ale râurilor Olt, Mureş, Târnava
Mare şi Târnava Mică, între 46°13' şi 47°11'
latitudine N şi între 24°52' şi 26°15'
longitudine E, limitat de jud. Suceava (N),
Neamţ (NE), Bacău (E), Covasna (S şi SE),
Braşov (S şi SV) şi Mureş (V). Supr.:
6 639 km2 (2,78% din supr. ţării). Populaţia
(1 ian. 2011): 324 419 loc. (1,51% din
populaţia ţării), din care 160 337 loc. de
sex masc. (49,4%) şi 164 082 loc. de sex
fem. (50,6%). Populaţia urbană: 142 281
loc. (43,9%); rurală: 182 138 loc. (56,1%).
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Densitatea: 48,9 loc./km2. Structura
populaţiei pe naţionalităţi (la recensământul
din 20-31 oct. 2011): 12,6% români, 82,9%
maghiari şi secui, 1,7% rromi, apoi
germani, ceangai s.a. Reşed.: municipiul
Miercurea-Ciuc. Oraşe: Băile Tuşnad, Bălan, Borsec, Cristuru Secuiesc, Gheorgheni (municipiu), Odorheiu Secuiesc
(municipiu), Topliţa (municipiu), Vlăhiţa.
Comune: 58. Sate: 234. Localit. componente
ale oraşelor şi municipiilor: 20.
Relieful este reprezentat, în proporţie
de 81%, de unităţi montane şi depresiuni
intramontane, aparţinând Carpaţilor
Orientali, iar restul de 19% cuprinde o
asociere de dealuri şi depresiuni cu
caractere subcarpatice, extinse în partea
de SV a jud., care fac parte din Pod.
Transilvaniei. Unităţile montane sunt
dispuse în două şiruri paralele, cu
orientare NNV-SSE: unul în partea de E
a jud., incluzând grupa munţilor situaţi
în zona cristalino-mezozoică şi a flişului
cretacic (respectiv, sectoare ale M-ţilor
Bistriţei, Giurgeu, Hăşmaş – cu

vf. Hăşmaşu Mare de 1 792 m –, Ciuc şi
Nemira, între care se află depresiunile
Bilbor, Borsec, Uz, Plăieşi sau Caşin ş.a.)
şi altul la V, formând grupa munţilor
vulcanici, respectiv M-ţii Căliman, cu
vf. Iezerul Călimanului (2 031 m – cea
mai mare înălţime de pe terit. jud. H.),
M-ţii Gurghiu, M-ţii Harghita, cu
vf. Harghita, de 1 800 m alt. şi M-ţii
Bodoc. Între cele două şiruri paralele de
munţi există două dintre cele mai mari
depresiuni intramontane din ţară –
Giurgeu (Õ) şi Ciuc (Õ). Una dintre
caracteristicile zonei montane aflate în
perimetrul jud. H. o constituie existenţa
unui număr mare de pasuri (trecători),
multe dintre ele străbătute de şosele şi
căi ferate, care înlesnesc legăturile între
Transilvania şi Moldova sau între
diferitele zone ale jud. Printre acestea se
numără pasurile Bistricioara (1 105 m
alt.), Ditrău (1 036 m), Bicaz (1 257 m),
Ghimeş (1 170 m), Uz (1 085 m), Vlăhiţa
(985 m), Sicaş (1 000 m), Bucin (1 287 m),
Tuşnad (650 m) ş.a. În partea de SV a
jud. se individualizează un relief de
depresiuni şi dealuri subcarpatice, cu

înălţimi de 600–1 000 m, grupate în
câteva subunităţi distincte, aparţinând
Subcarpaţilor Transilvaniei: Subcarpaţii
Homoroadelor, ai Odorheiului, ai
Târnavei Mari şi ai Târnavei Mici.
Climă temperat-continentală, cu
anumite particularităţi locale determinate
de alternanţa masivelor muntoase cu
şirul depresiunilor intramontane şi de
orientarea aproximativ perpendiculară
a unităţilor de relief faţă de circulaţia
atmosferică a maselor de aer dinspre V.
Regimul climatic este diferenţiat în
cadrul celor două unităţi distincte de
relief: în ţinutul cu climă de dealuri,
verile sunt ceva mai calde, cu precipitaţii
relativ bogate, iar iernile sunt reci, marcate arareori de viscole, dar cu frecvente
intervale de încălzire, care întrerup continuitatea stratului de zăpadă; în zonele
cu climă de munte, verile sunt răcoroase
(12–18°C), cu precipitaţii abundente, iar
iernile foarte friguroase (medii lunare
cuprinse între –4 şi –8°C), cu strat stabil
de zăpadă, care durează o îndelungată
perioadă de timp, şi cu frecvente inversii
de temperatură. Acest fenomen al
inversiilor termice, caracteristic zonelor
depresionare de la poalele munţilor, bine
evidenţiat în arealul jud. H., care se
manifestă prin coborârea aerului foarte
rece (mai greu), de pe crestele montane
înconjurătoare, în vatra depresiunilor,
înlocuind aerul ceva mai cald şi stagnând
mai mult timp aici, determină înregistrarea unor valori termice foarte scăzute,
uneori sub –30°C. Aşa se explică faptul
că în depresiunile Giurgeu şi Ciuc, la
Gheorgheni, Joseni, Topliţa, MiercureaCiuc ş.a. se înregistrează frecvent cele
mai scăzute temperaturi pe timpul iernii,
ceea ce i-a îndreptăţit pe meteorologi să
numească această zonă „Polul frigului”
din România. Temp. medie anuală variază între 1 şi 4°C în zonele montane
înalte, între 5,4 şi 5,9°C în depresiunile
intramontane şi între 6 şi 7,9°C în
Subcarpaţii Transilvaniei. Temp. max.
absolută (36,5°C) s-a înregistrat la
Odorheiu Secuiesc (17 aug. 1952), iar
minima absolută (-38°C) la Gheorgheni
(11 ian. 1963). Cantităţile medii anuale
de precipitaţii însumează c. 550 de mm
în zonele depresionare, 600–700 mm în
Subcarpaţi şi peste 1 200 mm pe crestele
montane înalte. Vânturile predominante
bat cu o frecvenţă mai mare dinspre NE
(15,3%) în reg. subcarpatică, dinspre NV
(18,6%) în Depr. Ciuc şi dinspre V (28%)
în zonele montane înalte. Vitezele medii

anuale variază între 1,4 şi 3,7 m/s în ariile
depresionare, între 2,4 şi 4,2 m/s la
Odorheiu Secuiesc şi între 5 şi 10 m/s
pe culmile înalte ale munţilor.
Reţeaua hidrografică are o densitate
ce variază între 0,5 şi 1,1 km/km2. Aici
îşi au izvoarele două dintre cele mai mari
râuri ale ţării – Olt şi Mureş – care străbat
median jud. H., primul curgând către S,
pe o distanţă de 80 km, iar celălalt către
N-NV, pe o lungime de 72 km. Oltul
colectează o sumedenie de afl. mai mici
din partea centrală şi de SE a jud. H.
(Şipot, Lunca Mare, Lunca, Groapa Apei,
Mădăraşu Mare, Var, Segheş, Beta, Pârâu
Mare ş.a., pe dr., şi Sedloco, Şoarecu,
Cad, Racu, Frumoasa, Delniţa, Rusnic,
Fitod, Fişag, Cozmeni, Tuşnad ş.a., pe
stg.), iar Mureşul adună afl. din jumătatea de N a jud. H. (Strâmba, Belchin,
Lăzarea, Ditrău, Faier, Jolotca, Topliţa,
Călimănel ş.a., pe dr., şi Şumuleu Mare,
Borzont, Pietrosu, Eseniu, Mortonca,
Gălăuţaş, Măgheruş ş.a., pe stg.). Alte
câteva râuri mai mari îşi au originea şi
bazinele superioare pe terit. jud. H.,
printre acestea numărându-se Târnava
Mare (cu afl. Tartod, Vărşag, Şicasău,
Brădeşti, Cireşeni, Hodoş, Geoagiu ş.a.),
Târnava Mică (cu afl. Creanga Mare,
Corund ş.a.), Trotuş (cu afl. Comiat,
Ugra, Boroş, Valea Rece ş.a.), Caşin, Uz,
Vârghiş, Homorodu Mare, Homorodu
Mic, Bistricioara (cu afl. Borcut, Seaca,
Valea Vinului, Corbu, Barasău, Putna
ş.a.), Bicaz, Neagra ş.a. Se evidenţiază,
prin pitorescul lor, defileele Oltului de
la Tuşnad şi ale Mureşului de la Topliţa–
Deda, precum şi Cheile Bicazului, pe care
jud. H. le împarte cu jud. Neamţ. Lacurile
naturale existente pe terit. jud. H. sunt unice
în felul lor, deoarece lacul Sfânta Ana (Õ)
este de origine vulcanică, iar Lacu Roşu
(Õ) de baraj natural. O categorie aparte,
cu importanţă economică deosebită, o reprezintă pânzele de ape subterane, extinse
pe mari supr. în depresiunile Ciuc,
Giurgeu, Bilbor, Borsec, Caşin, PraidCorund ş.a., din care îşi trag „seva vieţii”
numeroase izv. cu ape minerale, cu
concentraţii diferite şi cu un procent ridicat
de dioxid de carbon, renumite pentru
gustul lor plăcut şi pentru efectele curative
în tratarea unor afecţiuni hepato-biliare,
gastro-duodenale etc. Astfel de izv.
minerale apar la zi în localit. Borsec, Bilbor,
Băile Tuşnad, Miercurea-Ciuc, Sâncrăieni,
Mădăraş, Topliţa, Corund ş.a.
Vegetaţia naturală, bogată şi variată
în specii, prezintă o evidentă zonalitate

pe verticală, determinată de configuraţia
reliefului şi de zonalitatea climei şi a
solurilor. Pădurile de fag (Fagus silvatica),
în amestec cu gorun (Quercus petraea),
carpen (Carpinus betulus), paltin (Acer
platanoides) ş.a. sunt răspândite în zona
dealurilor subcarpatice şi la poalele
versanţilor vestici ai M-ţilor Harghita şi
Gurghiu. Pădurile de fag, în amestec cu
molid (Picea abies), extinse între 800 şi
1 200 m alt., ocupă mari supr. din M-ţii
Giurgeu, precum şi pantele vestice ale
M-ţilor Harghita, Gurghiu, Puciosu ş.a.
Etajul pădurilor de molid formează
areale compacte pe întinse supr. din M-ţii
Harghita, Căliman, Hăşmaş, Ciuc ş.a. la
înălţimi cuprinse între 1 200 şi 1 500 m.
În M-ţii Ciuc şi M-ţii Căliman apar frecvent exemplare solitare de zadă (Larix decidua) – arbore ocrotit de lege. Vegetaţia
subalpină, care se dezvoltă în M-ţii
Căliman, cuprinde numeroase specii
ierboase, în cadrul cărora domină păruşca
(Festuca supina), firuţa (Poa media), ţăpoşica
(Nardus stricta) ş.a., care alternează cu
tufişuri formate din ienupăr pitic (Juniperus
sibirica), jneapăn (Pinus montana), afin
(Vaccinum myrtillus), smirdar sau bujor de
munte (Rhododendron kotschyi) ş.a.
Vegetaţia azonală este reprezentată prin
mai multe mlaştini eutrofe, răspândite în
depresiunile Borsec, Bilbor, Ciuc, Giurgeu,
în cadrul cărora se dezvoltă numeroase
specii de muşchi, între care se remarcă un
important relict glaciar (Mesaea hexasticha).
Alte relicte glaciare, cu o importanţă fitogeografică deosebită sunt: Saxifraga
hirculus, Carex dioica, Ligularia sibirica,
Lysimachia thyrsiflora; unele dintre acestea
se află la limita de S a arealului lor mondial
de răspândire (Betula humilis, Salix starkeana, Achillea impatiens).
Fauna este bogată şi variată în specii,
fiind adaptată la condiţiile de relief şi
climă. Pădurile, care ocupă 35% din supr.
jud. H., constituie domeniul vast şi propice pentru existenţa a numeroase vieţuitoare, multe dintre ele de interes
cinegetic. Cele mai frecvente sunt din
domeniul forestier, şi anume: ursul,
cerbul carpatin, râsul, jderul de scorbură
(Martes martes), jderul de piatră (Martes
foina), cocoşul de munte (Tetrao urogallus),
ierunca (Tetrastes bonasia), acvila de
munte, huhurezul, piţigoiul de brădet
(Parus ater), vipera comună, tritonul de
munte etc. Făgetele şi gorunetele adăpostesc căprioare, mistreţi, lupi, vulpi,
veveriţe, pârşi etc.
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Resursele naturale: zăcăminte de
min. de fier (Lueta, Vlăhiţa, Mădăraş),
de pirite cuprifere (Bălan, Jolotca), de
min. de cinabru (Mădăraş, Sântimbru),
de gaze naturale (Şimoneşti, Săcel, Secuieni), lignit (Borsec), sare gemă (Praid).
Expl. de marmură (Voşlăbeni, Lăzarea),
de andezit (Sâncrăieni, Ciceu, Corund,
Praid, Deluţ, Jigodin), sienit (Ditrău),
calcar (Bicăjel, Delniţa), gresii (Caşinu
Nou), marne (Lunca de Jos), argile
caolinoase (Harghita-Băi, Sândominic),
balast (Racu, Sânsimion, Sântimbru,
Dăneşti), travertin (Borsec) ş.a. O categorie aparte a bogăţiilor jud. H. o reprezintă numeroasele izv. cu ape minerale
carbogazoase, cu o compoziţie chimică
variată (Jigodin-Băi, Băile Tuşnad,
Miercurea-Ciuc, Harghita-Băi, Borsec,
Bilbor, Sântimbru-Băi, Topliţa ş.a., precum şi pădurile de răşinoase şi fag
(236 911 ha, în anul 2007), din care, în
acelaşi an, s-au exploatat 1 172,1 mii m3
de masă lemnoasă (locul 2 pe ţară, după
jud. Suceava).
Istoric. Cercetările arheologice
întreprinse în diferite zone au dovedit că
teritoriul actual al jud. H. era locuit, încă
din Neoliticul timpuriu (5500–5300 î.Hr.),
de triburi purtătoare ale culturii materiale Ariuşd. Mărturii de la începutul
Epocii bronzului, aparţinând complexului Glina III-Schneckenberg (sec. 18–
16 î.Hr.) şi din perioada sa mijlocie,
caracteristică culturii materiale Wietenberg (sec. 16–13 î.Hr.), au fost scoase la
iveală în arealele localit. Suseni, Jigodin
ş.a. (topoare, obiecte de podoabă, ceramică bogat ornamentată etc.). Prima
Epocă a fierului – Hallstatt (1200–
450/300 î.Hr.) este bine reprezentată, prin
descoperirea aşezărilor dacice de la Mugeni şi Sâncrăieni, iar cea de-a doua
epocă – La Tène (sec. 5 î.Hr.-1 d.Hr.)
cuprinde un număr mare de aşezări, cu
urme vizibile ale sistemului de cetăţi şi
fortificaţii, aşa cum se păstrează şi astăzi
în localit. Zetea, Jigodin, Racu, Tuşnad,
Odorheiu Secuiesc, Porumbenii Mari.
Semnificativ pentru epoca La Tène este
tezaurul dacic de argint, datând din sec.
1 î.Hr., compus din două vase semisferice, 12 cupe de diferite forme, două
brăţări masive, o fibulă ş.a., descoperit
la Sâncrăieni. În perioada stăpânirii
romane a Daciei (106–271/275), cultura
geto-dacică a cunoscut o treaptă superioară de dezvoltare prin puternica in-
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fluenţă a coloniştilor Imperiului Roman,
care au întemeiat noi aşezări, dotate cu
băi publice, au construit drumuri, castre
şi linii de fortificaţii (limes-uri), au exploatat bogăţiile subsolului (salina de la
Sânpaul) etc. Limes-ul din partea de NE,
care trecea prin mijlocul actualului judeţ,
este atestat de prezenţa vestigiilor unor
castre romane (la Inlăceni, Odorheiu
Secuiesc, Sânpaul) şi a unor turnuri de
veghe (la Ocland, Odorheiu Secuiesc,
Băile Homorod ş.a.). După retragerea
armatelor şi a administraţiei romane din
Dacia (în perioada 271–275), populaţia
autohtonă, daco-romană, a continuat să
locuiască neîntrerupt pe aceste locuri şi
în secolele următoare, cu toate vicisitudinile provocate de migraţiile popoarelor
barbare, organizându-se în obşti săteşti.
Vestigiile descoperite la Sâncrăieni,
Miercurea-Ciuc, Mugeni, Cristuru Secuiesc,
datând din sec. 3–4, atestă că aceste meleaguri erau intens locuite. Aşezările
identificate în arealele localit. Şimoneşti,
Filiaşi, Cristuru Secuiesc ş.a. demonstrează că în sec. 7–8 populaţia dacoromană autohtonă a fost nevoită să
convieţuiască cu unele triburi slave care
au pătruns pe aceste meleaguri prin
trecătorile carpatice. Elementele specifice
culturii materiale a slavilor au fost
descoperite într-o necropolă, probabil slavo-avară, de la Târgu Secuiesc. În
perioada de cristalizare a relaţiilor feudale, documentele vremii consemnează
existenţa, în sec. 10, pe aceste meleaguri
a unor voievodate. Din a doua jumătate
a sec. 11, pe terit. Transilvaniei s-a extins
treptat dominaţia statului feudal ungar,
însoţită şi de colonizarea, în aceste zone,
a secuilor. La sf. sec. 12 şi începutul sec.
13, secuii s-au stabilit în Depr. Ciuc
alături de populaţia românească, începând să convieţuiască ulterior cu aceasta
şi să se organizeze în obşti săteşti,
menţionate în 1270 (obştea secuilor din
Telegd/Odorhei), 1324 (obştea secuilor
din Ciuc) ş.a. Dar documentele scrise
amintesc şi de existenţa unor localităţi
româneşti (Villa nostra «regis» Olachalis,
azi Vlăhiţa; Villa Olachalis, azi Odorheiu
Secuiesc) în 1301, sau de faptul că românii au apărat trecătorile carpatice în 1241,
împreună cu secuii (siculi), împotriva
invaziei mongole. În sec. 15, ca urmare a
diferenţierilor sociale care apar şi se
accentuează ulterior (dezvoltarea clasei
feudale, acaparatoare de pământuri, în
contrast cu pătura de şerbi exploataţi, în

continuă creştere), iobagii români,
maghiari şi secui vor desfăşura uniţi,
veacuri de-a rândul, lupte aprige împotriva nobilimii feudale. Această stare de
lucruri a determinat pe ţăranii iobagi ca
între 1432 şi 1764 să se răscoale de 59 de
ori. Astfel, românii şi secuii au luptat în
armata lui Iancu de Hunedoara, au participat la Răscoala ţărănească din 1514,
condusă de Gheorghe Doja, la luptele comandate de Mihai Viteazul, la Răscoala
curuţilor (1703–1711) etc. Dintre evenimentele de tristă amintire de pe terit.
harghitean se pot aminti: introducerea
iobăgiei la secui în 1562, năvălirea tătarilor în 1661 şi 1694, ciuma din 1717–1719,
când aproape jumătate din locuitori şiau pierdut viaţa, măcelul de la Siculeni,
din 7 ian. 1764, cunoscut în istorie sub
numele de Siculicidium, când, din cauza
refuzului secuilor de a se înrola în
regimentele de graniţă ale Imperiului
Austriac, au căzut pradă gloanţelor peste
500 de victime. Din punct de vedere
administrativ, cea mai veche formă de
organizare este menţionată în documentele sec. 15, care amintesc de
existenţa unor „Scaune” create, probabil,
ţinându-se seama de organizarea
vechilor scaune de judecată (Sedes
judiciaria) ale populaţiei autohtone. După
înfăptuirea statului naţional unitar
român, în 1918, în baza legilor de organizare politico-administrativă din 1921
şi 1926, când terit. ţării a fost împărţit în
judeţe şi plase, în perimetrul actualului
judeţ existau judeţele Odorhei (cu 6 plăşi
şi 140 de comune) şi Ciuc (cu 4 plăşi şi
54 de comune). Această formă de organizare s-a menţinut până în 1950, când terit.
României a fost împărţit în regiuni şi
raioane, atunci, actualul jud. fiind cuprins
în cadrul reg. Mureş şi apoi a reg. Mureş
Autonomă Maghiară. O dată cu adoptarea
Legii nr. 2, din 17 febr. 1968, referitoare la
organizarea ad-tivă a terit. României, a fost
înfiinţat jud. Harghita, cu reşed. la Miercurea-Ciuc, care are în cuprinsul său 9 oraşe
(din care patru sunt municipii), 58 de
comune, 234 sate şi 20 de localit. componente ale oraşelor şi municipiilor.

Economia jud. H., cu o dezvoltare
dinamică, bazată pe valorificarea
resurselor locale şi a materiilor prime din
celelalte judeţe, a căpătat noi dimensiuni
după evenimentele din dec. 1989, trecând treptat de la sistemul comunist al
economiei planificate la economia de
piaţă, bazată pe concurenţă.

Industria reprezintă una dintre principalele ramuri ale economiei jud. H., în
cadrul căreia se realizează o gamă variată
de produse: oţeluri speciale şi fontă de
înaltă puritate (Vlăhiţa), piese de schimb
pentru maşini agricole, pentru utilaj greu,
utilaje şi piese de schimb pentru ind.
forestieră şi pentru ind. materialelor de
constr. (Miercurea-Ciuc, Gheorgheni),
instalaţii frigorifice, matriţe şi piese din
fontă pentru ind. chimică (Odorheiu
Secuiesc), utilaje şi aparate pentru diferite
ramuri ale economiei naţionale (Vlăhiţa),
mase plastice (Miercurea-Ciuc), mat. de
constr. (Miercurea-Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Corund, Sândominic, Cristuru
Secuiesc, Suseni), mobilă, cherestea şi
alte produse din lemn (Miercurea-Ciuc,
Gălăuţaş, Gheorgheni, Odorheiu Secuiesc,
Topliţa, Ditrău, Lunca de Jos, Tulgheş,
Cristuru Secuiesc, Zetea, Sândominic
ş.a.), confecţii (Miercurea-Ciuc, Odorheiu
Secuiesc, Cristuru Secuiesc), tricotaje
(Miercurea-Ciuc, Topliţa, Bălan), fire din
bumbac, in şi cânepă, stofă de mobilă,
ţesături tehnice, aţă etc. (Odorheiu
Secuiesc, Gheorgheni, Miercurea-Ciuc,
Cristuru Secuiesc, Joseni), încălţăminte
(Topliţa), lapte praf, preparate din lapte
şi carne, bere, spirt, amidon, produse de
panificaţie etc. (Miercurea-Ciuc, Remetea,
Odorheiu Secuiesc, Sânsimion, Bălan,
Borsec, Lunca de Jos, Topliţa ş.a.). Staţii
de îmbuteliere a apelor minerale (Borsec,
Sâncrăieni, Tuşnad). Dintre produsele
meşteşugăreşti populare, cu o frumoasă
şi îndelungată tradiţie, se remarcă
ceramica de Corund.
Agricultura este influenţată de natura
reliefului (predominant muntos), de
temperaturile scăzute, de precipitaţiile
abundente şi de solurile brune, podzolice. La sf. anului 2007, supr. agricolă
a jud. H. era de 396 418 ha, din care
91 720 ha aparţineau terenurilor arabile,
146 817 ha păşunilor, 157 084 ha fâneţelor
naturale, 762 ha livezilor şi pepinierelor
pomicole şi 35 ha viilor şi pepinierelor
viticole. În anul 2007, terenurile arabile
erau cultivate cu cartofi (19 678 ha, locul
3 pe ţară după jud. Suceava şi Covasna),
plante de nutreţ (16 127 ha), grâu şi
secară (9 326 ha), orz şi orzoaică (5 915
ha), porumb, ovăz, legume ş.a. Pomicultura, în cadrul căreia predomină merii
şi perii, are condiţii optime de dezvoltare
în bazinul Târnavei Mari, unde se
întâlnesc supr. compacte de livezi, în
arealele localit. Şimoneşti, Lupeni, Atid,
Feliceni, Mărtiniş, Mugeni, Odorheiu

Secuiesc ş.a. O categorie aparte o reprezintă fructele de pădure (zmeură, afine
ş.a.) şi ciupercile comestibile, care au o
pondere însemnată în economia jud. H.
Sectorul zootehnic, dispunând de o bază
furajeră importantă, cuprinde un efectiv
însemnat de animale şi păsări, centrul de
greutate al creşterii acestora mutânduse din sectorul de stat în cel privat, cel
din urmă deţinând peste 99% (iar la
caprine, păsări şi albinărit 100%) din
numărul animalelor crescute. La începutul anului 2008, în jud. H. se înregistrau
75 231 capete bovine (predominant din
rasa Bălţata românească), 64 100 capete
porcine (în special din rasa Marele alb),
157 043 capete ovine (mai ales din rasele
Ţigaie şi Ţurcană), 13 681 capete caprine,
20 704 capete cabaline. Avicultură
(403 043 capete păsări). Apicultură
(16 702 familii de albine). Jud H., al cărui
teritoriu este format în mare parte din
munţi şi cuprinde însemnate supr. cu
păduri, dispune de un important fond
cinegetic (urşi, cerbi, mistreţi, căprioare,
cocoşi de munte etc.), precum şi de
valoroase păstrăvării amenajate la
Topliţa, Lacu Roşu şi Mădăraş.
Căile de comunicaţie feroviare şi rutiere
sunt singurele mijloace ale jud. H. care
asigură întregul trafic de mărfuri şi
călători, cu toate că densitatea acestora
este mult mai mică decât a altor judeţe,
din cauza predominării reliefului muntos.
La începutul anului 2008, lungimea
reţelei feroviare de pe terit. jud. H.
însuma 209 km (din care 174 km electrificate), cu o densitate de 31,5 km/1000
km2, cea mai importantă fiind linia ferată
din lungul Oltului şi Mureşului, care face
parte integrantă din magistrala feroviară
Bucureşti–Ploieşti–Braşov–MiercureaCiuc–Ciceu (de aici se ramifică o
derivaţie către Oneşti–Adjud–Bacău)–
Gheorgheni–Topliţa–Dej–Baia Mare–Satu
Mare. În acelaşi an, reţeaua drumurilor
publice, mai uniform repartizate în
comparaţie cu căile ferate, care înlesnesc
legăturile între diferitele localit. ale jud.
H., sau între acestea şi judeţele limitrofe,
însuma 1 828 km (din care 510 km modernizate), cu o densitate de 27,5 km/
100 km2. În cadrul transporturilor rutiere,
o importanţă deosebită o are tronsonul
drumului european E 572, care străbate
terit. jud. H. între Topliţa şi Băile Tuşnad,
urmărind, aproximativ paralel, calea
ferată. Pe acest principal tronson al
drumului european există patru noduri
rutiere, din care se ramifică alte drumuri
spre Moldova sau spre centrul

Transilvaniei. Astfel, din Topliţa porneşte
o ramificaţie către Borsec–Tulgheş (prin
pasul Bistricioara) şi de aici spre
Ceahlău–Bicaz–Piatra-Neamţ; din Gheorgheni, o şosea porneşte către Moldova,
prin pasul Bicaz, iar alta către centrul
Transilvaniei, prin pasul Bucin, spre
Praid–Sovata–Târgu Mureş; din Miercurea-Ciuc se desprinde o ramificaţie
spre Moldova, prin pasul Ghimeş, iar
alta spre Odorheiu Secuiesc, prin pasul
Vlăhiţa; din Tuşnad, o derivaţie a şoselei
trece prin Plăieşii de Jos–Sânzieni (jud.
Covasna)–Breţcu–pasul Oituz–către
Oneşti, în Moldova. Cu toate că densitatea drumurilor publice este mică, sub
media pe ţară, cele câteva şosele modernizate şi noduri rutiere contribuie la buna
ancorare a jud. H. în reţeaua naţională a
transporturilor rutiere.
Învăţământ, cultură şi artă. În anul
şcolar 2007–2008, reţeaua unităţilor şcolare de pe terit. jud. H. cuprindea 40 de
grădiniţe de copii, cu 13 254 copii înscrişi
şi 886 cadre didactice, 84 de şcoli generale, cu 28 168 elevi şi 2 167 cadre
didactice, 37 de licee, cu 13 649 elevi şi
1 105 profesori, o şcoală profesională, cu
3 424 elevi şi 21 profesori, Universitatea
„Sapientia” (2001), un seminar romanocatolic şi câteva secţii ale universităţii
„George Bariţiu” din Braşov. Educaţia
copiilor şi elevilor se realizează atât în
limba română, cât şi în limba maghiară
(pentru copiii care aparţin acestei
minorităţi naţionale). În aceeaşi perioadă,
activităţile cultural-artistice se desfăşurau
în cadrul celor şapte case de cultură, 48
de cămine culturale, un teatru studio,
şase unităţi muzeale, 270 de biblioteci,
cu 2 946 000 vol., două ansambluri folclorice profesioniste (unul românesc la
Topliţa şi altul secuiesc la MiercureaCiuc), un centru pentru conservarea şi
valorificarea creaţiei şi tradiţiei populare
ş.a. Activitatea sportivă se desfăşoară în
102 secţii sportive, cu 2 350 sportivi
legitimaţi, 100 antrenori şi 163 arbitri.
Ocrotirea sănătăţii. În anul 2007,
aceasta se realiza prin intermediul celor
cinci spitale, cu 2 201 paturi (un pat de
spital la 147 locuitori), cinci dispensare
medicale, 109 farmacii şi puncte farmaceutice, un sanatoriu (Tulgheş), un preventoriu pentru copii (Gheorgheni) ş.a.
La începutul anului 2008, asistenţa medicală era asigurată de 384 medici (un
medic la 847 locuitori), 111 medici
stomatologi (un medic stomatolog la
2 933 locuitori) şi 1 842 cadre sanitare cu
pregătire medie.
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Turismul, în perimetrul jud. H., se
practică tot timpul anului, atât sub formă
de sejur, cât şi de tranzit, datorită, în
primul rând, existenţei renumitelor
staţiuni climaterice şi balneoclimaterice
Borsec, Lacu Roşu, Băile Tuşnad, Izvoru
Mureşului, Jigodin-Băi, Topliţa, Praid,
Corund, Bilbor ş.a., precum şi prezenţei
unor zone pitoreşti (lacul vulcanic Sfânta
Ana, defileele Oltului şi Mureşului,
Cheile Bicazului, abrupturile şi stâncăriile calcaroase din M-ţii Hăşmaş (complexul Piatra Singuratică–Hăşmaşu
Mare–Piatra Ascuţită etc.), a unor rezervaţii naturale (muntele de sare de la Praid;
vulcanii noroioişi din Filiaş; tinovul Luci,
cel mai mare tinov împădurit din Transilvania, adăpostind un relict glaciar foarte
rar – mesteacănul pitic/Betula nana; tinovul
Mohoş, situat în apropiere de lacul Sfânta
Ana, în cadrul căruia vegetează rouacerului /Drosera rotundifolia, Drosera
abovate, Sparganium minimum, Calamagrostis neglecta, Carex elongata ş.a.; mlaştinile
eutrofe de la Sâncrăieni şi Valea Mijlocie,
cu specii relicte de muşchi; mlaştina
Dumbrava Harghitei, cu foarte multe
exemplare de Saxifraga hirculus; masivul
calcaros „Pietrele Roşii” de la Tulgheş,
cu plante endemice, ca de exemplu
Astragalus Roemeri, Hieracium pojoritense;
Cheile Bicazului – Lacu Roşu; peştera
Şugaş ş.a.) şi a unor obiective istorice, de
cultură şi artă cu importanţă arhitecturală
(fortificaţiile dacice de la Siculeni,
Jigodin-Băi, cetatea Mikó, mănăstirea
franciscană şi alte monumente din
Miercurea-Ciuc, Odorheiu Secuiesc,
Gheorgheni, bisericile fortificate de la
Dârjiu, Armăşeni, Delniţa, Sânmartin,
bisericile din lemn din Tulgheş, Bilbor,
Secu ş.a.). Un interes turistic deosebit îl
prezintă elementele etnografice şi folclorice, printre care se remarcă vasele de
ceramică populară de la Corund, ţesăturile şi broderiile din satele Sărmaş, Sub
Cetate ş.a., Festivalul fanfarelor de la
Topliţa, Festivalul folcloric „Primăvara
harghiteană” (luna mai) etc. În anul 2007,
baza turistică a jud. H. cuprindea 27 de
hoteluri şi moteluri, cinci campinguri, 17
vile, opt cabane, 53 pensiuni turistice
urbane, 281 pensiuni turistice rurale ş.a.,
cu o capacitatea totală de 7 063 locuri.
Indicativ auto: HR.
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I. Municipii
1. GHEORGHENI (1232)

Localităţile jud. Harghita
(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)

Localit.
componente ale municipiilor
1. Covacipeter
2. Lacu Roşu (1913)
3. Vargatac
4. Visafolio (1956)

7. CICEU

8. CIUCSÂNGEORGIU

2. MIERCUREA-CIUC (1427) 1. Ciba (1519)
2. Harghita-Băi (1913)
3. Jigodin-Băi (1913)
3. ODORHEIU SECUIESC (1224)
4. TOPLIŢA (1382)

II. Oraşe

1. Călimănel (1913)
2. Luncani (1956)
3. Măgheruş (1913)
4. Moglăneşti (1956)
5. Secu (1956)
6. Vale (1913)
7. Vâgani (1956)
8. Zencani

Localit. componente ale oraşelor

1. BĂILE TUŞNAD (sec. 17) 1. Carpitus (1956)
2. BĂLAN (1850)

3. BORSEC (1594)

4. CRISTURU SECUIESC
(1332)

1. Beteşti (1566)
2. Filiaş (1460)

III. Comune

Satele componente
(primul sat este reşed. com.)

5. VLĂHIŢA (1301)

1. ATID

2. AVRĂMEŞTI

3. BILBOR
4. BRĂDEŞTI
5. CĂPÂLNIŢA

6. CÂRŢA

1. Băile Homorod (1913)
2. Minele Lueta (1956)
1. Atid (1566)
2. Crişeni (1382)
3. Cuşmed (1333)
4. Inlăceni (1333)
5. Şiclod (1566)

1. Avrămeşti (1334)
2. Andreeni (1409)
3. Cecheşti (1567)
4. Firtănuş (1473)
5. Goagiu (1566)
6. Laz-Firtănuş (1956)
7. Laz-Şoimuş (1956)
8. Medişoru Mic (1913)

1. Bilbor (1751)
2. Răchitiş (1919)

1. Brădeşti (1532)
2. Târnoviţa (c. 1566)

1. Căpâlniţa (1567)

1. Cârţa (1566)
2. Ineu (1334)

9. CIUMANI

10. CORBU

11. CORUND

12. COZMENI
13. DĂNEŞTI

14. DÂRJIU
15. DEALU

16. DITRĂU
17. FELICENI

18. FRUMOASA

1. Ciceu (1566)
2. Ciaracio (1956)

1. Ciucsângeorgiu (1567)
2. Armăşeni (1567)
3. Armăşenii Noi (1839)
4. Bancu (1567)
5. Ciobăniş (1913)
6. Cotormani (1567)
7. Eghersec (1956)
8. Ghiurche (1956)
9. Potiond (1850)
1. Ciumani (c. 1567)

1. Corbu (1808)
2. Capu Corbului (1956)

1. Corund (1333)
2. Atia (1567)
3. Calonda (1956)
4. Fântâna Brazilor (1913)
5. Valea lui Pavel (1913)
1. Cozmeni (1333)
2. Lăzăreşti (1365)
1. Dăneşti (1567)

1. Dârjiu (1334)
2. Mujna (1520)

1. Dealu (1334)
2. Fâncel (1505)
3. Sâncrai (1566)
4. Tămaşu (1333)
5. Tibod (ante 1566)
6. Ulcani (1550)
7. Valea Rotundă (1956)
1. Ditrău (1567)
2. Jolotca (1854)
3. Ţengheler (1956)*

1. Feliceni (1333)
2. Alexandriţa (1567)
3. Arvăţeni (1566)
4. Cireşeni (1526)
5. Forţeni (1333)
6. Hoghia (1566)
7. Oţeni (1566)
8. Poloniţa (1505)
9. Tăureni (1334)
10. Teleac (c. 1566)
11. Văleni (1333)
1. Frumoasa (1324)
2. Bârzava (1496)

Sat depopulat la sf. sec. 20 şi începutul sec. 21, existând
din punct de vedere ad-tiv, dar fară locuitori.
*

19. GĂLĂUŢAŞ

20. JOSENI
21. LĂZAREA
22. LELICENI

23. LUETA
24. LUNCA DE JOS

25. LUNCA DE SUS

26. LUPENI

27. MĂDĂRAŞ

28. MĂRTINIŞ

3. Făgeţel (1913)
4. Nicoleşti (1333)

1. Gălăuţaş (1816)
2. Dealu Armanului (1956)
3. Gălăuţaş-Pârău (1956)
4. Nuţeni (1956)
5. Plopiş (1913)
6. Preluca (1954)
7. Toleşeni (1956)
8. Zăpodea (1956)
1. Joseni (1567)
2. Borzont (1956)
3. Bucin (1954)
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29. MEREŞTI

30. MIHĂILENI

31. MUGENI

1. Lăzarea (1566)
2. Ghiduţ (1956)

1. Leliceni (1251)
2. Fitod (1913)
3. Hosasău (1913)
4. Misentea (1333)

1. Lueta (1332)
2. Băile Chirui (1913)

1. Lunca de Jos (1850)
2. Baraţcoş (1913)
3. Poiana Fagului (1956)
4. Puntea Lupului (1956)
5. Valea Boroş (1913)
6. Valea Capelei (1913)
7. Valea Întunecoasă (1913)
8. Valea lui Antaloc (1913)
9. Valea Rece (1913)

1. Lunca de Sus (1850)
2. Comiat (1913)
3. Izvorul Trotuşului (1956)
4. Păltiniş-Ciuc (1956)
5. Valea Gârbea (1913)
6. Valea Ugra (1913)
1. Lupeni (1566)
2. Bisericani (1333)
3. Bulgăreni (c. 1566)
4. Firtuşu (1459)
5. Morăreni (1505)
6. Păltiniş (1460)
7. Păuleni (1455)
8. Satu Mic (1567)
9. Sâncel
1. Mădăraş (1567)

1. Mărtiniş (1333)
2. Aldea (1566)
3. Bădeni (1554)
4. Călugăreni (1601)
5. Chinuşu (1567)
6. Comăneşti (1566)
7. Ghipeş (1566)
8. Locodeni (1505)

32. OCLAND
33. PĂULENI-CIUC
34. PLĂIEŞII DE JOS

35. PORUMBENI
36. PRAID

37. RACU
38. REMETEA

39. SATU MARE
40. SĂCEL

9. Orăşeni (1566)
10. Petreni (1567)
11. Rareş (1487)
12. Sânpaul (1334)
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1. Mereşti (1333)

1. Mihăileni (1333)
2. Livezi (1835)
3. Nădejdea (1850)
4. Văcăreşti (1566)
1. Mugeni (1333)
2. Aluniş (1566)
3. Beta (1566)
4. Dejuţiu (1566)
5. Dobeni (1333)
6. Lutiţa (1506)
7. Mătişeni (1567)
8. Tăietura (1334)

1. Ocland (1546)
2. Crăciunel (1333)
3. Satu Nou (1481)

1. Păuleni-Ciuc (1567)
2. Delniţa (1333)
3. Şoimeni (1506)

1. Plăieşii de Jos (1744)
2. Casinu Nou (1750)
3. Iacobeni (1567)
4. Imper (1333)
5. Plăieşii de Sus (1567)

1. Porumbenii Mari (1333)
2. Porumbenii Mici (1506)
1. Praid (1567)
2. Becaş (1913)
3. Bucin (1956)
4. Ocna de Jos (1493)
5. Ocna de Sus (1760)
6. Şaşvereş (1956)*
1. Racu (1333)
2. Satu Nou (1954)

1. Remetea (1567)
2. Făgeţel (1956)
3. Martonca (1956)**
4. Sineu (1956)
1. Satu Mare (1566)

1. Săcel (1453)
2. Şoimuşu Mare (1333)
3. Şoimuşu Mic (ante 1566)

Sat depopulat la sf. sec. 20 şi începutul sec. 21, existând
din punct de vedere ad-tiv, dar fară locuitori.
**
Sat depopulat la sf. sec. 20 şi începutul sec. 21, existând
din punct de vedere ad-tiv, dar fară locuitori.
*
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Hasancea

41. SĂRMAŞ

42. SÂNCRĂIENI

43. SÂNDOMINIC

44. SÂNMARTIN
45. SÂNSIMION
46. SÂNTIMBRU
47. SECUIENI
48. SICULENI

49. SUBCETATE

50. SUSENI

51. ŞIMONEŞTI

4. Uilac (1301)
5. Vidacut (1432)

1. Sărmaş (1850)
2. Fundoaia (1956)
3. Hodoşa (1956)
4. Platoneşti (1956)
5. Runc (1956)

1. Sâncrăieni (1566)

1. Sândominic (c. 1567)

1. Sânmartin (1333)
2. Ciucani (1566)
3. Valea Uzului (1909)
1. Sânsimion (1333)
2. Cetăţuia (1567)

1. Sântimbru (1567)
2. Sântimbru-Băi (1956)
1. Secuieni (1448)
2. Bodogaia (1333)
3. Eliseni (1333)

53. TULGHEŞ

54. TUŞNAD
55. ULIEŞ

1. Siculeni (1567)

1. Subcetate (1750)
2. Călnaci (1956)
3. Duda (1956)
4. Filpea (1956)

1. Suseni (1567)
2. Chileni (1576)
3. Liban (1913)
4. Senetea (1956)
5. Valea Strâmbă (1567)

56. VĂRŞAG

57. VOŞLĂBENI
58. ZETEA

1. Şimoneşti (1333)
2. Benţid (1567)
3. Cădaciu Mare (1567)

HASANCEA Õ Valu lui Traian.
HASI-DÜLÜC Õ Cumpăna.

HASMACU MARE Õ Letea.

HAªAG Õ Loamneº.

HATZFELD Õ Jimbolia.

52. TOMEŞTI

HAÞEG 1. Depresiunea ~, depresiune
intramontanã, tectono-erozivã, situatã în
zona de contact a Carpaþilor Meridionali
cu cei Occidentali, înconjuratã de M-þii
ªureanu (E), Retezat (S), Þarcu (SV) ºi
Poiana Ruscãi (V ºi NV). Spre N, prin
„poarta” de la Subcetate, comunicã larg
cu Depr. Hunedoara, pe Valea Streiului,
în SE, cu Depr. Petroºani, prin pasul
Meriºor, iar spre V, cu culoarul Bistra,

prin pasul Poarta de Fier a Transilvaniei.
Supr.: c. 380 km2 (35 km lungime pe
direcþie E-V ºi c. 12 km N-S). Este împãrþitã de dealurile Dumbrava, Ploºtina ºi
Poieni în douã compartimente: Haþeg (în
V) ºi Pui (în E). Compartimentul de V
este format dintr-o câmpie piemontanã
(300–550 m alt.), fragmentatã de numeroase râuri (Rechitova, Breazova, Râu
Mare, Sibiºel, Râu Alb, Râu Bãrbat º.a.),
însoþite de lunci ºi terase, care în arealul
com. Sântãmãria-Orlea formeazã o adevãratã „piaþã” de adunare a apelor.
Compartimentul de E, drenat median de
râul Strei, prezintã o zonã piemontanã
înaltã, la contactul cu muntele, ºi un relief
de terase în rest. Climã rãcoroasã (media

4. Cădaciu Mic (1760)
5. Ceheţel (1566)
6. Chedia Mare (1505)
7. Chedia Mică (1567)
8. Cobăteşti (1462)
9. Medişoru Mare (1566)
10. Mihăileni (1334)
11. Nicoleni (1333)
12. Rugăneşti (1518)
13. Tărceşti (1333)
14. Turdeni (ante 1566)
1. Tomeşti (1333)
1. Tulgheş (1850)
2. Hagota (1956)
3. Pintic (1956)
4. Recea (1956)

1. Tuşnad (1421)
2. Tuşnadu Nou (1854)
3. Vrabia (1576)
1. Ulieş (1333)
2. Daia (1333)
3. Iaşu (1566)
4. Ighiu (1567)
5. Nicoleşti (1334)
6. Obrăneşti (1496)
7. Petecu (1478)
8. Vasileni (1566)
1. Vărşag (1913)

1. Voşlăbeni (1750)
2. Izvoru Mureşului (1956)
1. Zetea (1333)
2. Desag (1956)
3. Izvoare (1956)
4. Poiana Târnavei (1954)
5. Sub Cetate (1956)
6. Şicasău (1913)

termicã anualã 6–8°C), cu precipitaþii
moderate (700–800 mm/anual), cu
frecvente inversii de temp. în anotimpul
rece. Vegetaþie naturalã de pajiºti, fâneþe
ºi pâlcuri izolate de pãduri de stejar ºi
fag. Culturi de cereale, plante tehnice ºi
de nutreþ; pomiculturã; creºterea animalelor. În SV Depr. H., la Sarmizegetusa,
se aflã ruinele aºezãrii Ulpia Traiana
Augusta Dacica Sarmizegetusa. La
mijlocul sec. 13, acest teritoriu, cunoscut
sub numele Terra Hatzog, s-a aflat în
stãpânirea voievodului Litovoi, care, în
vara sau toamna anului 1277 sau 1279
(nu se cunoaºte data exactã), a fost ucis
aici (în Þara Haþegului), în luptele purtate
cu oastea maghiarã a regelui Ladislau al

IV-lea. Bãrbat, fratele lui Litovoi, a fost
luat prizonier ºi eliberat apoi în schimbul
unei mari sume de bani, succedând la
tron fratelui sãu în condiþiile recunoaºterii suzeranitãþii regelui ungur. Depr.
H. mai este cunoscutã în literatura de
specialitate ºi sub denumirile de
Haþeg-Pui ºi Þara Haþegului.
2. Oraº în jud. Hunedoara, situat în
depresiunea omonimã, pe râul Breazova,
la 300 m alt., la 44 km S de Deva; 10 880
loc. (1 ian. 2011): 5 197 de sex masc. ºi
5 683 fem. Supr.: 61,6 km2, din care 6,2 km2
în intravilan; densitatea: 1 755 loc./km2.
Nod feroviar ºi rutier. Hidrocentralã (15,9
MW), intratã în funcþiune în 1990. Expl.
lemnului. Producţie de conf., de prelucr.
a lânii ºi a lemnului, de preparate din
carne ºi lapte, conserve de legume ºi
fructe, bere. Abator. Creºterea melcilor.
Fermã de creºtere a bovinelor. Centru
pomicol. Muzeu de etnografie (1967), cu
piese caracteristice Þãrii Haþegului.
Istoric. În perimetrul oraºului au fost
descoperite un coif celtic din bronz,
datând din sec. 4 î.Hr., ºi capul unei
statuete din marmurã – reprezentare a
lui Serapis (divinitate greco-egipteanã)
–, datând din epoca romanã. Localit.
apare menþionatã documentar, prima
oarã, în 1247, în Diploma Ioaniþilor, cu
numele de Terra Hatzog, iar apoi în 1315,
cu toponimul Villicus de Hatzak. În 1360,
H. era consemnat ca district, iar din 1398
devine sediul unei cetãþi regale în care
îºi avea reºed. castelanul (reprezentantul
voievodului). În 1439 capãtã statut de
oraº (oppidum), iar în 1764 a devenit oraº
grãniceresc, în care a funcþionat, în
perioada 1765–1851, Compania a II-a de
graniþã a Regimentului I de graniþã de

Haţeg (2). Biserica „Sfântul Evanghelist Ioan”
a mănăstirii Prislop

Aici este [ngropat Arsenie Boca.
Hăghig

Haţeg (2). Zimbri colonizaţi în pădurea Slivuţ

la Orlat. În prezent, oraºul H. are în subordine ad-tivã localit. componentã
Nãlaþvad ºi satele Silvaºu de Jos ºi
Silvaºu de Sus. Monumente: bisericile
ortodoxe cu hramurile „Sfântul Nicolae”
(1821–1828, pictată în anii 1994–1995) şi
„Sfânta Treime” (1824–1829); biserica
romano-catolicã
„Sfântul
Ioan
Botezătorul” (1745, renovată în 1893,
pictată în 1930 şi reparată în anii 1970–
1990); biserica reformatã (sec. 19);
sinagoga (1864). În localit. componentã
Nãlaþvad existã ruinele unei biserici
ortodoxe din sec. 16 ºi ale unui castel
(sec. 19) în mijlocul unui parc. În satul
Silvaºu de Sus se aflã mănãstirea Prislop
(de cãlugãriþe) cu biserica având hramul
„Sfântul Evanghelist Ioan” zidită din
piatră de râu în anii 1399–1405 prin
osârdia călugărului Nicodim de la
Tismana, cu ajutorul material al domnului Mircea cel Bătrân. Prezenţa ca
stareţ a călugărului Nicodim la mănăstirea Prislop este atestată de o copie a
unui Tetraevangheliar slavon miniat scrisă
de acesta în anii 1404–1405 – operă
reprezentativă a artei manuscrisului
medieval care constituie cel mai vechi
manuscris cu dată sigură care s-a păstrat
până în prezent. Pe la mijlocul sec. 16
biserica şi clădirile anexe se aflau într-o
stare avansată de degradare, fapt ce a
determinat-o pe domniþa Zamfira, fiica
lui Moise Vodã (domn al Þãrii Româneºti
în perioada febr. 1529–aug. 1530), sã
zideascã din temelie, în anii 1564–1580,
biserica pe care o vedem în prezent, în
jurul cãreia a luat fiinþã o mănãstire de
cãlugãri. Biserica pãstreazã fragmente de
picturi murale interioare executate în
1759. La 13 iunie 1761, generalul austriac
Adolph von Buccow a ordonat incendierea sau demolarea mănãstirilor ortodoxe
din Transilvania, printre care ºi mănãstirea Prislop. Ulterior, mănãstirea a fost
restauratã în repetate rânduri. În a doua
jumãtate a sec. 18, mănãstirea a intrat în
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posesia cultului greco-catolic, din ordinul
Curþii imperiale de la Viena, revenind
cultului ortodox abia în 1948. La biserica
acestei mănãstiri se pãstreazã o icoanã a
Maicii Domnului, fãcãtoare de minuni,
dãruitã de domniþa Zamfira în 1580.
Desfiinþat de autorităţile comuniste prin
Decretul Consiliului de Stat nr. 410 din
28 oct. 1959, aºezãmântul monahal a fost
reînfiinþat în 1976 ca mănãstire de maici.
În cadrul mănãstirii funcþioneazã Seminarul Teologic „Sfânta Ecaterina”, înfiinþat în 1991, în care studiază atât
măicuţele, cât şi fetele laice. Într-o peşteră
din apropierea acestei mănăstiri, la începutul sec. 16 s-a nevoit sihastrul Ion –
cel care avea să devină, prin canonizarea
făcută de Biserica Ortodoxă Română în
1992, Sfântul Ioan de la Prislop, trecut în
calendarul ortodox pe data de 13 sept.
În pãdurea Slivuþ (40 ha), din apropierea
oraºului H., declaratã rezervaþie forestierã, se aflã o colonie naturalã de zimbri
înfiinţată la 12 nov. 1958 cu o pereche de
zimbri aduşi din Polonia care ulterior
s-au înmulţit ajungând la 12 zimbri în
1979; în prezent sunt doar patru exemplare.

HAVÂRNA, com. în jud. Botoºani, alcãtuitã din 6 sate, situatã în Câmpia Jijiei
Superioare, pe râul Baºeu; 4 738 loc.
(1 ian. 2011): 2 320 de sex masc. ºi 2 418
fem. Iazuri ºi heleºteie amenajate pentru
pisciculturã ºi irigaþii. În satul Havârna
se aflã o bisericã din lemn, cu hramul
„Sfântul Nicolae”, construitã în 1795 de
meºterul Toader Darie, reparatã în 1875,
ºi o bisericã având hramul „Înălţarea
Domnului” a cărui construcţie a început
în 1935 şi s-a continuat cu mult timp
după cel de-al Doilea Război Mondial,
respectiv în anii 1970-1974 (pictată în
1975); biserica având hramul „Sfântul
Ioan” (1851), în satul Tãtãrãºeni.
HAZARLÂC, lac situat în lunca Dunãrii,
în jud. Constanþa. Supr.: 1,68 km2; vol.:
0,8 mil. m3.

HÃGHIG, com. în jud. Covasna, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în partea de V a Depr.
Sfântu Gheorghe, pe dr. Oltului, la
poalele de SV ale M-þilor Baraolt;
2 235 loc. (1 ian. 2011): 1 096 de sex masc.
ºi 1 139 fem. Expl. de nisip cuarþos.
Creşterea bovinelor. În satul Hãghig,
menþionat documentar, prima oarã, în
1252, se aflã biserica ortodoxă cu hramul
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Hăghimaş

„Schimbarea la Faţă” (1821, restaurată în
1854, renovată şi pictată în 2004), conacul
ºi capela familiei Nemeº (sec. 18–19) ºi o
bisericã reformatã (sec. 16–17), cu turn
din 1841 ºi amvon din 1674.
HÃGHIMAª Õ Hãºmaº (1).

HÃLÃUCEªTI, com. în jud. Iaºi, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în lunca ºi pe terasele
de pe dr. Siretului, la contactul cu Pod.
Fãlticeni; 5 841 loc. (1 ian. 2011): 2 859 de
sex masc. ºi 2 982 fem. Staþie de c.f. (în
satul Hãlãuceºti). Nod rutier. Producţie
de tricotaje ºi de fibre de sticlã. În satul
Hãlãuceºti, menþionat documentar în
1520, se aflã biserica romano-catolicã
„Sfânta Fecioarã” construită în 1842 pe
locul uneia ce data din 1759, mărită în
1872 şi rezidită după cutremurul din 10
nov. 1940, şi biserica ortodoxă cu hramul
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”
(1835-1840).

HÃLCHIU, com. în jud. Braºov, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în Depr. Braºov, la
poalele de SE ale M-þilor Perºani, pe
râurile Hãmãradia ºi Bârsa; 4 794 loc.
(1 ian. 2011): 2 400 de sex masc. ºi 2 394
fem. Nod rutier. Producţie de articole
din blană şi de băuturi răcoritoare. Ferme
de creºtere a bovinelor ºi pãsãrilor. În
satul Hãlchiu, menþionat documentar,
prima oarã, în 1335 cu toponimul
Castrum Heltheuin, iar apoi, în 1378, cu
numele Villa Hiltwin, se aflã o bisericã
datând din sec. 13 (azi biserică evanghelicã), refãcutã succesiv în sec. 15 ºi 1807.
Din aspectul iniþial, biserica pãstreazã
doar portalul vestic ºi altarul poliptic, cu
valoroase picturi realizate în 1530, în
stilul Renaºterii. Tot în satul Hãlchiu
existã o bisericã ortodoxã, cu hramul
„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”
(1791), clãdirea Primãriei vechi (1843),
casa lui Mihail Roth (1781) ºi alte case
vechi din sec. 18. În satul Satu Nou existã
o bisericã din sec. 13–14 (azi biserică
evanghelicã), ºi o bisericã ortodoxã, din
lemn, cu hramul „Sfântul Dumitru”
(1688). Până la 11 nov. 2002, com. H. a
avut în componenţă satele Crizbav şi
Cutuş, care la acea dată au format com.
Crizbav, jud. Braşov.
HÃLEªTI Õ Mãdulari.

HÃLMAGIU 1. Bazinet depresionar, de
origine tectonicã, aparþinând Depr. Brad,
situat între M-þii Codru-Moma (NV),
M-þii Bihor (NE), M-þii Metaliferi (S) ºi

M-þii Zarand (SV), pe cursul superior al
Criºului Alb. Supr.: c. 80 km2. Relief de
luncã, terase ºi dealuri piemontane.
Climã rãcoroasã (temp. medie anualã 7–
8°C) ºi precipitaþii abundente (950–1 000
mm anual).
2. Com. în jud. Arad, alcãtuitã din 11
sate, situatã în depresiunea cu acelaºi
nume, la confl. râului Hãlmãgel cu Criºu
Alb; 3 105 loc. (1 ian. 2011): 1 535 de sex
masc. ºi 1 570 fem. Staþie de c.f. (în satul
Hãlmagiu) ºi haltã de c.f. (în satul Leasa).
Expl. de andezit, plumb (Brusturi) ºi pãmânturi colorate. Prelucr. lemnului.
Producţie de explozivi şi de băuturi
alcoolice. Creşterea bovinelor şi ovinelor.
Centru pomicol. Centru de cojocãrit ºi
de confecþionare a uneltelor din lemn. În
satul Hãlmagiu, menþionat documentar,
prima oarã, în 1390, apoi în 1444 ºi în
1451 (ca reºed. a unui voievodat românesc condus de voievodul Moga), se aflã
bisericile cu hramurile „Adormirea
Maicii Domnului” (c. 1440, atribuitã voievodului Moga, cu picturi murale din sec.
15, interpretând, în spirit local, forme ale
picturii bizantin-paleologe; restauratã în
1974–1975) ºi „Naºterea Maicii Domnului” (1753–1766, în stil baroc simplificat, cu picturi murale în stil bizantin,
executate în 1768 de zugravii Gheorghe
ºi Radu din Þara Româneascã) ºi hanul
„Birtul Mare” (sf. sec. 18) – fostã staþie
de poºtalion; biserica din lemn cu hramul
„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”,
construitã înainte de anul 1700, cu picturi
din 1865, în satul Cristeºti; biserica din
lemn cu hramul „Pogorârea Duhului
Sfânt” (1750–1760, pictatã în 1831, restauratã în 1957), ruinele unei cetãþi din sec.
16 (distrusã în 1706, în timpul rãscoalei
antihabsburgice a curuþilor) ºi biserica
din lemn cu hramul „Sfântul Gheorghe”,
declarată monument istoric (1730, construitã pe locul uneia ce data din 1460,
cu picturi pe pânzã executate în 1845 de
zugravul Ion Demetrovici din Timiºoara),
în satul Ioneºti; bisericile din lemn cu
hramurile „Sfinþii Apostoli Petru ºi
Pavel” (1770, zugrãvitã în 1846 de Ion
Demetrovici) ºi „Sfinþii Arhangheli
Mihail ºi Gavriil” (1780, pictatã, în 1870,
pe pânzã de Ion Demetrovici), în satele
Tisa ºi Þãrmure.
HÃLMÃGEL, com. în jud. Arad, alcãtuitã
din 5 sate, situatã în Depr. Hãlmagiu, la
poalele M-þilor Bihor, pe râul Hãlmãgel;
1 301 loc. (1 ian. 2011): 606 de sex masc.
ºi 695 fem. Expl. forestiere ºi de granit.
Centru de ceramicã popularã smãlþuitã

(în satul Târnãviþa). Satul Hãlmãgel este
menþionat documentar, prima oarã, în
1439. Bisericile din lemn cu hramurile
„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”Vâsdoci (sec. 17) ºi „Sfântul Gheorghe”
(1817), în satul Luncºoara.

HÃNEªTI, com. în jud. Botoºani, alcãtuitã din 5 sate, situatã în Câmpia Jijiei
Superioare, pe râul Baºeu; 2 162 loc.
(1 ian. 2011): 1 093 de sex masc. ºi 1 069
fem. Nod rutier. Iaz (236 ha) pentru
pisciculturã. Morãrit ºi panificaþie. În
arealul com. H. a fost identificatã o necropolã biritualã (49 de morminte) aparþinând culturii materiale Sântana de Mureº
(sec. 4), în care s-au gãsit fibule, mãrgele,
catarame, piepteni º.a., precum ºi numeroase vase din lut. În satul Hãneºti,
atestat documentar în 1546, se aflã o
bisericã din lemn cu hramul „Adormirea
Maicii Domnului” (1802) ºi un conac
(1880), iar în satul Borolea există o bisericã din cărămidă cu hramul „Sfântul
Gheorghe” (1845, reparatã în 1890).

HÃNÞEªTI, com. în jud. Suceava, alcãtuitã din 3 sate, situatã în Pod. Sucevei,
la 18 km NE de municipiul Suceava, pe
râul Hãnþeºti; 4 073 loc. (1 ian. 2011):
2 012 de sex masc. ºi 2 061 fem. Producţie
de motoare hidraulice, de amidon ºi
dextrinã (în satul Hãnþeºti). Creºterea
bovinelor. În satul Hãnþeºti, atestat documentar la 15 iul. 1431, se aflã biserica
„Duminica Tuturor Sfinþilor” (sec. 17, cu
pridvor adãugat în 1822), biserica
„Sfântul Dumitru” (2001-2009) ºi conacul
„Killermann” (sec. 19). Com. H. a fost
înfiinþatã la 24 nov. 2003 prin desprinderea satelor Arþari, Bereºti ºi Hãnþeºti
din com. Adâncata, jud. Suceava.
HÃRÃU, com. în jud. Hunedoara, alcãtuitã din 4 sate, situatã la poalele de SE
ale M-þilor Metaliferi, pe dr. Vãii Mureºului,
la confl. cu râul Certej; 2 117 loc. (1 ian.
2011): 1 033 de sex masc. ºi 1 084 fem.
Expl. de travertin (în satul Banpotoc).
Prelucr. lemnului. În satul Bârsãu, atestat
documentar în 1440, se aflã biserica
„Sfântul Nicolae”, declaratã monument
istoric, ctitoritã înainte de 1563 de Mara
Ocarović ºi Elena, soþia ºi, respectiv, fiica
lui Petru ªchiopu, iar în satul Hãrãu,
menþionat documentar, prima oarã, în
1360 există o biserică reformată (1835) şi
biserica având hramul „Sfântul Dumitru”
(c. 1700). Satul Hãrãu a fost sediul Companiei a IV-a de graniþã a Regimentului I
de graniþã de la Orlat care a funcþionat
în perioada 1765–1851.

vegetează în mod normal în Arctica, dar
care la Hărman atinge punctul cel mai
sudic din lume în care vegetează. Rezervaþia botanicã „Dealul Lempeş”
(274,5 ha).
HÃRMÃNEªTI, com. în jud. Iaºi, alcãtuitã din 3 sate, situatã în SE Pod.
Sucevei, pe râul Hãrmãneºti; 2 469 loc.
(1 ian. 2011): 1 309 de sex masc. ºi 1 160
fem. Com. H. a fost înfiinþatã la 7 apr.
2004
prin
desprinderea
satelor
Hãrmãneºtii Noi, Hãrmãneºtii Vechi ºi
Boldeºti din com. Todireºti, jud. Iaºi.
Satul Hãrmãneºtii Vechi este atestat
documentar în 1551, Hãrmãneºtii Noi în
1864, iar satul Boldeºti în 1599.

Hărman. Cetatea ţărănească şi
biserica de incintă

HÃRMAN, com. în jud. Braºov, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în Depr. Braºov, pe
râul Olt; 5 448 loc. (1 ian. 2011): 2 632 de
sex masc. ºi 2 816 fem. Nod feroviar ºi
rutier. Producþie de remorci şi caroserii
pentru autovehicule, de instrumente
muzicale, de încãlþãminte, de mobilã, de
ºeminee ºi de materiale de construcþie.
Fermã de creºtere a bovinelor. Culturi
de cartofi. Satul Hãrman a fost înfiinţat
de coloniştii germani în perioada 12131225 cu numele Honigberg şi a apărut
menþionat documentar, prima oarã, la 21
mart. 1240. Pe terit. com. H. au fost
descoperite vestigiile mai multor aºezãri
neolitice, suprapuse, aparþinând culturilor materiale Criº ºi Cucuteni-Ariuºd,
ale unei aºezãri din sec. 4 ºi ale alteia din
sec. 8–9. Bisericã în stil romanic (azi
biserică evanghelică), construitã de cãlugãrii cistercieni în perioada 1280–1290,
refãcutã ulterior în stil gotic, situatã în
mijlocul unei puternice cetãþi þãrãneºti
(ziduri de 5 m grosime ºi 12 m înãlþime,
înconjurate de ºanþuri adânci, strãjuite
de 6 bastioane), ridicatã între 1500 ºi 1520.
Tot aici existã o capelã funerarã cu picturi
murale de facturã goticã, executate în
anii 1460–1470, în care tema centralã este
„Judecata de Apoi”. Biserica a fost
supusã unor ample refaceri dupã
incendiul din 1593 şi după cutremurul
din 11 ian. 1837. Case vechi din sec. 18.
Rezervaþie complexã (mlaºtini eutrofe).
În zona mlăştinoasă, alimentată de izvoare reci, se dezvoltă planta Pedicularis
sceptrum coralinum, un relict glaciar care

HÃªMAª 1. Masiv muntos în partea
centralã a Carpaþilor Orientali, între M-þii
Giurgeu (la N), M-þii Tarcãu (E), M-þii
Ciuc (SE), Depr. Ciuc (S) ºi Depr. Giurgeu
(V). Alcãtuit din ºisturi cristaline ºi
calcare jurasice. Alt. max.: 1 792 m (vf.
Hãºmaºu Mare). Afectat de frecvente
fenomene carstice (lapiezuri, doline,
chei). În partea de S a culmii principale
a M-þilor H. se aflã Piatra Singuraticã ºi
Piatra Ascuþitã, la poalele cãrora existã
întinse câmpuri de grohotiºuri. Acoperit
cu pãduri de molid, iar la peste 1 500–
1 600 m alt. se extind pajiºti naturale. Pe
stâncãriile calcaroase se întâlnesc o serie
de raritãþi floristice, printre care se
remarcã sângele voinicului (Nigritella
rubra), specie ocrotitã. Cunoscut ºi sub
numele de M-þii Curmãturii sau M-þii
Hãghimaº. Important nod orohidrografic
(de aici izvorãsc râurile Olt, Mureº, Bicaz,
Bicãjel º.a.). Obiectiv turistic.
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2. Com. în jud. Arad, alcãtuitã din 6
sate, situatã în partea de N a Depr.
Zarand, la contactul cu Dealurile CodruMoma, pe râul Hãºmaº; 1 366 loc. (1 ian.
2011): 670 de sex masc. ºi 696 fem. Expl.
lemnului. Producţie de instrumente optice şi de echipamente fotografice. Moarã
de apã (în satul Botfei). Apiculturã. Pomiculturã (meri, pruni, peri). Pãdure cu
arbori seculari, de interes cinegetic (în
satul Clit). Pe teritoriul satului Clit au
fost descoperite (1968) urmele unei
aºezãri dacice, fortificate, datând din sec.
1 î.Hr.-1 d.Hr., în care s-au gãsit vase
ceramice lucrate la roatã (oale, fructiere)
sau cu mâna (opaiþe, borcane), unelte ºi
arme din fier, podoabe, doi denari
romani republicani etc. Satul Hãºmaº
este menþionat documentar, prima oarã,
în 1588. Bisericã din lemn cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului” (sec. 18),
în satul Agriºu Mic.
HÃªMAªU MARE, vârf în masivul
Hãºmaº, constituind alt. max. a acestuia
(1 792 m).

HÂRLÃU, oraº în jud. Iaºi, situat în zona
de contact a Câmpiei Jijiei Inferioare cu
Dealu Mare, pe râul Bahlui, la 180 m alt.,
la 73 km NV de Iaºi; 11 867 loc. (1 ian.
2011): 5 848 de sex masc. ºi 6 019 fem.
Supr.: 40,4 km2, din care 5,3 km2 în
intravilan; densitatea: 2 239 loc./km2.
Staþie finalã de c.f. Expl. de gresii ºi
calcare oolitice. Producţie de mobilã ºi
cherestea, de tricotaje, conf., mase plastice
ºi produse alim. (preparate din lapte,
conserve de legume ºi fructe, amidon,
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formãri din 1779 şi restaurată în 1970;
ansamblul Curþii Domneºti, cu ruinele
palatului; biserica având hramul „Sfântul
Nicolae”-Munteni, sfinţită în 1797; biserica romano-catolică „Naşterea Sfintei
Fecioare” (1950); casa parohialã a bisericii
„Sfântul Dumitru” (sec. 19); clãdirea
Primãriei (1801), iniþial casa „Zoltman”;
bustul lui Ştefan cel Mare, dezvelit la 25
oct. 1992, operă a sculptorului Ovidiu
Ciubotaru.

Hârseni

oþet). Fermã avicolã. Centru apicol, pomicol ºi viticol. Muzeu de istorie, arheologie ºi de etnografie, inaugurat în 1985
şi reorganizat în 1990; Muzeul viei şi
vinului, deschis pentru public la 20 iul.
2006; Casa memorialã „Logofãtul Tãutu”
(sec. 17). Izvoare cu ape minerale, predominant sulfuroase, în satul Pârcovaci.
Istoric. Prima atestare documentarã a
localitãþii dateazã din data de 1 mai 1384,
când au fost inaugurate casele domneşti
ale doamnei Margareta (Muşata) – mama
domnului Moldovei, Petru Muşat
(c. 1375–c.1391), iar în 1391 apare consemnatã ca reºed. domneascã a lui Petru
Muşat. În 1486, ªtefan cel Mare a refãcut
din temelii clădirile vechii Curţi Domneşti, inaugurate la 15 sept. 1486, iar în
perioada 30 mai –28 oct. 1492, prin grija
sa, a fost construitã biserica „Sfântul
Gheorghe”, pictatã la interior în timpul
domniei lui Petru Rareº. La H., ªtefan cel
Mare a încheiat Tratatul de pace cu polonii (12 iul. 1499) în urma cãruia s-au
restabilit raporturile de colaborare politicã ºi comercialã. La H. şi-a stabilit reşed.
domnească şi Petre Rareş, dar rolul Curţii
Domneşti de la H. s-a diminuat după ce
Alexandru Lăpuşneanu a mutat, în 1564,
capitala Moldovei de la Suceava la Iaşi
unde a construit o vastă Curte Domnească. La 2 oct. 1624, Curtea Domnească
de la Iaşi a fost mistuită de un incendiu
devastator fapt ce l-a determinat pe
domnul Radu Mihnea să-şi stabilească

Hârlău. Biserica „Sfântul Gheorghe”

Hârlău. Biserica „Sfântul Dumitru”

reşed. la Hârlău aducând îmbunătăţiri
arhitecturale caselor domneşti de aici în
spiritul arhitecturii italiene. După moartea lui Radu Mihnea la 20 ian. 1626, la
Hârlău, Curtea Domnească de aici a
decăzut treptat ajungând la începutul
sec. 19 să devină o ruină şi, totodată,
depozitul de gunoi al localităţii. În 1921,
autorităţile Regatului României au trecut
la conservarea ruinelor Curţii Domneşti
şi le-au declarat monument istoric.
Localit. a fost prãdatã ºi incendiatã de
tãtari ºi cazaci în 1560, de tãtari în 1687
ºi de turci în 1711. H. a fost unul dintre
centrele rãscoalelor þãrãneºti din 1831 ºi
1907. Declarat oraº la 17 febr. 1968; are
în subordine ad-tivã satul Pârcovaci care
a fost grav afectat de alunecãrile de teren
din 1976 ºi mai ales de cele din dec. 1996
(c. 200 ha de teren afectat ºi peste 100 de
case avariate). Monumente: biserica
ortodoxã cu hramul „Sfântul Gheorghe”,
de mari proporþii (24 m lungime, 8,40 m
lãþime şi 26 m înălţimea turlei), construitã
în perioada 30 mai-28 oct. 1492 din porunca domnului ªtefan cel Mare. Faþadele bisericii sunt împodobite cu un
bogat decor de cãrãmizi ºi discuri smãlþuite în culorile galben, verde, viºiniu ºi
brun, iar interiorul pãstreazã picturi murale din 1530. Biserica „Sfântul Gheorghe”
a fost supusă unor ample lucrări de
restaurare în perioada 1897–1904, coordonate de arhitectul francez Émile
Lecomte du Noüy în colaborare cu arhitectul român C. Băicoianu, precum şi în
anii 1926–1929 şi 1954; biserica „Sfântul
Dumitru”, ctitorie din 1530–1532 a
domnului Petru Rareº, este un edificiu
impunãtor în care se îmbinã armonios
stilul bizantin cu cel gotic, cu unele trans-

HÂRSENI, com. în jud. Braºov, alcãtuitã
din 5 sate, situatã în Depr. Fãgãraº, pe
râul Sebeº; 2 251 loc. (1 ian. 2011): 1 185
de sex masc. ºi 1 066 fem. Producţie de
parchet (în satul Copăcel). Creºterea
bubalinelor. Culturi de cartofi. Satul Hârseni este menþionat documentar, prima
oarã, în 1520. Biserica ortodoxã cu
hramul „Buna Vestire” (1726-1727), cu
zid de incintã, din satul Copãcel, este un
monument reprezentativ al artei brâncoveneºti din Transilvania. Turn-clopotniþã
(1797); biserica ortodoxã cu hramul
„Sfântul Nicolae” (1791), în satul
Mãrgineni. Satul Hârseni a fost sediul
Companiei a X-a de graniþã a Regimentului I de graniþã de la Orlat, care a
funcþionat în perioada 1765–1851.
HÂRSEªTI, com. în jud. Argeº, alcãtuitã
din 3 sate, situatã în zona de contact a
Câmpiei Piteºtiului cu Câmpia GãvanuBurdea, pe râul Cotmeana; 2 421 loc.
(1 ian. 2011): 1 210 de sex masc. ºi 1 211
fem. Staþie de c.f. (în satul Hârseºti).
Culturi de cereale, plante tehnice ºi de
nutreþ, floarea-soarelui etc. Biserica
„Adormirea Maicii Domnului” (1834, cu
picturi din 1836), în satul Hârseºti,
declaratã monument istoric.

HÂRªOVA 1. Podiºul Hârºovei, subunitate a Pod. Casimcea, situat în partea
de V a acestuia, între Dunãre (la V) ºi
aliniamentul râurilor Topolog ºi Cartal
(în E). Este un podiº de eroziune, cu
înãlþimi sub 100 m, reprezentând resturi
ale unei bariere de corali din perioada
jurasicã.
2. Oraº în jud. Constanþa, situat la
marginea de V a podiºului cu acelaºi
nume, în lunca ºi pe terasa de pe dr.
Dunãrii, la 85 km NV de Constanþa;
10 455 loc. (1 ian. 2011): 5 109 de sex masc.
ºi 5 346 fem. Supr.: 3,9 km2; densitatea:
2 680 loc./km2. Port fluvial. Nod rutier
în zona podului de peste Dunãre de la
Giurgeni – Vadu Oii. Podul rutier
(1 464,4 m lungime ºi 13,8 m lãþime), cu
patru benzi de circulaþie, a fost dat în

Hârşova (2). Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi
Elena”

folosinþã la 22 dec. 1970. Expl. de calcar.
ªantier naval. Producţie de lanţuri, arcuri,
sârmã ºi cabluri pentru tracþiune, de
prelucr. a lemnului ºi de produse alim.
(panificaþie, ciocolată, băuturi răcoritoare,
vin, bãuturi alcoolice). Pescuit. Cherhana.
Centru viticol ºi pomicol (piersici, caiºi).
Izv. cu ape termale sulfuroase având
calitãþi terapeutice asemãnãtoare celor
de la Bãile Herculane. Bazã de tratament
cu 250 de locuri. Muzeu de istorie deschis
la 1 mai 1904, reorganizat şi inaugurat la
29 mai 1926, desfiinţat în anii ’50 ai sec.
20 şi reînfiinţat la 1 febr. 2006, cu numele
Muzeul Carsium, ca secţie a Muzeului
de istorie naţională şi arheologie din Constanţa. În arealul oraºului se aflã rezervaþia naturalã a Canaralelor Hârºovei
(2,3 ha), în care sunt numeroase stânci,
înalte de 10–12 m (Kanara, în lb. turcă,
înseamnă stâncă). Istoric. În partea de
SE a oraºului au fost descoperite vestigiile unei aºezãri neolitice, cu mai multe
niveluri de locuire, aparþinând culturilor
materiale Hamangia, Boian ºi Gumelniþa,
şi au fost scoase la iveală urme materiale
din epocile bronzului şi fierului. Pe locul
unei aºezãri geto-dacice, romanii au construit, în anul 103 d.Hr., un castru
(Carsium), aflat la cel mai bun vad de pe
limes-ul Dunãrii de Jos, alãturi de care
s-a dezvoltat ºi o aºezare civilã, care se
pare cã a fiinþat pânã la sf. sec. 6. Distrusã
de invazia hunilor, în anul 434, fortificaţia
apare menþionatã mai târziu printre cetãþile refãcute de împăratul bizantin
Iustinian I (527–565). Din perioada
romanã au fost identificate numeroase
resturi arhitecturale (coloane, capitele,
arhitrave, corniºe tipic romane), o inscripþie în care se menþioneazã reconstruirea
fortificaþiei în vremea împãraþilor

Constantin ºi Liciniu, o mascã din bronz
din sec. 3 º.a. În sec. 10–11 a existat o
puternicã cetate bizantinã, de plan patrulater neregulat, cu turnuri pãtrate la
coþuri, amplificatã de genovezi în sec. 13.
La sf. sec. 14 ºi începutul sec. 15, cetatea
s-a aflat sub stãpânirea voievodului
Mircea cel Bãtrân. Cuceritã apoi de turci
(1417), cetatea a fost recâºtigatã de oastea
lui Mihai Viteazul la 1 ian. 1595 ºi de cea
a lui Radu ªerban în 1603. Recâştigată
după scurt timp de Imperiul Otoman,
aşezarea, împreună cu cetatea, s-a aflat
sub stăpânirea acestuia până în 1878,
perioadă în care turcii o numeau Kersova
sau Hirsowa. În 1651, călătorul turc Evlia
Celebi consemna într-o notă de călătorie:
„Hirsowa are 1 600 de case, geamii,
bazar, băi publice şi este înconjurată de
un zid de 3 000 de paşi”. În sec. 19, la H.
s-au instalat mocani ardeleni care au
contribuit la dezvoltarea oraşului modern. În timpul Primului Război Mondial
oraşul H. a fost distrus aproape în
întregime. Puternica cetate a H. (ziduri
din piatrã, groase de 3,5 m ºi înalte de 7
m) a fost demantelatã în 1829, dupã
Pacea de la Adrianopol, azi în ruinã. H.
are în subordine ad-tivã localit. componentã Vadu Oii. Monumente: ruinele
cetãþii Hârºova; biserica având hramul
„Sfinþii Împãraþi Constantin ºi Elena”
(1903–1908, restaurată în 2010-2011);
biserica „Adormirea Maicii Domnului”
construită în 1772 (reparată în 1888, 1913)
pe locul uneia din 1699 care a avut hramul „Sfântul Nicolae” şi a fost iniţial
biserica schitului Hârşoviţa; Geamie
(1812).

HÂRTIBACI 1. Podiºul Hârtibaciului,
subunitate a Pod. Târnavelor cuprinsã
între valea Târnavei Mari (la N), Subcarpaþii Homoroadelor (E), Depr. Fãgãraº
(S), Depr. Sibiu (SV) ºi râul Viºa (V). Pod
H. apare sub forma unei largi platforme
de eroziune, cu alt. medii de c. 500 m,
constituitã predominant din pietriºuri,
nisipuri ºi argile marnoase, intens
fragmentatã de vãi (Calva, Biertan,
Valchid, Laslea ºi mai ales Hârtibaci, pe
direcþie NE-SV), care determinã apariþia
interfluviilor. Alt. max.: 659 m (Dealul
ªoarº).
2. Râu, afl. stg. al Cibinului pe terit.
com. Roºia, jud. Sibiu; 89 km; supr.
bazinului: 1 027 km2. Izv. din partea de
E a Pod. Hârtibaciului, din Dealul ªoarº,
de la 600 m alt., din apropierea satului
Bãrcut (com. ªoarº, jud. Braºov), având
o cãdere de pantã, totalã, de 212 m,
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respectiv o pantã medie de 2,4‰. Afl.
pr.: Halmer, Iacobeni, Proºtea, Coveº,
Vurpãr, Zãvoi, Caºolţ, Albac.

HÂRTIEªTI, com. în jud. Argeº, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în N Piem. Cândeºti,
pe râul Argeºel; 2 031 loc. (1 ian. 2011):
1 027 de sex masc. ºi 1 004 fem. Prelucr.
lemnului. Pomiculturã (meri, pruni, peri).
În satul Hârtieşti, atestat documentar la
10 aug. 1437, se află biserica „Sfântul
Nicolae” (1833-1837), iar în satul Lucieni
există biserica „Sfântul Ioan Botezãtorul”
(1852).

HÂRTOP, com. în jud. Suceava, formată
dintr-un sat, situatã în Pod. Fãlticeni, la
7 km E de municipiul Fãlticeni; 2 758 loc.
(1 ian. 2011): 1 399 de sex masc. ºi 1 359
fem. Culturi de cartofi. Pomiculturã.
Biserica „Sfinþii Voievozi” (1844, pictată
în interior în anii 1924-1926 şi la exterior
în 1967, consolidată, extinsă şi renovată
în perioada 1989-2001 şi repictată în 19982000 de Nicolae Gavrileanu). Com. H. a
fost înfiinþatã la 7 mai 2004 prin desprinderea satului Hârtop din com. Preuteºti,
jud. Suceava.
HELEGIU, com. în jud. Bacãu, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în Depr. Tazlãu-Caºin,
la confl. râului Helegiu cu Tazlãu; 7 076
loc. (1 ian. 2011): 3 640 de sex masc. ºi
3 436 fem. Prelucr. lemnului (mobilier).
Producţie de îmbrăcăminte pentru lucru,
de pişcoturi, biscuiţi ºi de produse de
panificaþie; prelucr. cãrnii. Centru de
dogãrit ºi rotãrit. În satul Brãtila se aflã
o bisericã din lemn cu hramul „Sfântul
Nicolae” (sec. 18, refãcutã în 1930) ºi
douã biserici din zid, ambele cu hramul
„Sfinþii Voievozi” – una construitã în
1775 (sau 1800) ºi alta în 1792 (mistuitã
de un incendiu în 1925 ºi refãcutã în
1936); în satul Drãgugeºti există o bisericã
din lemn din 1790, iar în satul Helegiu,
o bisericã din lemn cu hramul „Sfântul
Gheorghe” (1822, renovatã în 1881).
HELEªTENI, com. în jud. Iaºi, alcãtuitã
din 4 sate, situatã la poalele de S ale
Dealului Ruginoasa; 2 679 loc. (1 ian.
2011): 1 316 de sex masc. ºi 1 363 fem.
Confecþii pentru bãrbaþi; mori de cereale;
presã de ulei comestibil. Centru pomicol
ºi viticol. Pe terit. satului Heleºteni a fost
descoperit un depozit de obiecte din
bronz (zece seceri, o aplicã, un fragment
de barã, un buton, un celt) aparþinând
celei de-a doua etape a culturii materiale
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Helibakia

Noua (sec. 14–12 î.Hr.). În satul Heleºteni, menþionat documentar în 1686, se
aflã biserica având hramul „Sfinþii
Voievozi” (1780), în satul Oboroceni
există bisericile cu hramurile „Adormirea
Maicii Domnului” (ante 1809) ºi „Sfinþii
Voievozi” (ante 1809), iar în satul
Movileni, biserica din lemn cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului” (1812).
HELIBAKIA Õ Ialomiþa (1).

HELIS, Cetatea ~ Õ Ialomiþa (4).

HEMEIUª, com. în jud. Bacãu, alcãtuitã
din 3 sate, situatã la poalele de N ale
Culmii Pietricica, pe râul Bistriþa; 4 953
loc. (1 ian. 2011): 2 468 de sex masc. ºi
2 485 fem. Haltã de c.f. (în satul Hemeiuº). Hidrocentralã (Bacãu I) cu o
putere instalatã de 23,6 MW, intratã în
funcþiune în 1966. Producţie de aparate,
dispozitive şi instrumente medicale şi de
laborator. Abator de pãsãri. Fermã avicolã. Staþiune ºtiinþificã de cercetãri
forestiere. Parc dendrologic (47,5 ha) cu
peste 500 de specii indigene, din care 370
sunt exotice, între care se remarcã laricele
(Larix decidua), chiparosul de baltã
(Taxodium distichum), pinul de Himalaya
(Pinus excelsa), molidul (Picea abies),
bradul (Abies alba), duglas (Pseudotsuga
taxifolia) º.a. Conacul „Cantacuzino-Paºcanu” sau Conacul Roºu (1864–1880), azi
Inspectoratul Silvic, în satul Lilieci.
Bisericã având hramul „Sfinþii Voievozi”
(1756), în satul Fântânele; în satul
Hemeiuº se află biserica „Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena” (1850) şi casa
memorială „Grigore Tăbăcaru” (1861).
HENDORF Õ Brãdeni (2).

HERÃSTRÃU 1. Lac antropic pe valea
Colentinei, asanat în întregime, situat în
partea de N a municipiului Bucureºti, în
mijlocul parcului cu acelaºi nume. Supr.:
77 ha. Loc de agrement pentru locuitorii
Capitalei ºi bazã de sporturi nautice.
2. Unul dintre cele mai mari parcuri
ale municipiului Bucureºti (187 ha), situat
în partea de N a oraºului, pe ambele
maluri ale lacului omonim, între ªos.
Nordului, Bd. Beijing, Bd. Constantin
Presan (fostã Aleea Trandafirilor), ªos.
Kiseleff, ªos. Bucureºti-Ploieºti ºi ªos.
Bãneasa. Realizat în perioada 1936–1939
(forma actualã dateazã din 1951), de ing.
Nicolae Caranfil, parcul cuprinde în
interiorul sãu mai multe obiective:
Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie

Gusti”, inaugurat la 17 mai 1936, organizat
din iniþiativa sociologului Dimitrie Gusti,
iniþial pe o supr. de 4,5 ha, azi extins pe
10 ha (are 272 obiective muzeale, dintre
care 72 monumente); amenajãri sportive
(terenuri de tenis, baschet ºi volei);
Palatul „Elisabeta”, construit în anul 1936
dupã planul arhitectului Duiliu Marcu,
destinat principesei Elisabeta, fosta reginã a Greciei, fiica regelui Ferdinand.
Palatul a fost restituit familiei regale la
sfârºitul sec. 20 ºi constituie reºedinþa
oficialã a fostului rege Mihai I; busturi
(Nicolae Grigorescu, Theodor Aman, I. L.
Caragiale, Mihai Eminescu, Leonardo da
Vinci, Shakespeare, Ludwig van Beethoven,
Victor Hugo, Lev Tolstoi, Mark Twain
º.a.); Expoflora; restaurante etc.
3. Cartier în partea de N a municipiului Bucureºti.

HERÃªTI, com. în jud. Giurgiu, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în Câmpia Burnas, la
35 km S de Bucureºti; 2 248 loc. (1 ian.
2011): 1 098 de sex masc. ºi 1 150 fem.
Confecþii metalice; produse chimice (pesticide, ierbicide, fungicide, insecticide).
Morãrit. Culturi de cereale, de viþã de
vie, de cãpºuni º.a. În perimetrul satului
Herãºti a fost descoperit un mormânt de
înhumaþie, datând din sec. 4 d.Hr., în
care s-au gãsit patru vase ceramice din
pastã cenuºie, lucrate la roatã. În satul
Herãºti (fost Fierãºti) se aflã casa familiei
Udriºte Nãsturel a cãrui construcþie s-a
efectuat între 13 apr. 1643 ºi 1648, cu
modificãri din 1833 ºi renovãri din anii
1958–1959. Casa prezintã elemente de
Renaºtere italianã ºi gãzduieºte în prezent un Muzeu de Artã Popularã (filialã
a Muzeului Þãranului Român din
Bucureºti). Tot în satul Herãºti mai existã
biserica „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi
Gavriil”, ctitorie din anii 1643–1644 a
doamnei Elina (soþia domnului Matei
Basarab ºi sora lui Udriºte Nãsturel),
restauratã în 1833 de cãtre prinþul sârb
Miloš Obrenović; conacul „Stolojan”
(1900). Com H. a fost înfiinþatã la 7 apr.
2004 prin desprinderea satelor Herãºti ºi
Miloºeºti din com. Hotarele, jud. Giurgiu.
HERDUD Õ Ardud (2).

HERECLEAN, com. în jud. Sãlaj, alcãtuitã din 6 sate, situatã în partea de V-SV
a Dealurilor Sãlajului, pe cursul superior
al râului Crasna; 3 625 loc. (1 ian. 2011):
1 769 de sex masc. ºi 1 856 fem. Haltã de
c.f. (în satul Guruslãu). Prelucr. lemnului
(mobilă); articole de feronerie. Fermã de
creºtere a ovinelor (în satul Panic).

Pomiculturã; viticulturã; legumiculturã.
Culturi de cartofi. În satul Guruslãu,
menþionat documentar, prima oarã, în
1441, a fost descoperit (1940) un depozit
de bronzuri, format din 33 de piese (ºapte
brãþãri masive, trei celturi, cinci butoni
circulari, trei pandantive º.a.), datând de
la sf. Epocii bronzului ºi începutul Epocii
fierului, iar în arealul satului Badon au
fost identificate urmele unor aºezãri din
sec. 3–4 ºi 7–8. În apropiere de satul
Guruslãu, la 24 iul./3 aug. 1601, voievodul Mihai Viteazul a repurtat o victorie
remarcabilă asupra oºtilor lui Sigismund
Báthori. Satul Hereclean este menþionat
documentar, prima oarã, în 1415. Conac
(1834), în satul Panic, ºi bisericã din lemn
cu hramul „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi
Gavriil” (începutul sec. 18), în satul
Bocºiþa.
HERMANNSTADT Õ Sibiu (2).

HIDA, com. în jud. Sãlaj, alcãtuitã din 8
sate, situatã în Depr. Almaº-Agrij, la
confl. râului Voivodeni cu Almaº; 2 891
loc. (1 ian. 2011): 1 407 de sex masc. ºi
1 484 fem. Nod rutier. Prelucr. lemnului;
confecþii textile; producþie de coloranþi,
de echipamente de ridicat şi manipulat,
de explozivi, de instrumente optice, de
echipamente frigorifice şi de încalţăminte. Pomiculturã (meri, pruni, peri).
Pe terit. satului Hida, menþionat documentar, prima oarã, în 1333, cu numele
Sacerdos de Hidalmas, a fost descoperit
(1903) un depozit de bronzuri (spadã cu
mâner, cu disc ºi buton etc.) datând din
prima Epocã a fierului (800–450 î.Hr.).
Biserica din lemn cu hramul „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil” (1643–
1645), din satul Baica, declarată monument istoric, are o bogatã decoraþie
sculptatã ºi picturi interioare ce dateazã
de la sf. sec. 18, realizate de Ioan Pop din
Românaºi. În satul Sânpetru Almaºului
se aflã biserica din lemn cu hramul „Sfinþii
Apostoli Petru ºi Pavel” (construitã în
1494 ºi refãcutã la începutul sec. 17),
având picturi interioare ºi exterioare,
executate la sf. sec. 18 de acelaºi Ioan Pop
din Românaºi. În satul Hida existã
conacele „Hatfaludy” (sf. sec. 19) ºi
„Morca” (începutul sec. 20), cu parcuri,
ºi biserica din lemn cu hramul „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil” (1717). În
satul Miluani existã biserica din lemn cu
hramul „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi
Gavriil” (1783), iar în satul Pãduriº se
află mănãstirea „Strâmba” (de cãlugãri),
atestatã documentar în 1470. În 1642,

mănãstirea a fost jefuitã de tâlhari.
Biserica actualã, din lemn, cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului”, a fost
construitã la sfârºitul sec. 18, pe locul
alteia mai vechi, prin strãdania egumenului Nichifor, ºi pictatã pe pereþii interiori în 1792. Biserica mănãstirii Strâmba
este declaratã monument istoric ºi pãstreazã o icoanã a Maicii Domnului,
fãcãtoare de minuni. Mănãstirea „Strâmba” a funcþionat pânã în 1898 ºi a fost
reînfiinþatã în 1993. Pânã la sfârºitul sec.
19, la aceastã mănãstire a existat o ºcoalã
de cântãreþi bisericeºti. Numele mănãstirii provine de la o credincioasã
adusã de spate (strâmbã) care a donat
locul pentru construirea bisericii. Poianã
cu narcise (1,5 ha), în satul Racâº.
Rezervaþia geologicã „Stânca Dracului”.
HIDELGKUT Õ Zăbrani.

HIDESLIGET Õ Pişchia.

HIDIªEL, Dealurile Hidiºelului, zonã
deluroasã în partea central-nordicã a
Dealurilor Vestice, parte componentã a
Dealurilor Pãdurii Craiului, situatã pe
terit. jud. Bihor, între aliniamentul vãilor
Hidiºel ºi Cârpeºtii Mici (la E), râul
Holod (la S) ºi Câmpia Miersigului (la V
ºi N). Alcãtuite predominant din marne
argiloase ºi nisipoase, gresii, conglomerate ºi nisipuri. Alt. max.: 296 m. Drenate
de râurile Gepiu, Valea Nouã, Fonãu º.a.

HIDIªELU DE SUS, com. în jud. Bihor,
alcãtuitã din 5 sate, situatã în zona
Dealurilor Hidiºelului, pe râurile Hidiºel
ºi Tãºad; 3 173 loc. (1 ian. 2011): 1 583 de
sex masc. ºi 1 590 fem. Haltã de c.f. (în
satul Mierlãu). Prelucr. laptelui. Creşterea
bovinelor. Satul Hidiºelu de Sus este
menþionat documentar, prima oarã, în
1214. Biserica din lemn cu hramul „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil” (sec. 18,
pictatã în 1778), în satul Hidiºelu de Jos.
Pârtie de schi. Agroturism.
HIERASUS, denumirea anticã a râului
Prut, folositã de romani.
HIGHIª-DROCEA Õ Zarand (1).

HILIªEU-HORIA, com. în jud. Botoºani,
alcãtuitã din 5 sate, situatã în zona de
contact a Dealurilor Ibãneºti cu Câmpia
Jijiei Superioare, pe cursul superior al
Jijiei, la graniþa cu Ucraina; 3 630 loc.
(1 ian. 2011): 1 789 de sex masc. ºi 1 841
fem. Mori de cereale. Presã de ulei comestibil. Culturi de cereale, de sfeclã de
zahãr, floarea-soarelui, legume º.a. Bisericã având hramul „Sfinþii Voievozi”
(1853–1855), în satul Hiliºeu-Horia;

bisericã din lemn, cu hramul „Cuvioasa
Parascheva” (sec. 18, cu refaceri din 1802
ºi 1813), strãmutatã în 1813 din satul
Pomârla în satul Corjãuþi; bisericã din
lemn cu hramul „Adormirea Maicii
Domnului” (1802, înconjuratã cu zid de
incintã în 1832), în satul Hiliºeu-Criºan
(fost Hiliºeu-Vârnav). Biserica din
Hilişeu-Crişan are un Turn-clopotniţă, cu
poartă de intrare, flancat de o parte şi de
alta de 12 statui în mărime naturală,
sculptate în piatră, reprezentând pe cei
12 Apostoli, iar în centru statuia Domnului nostru Iisus Hristos, unicat în
România.
HILIªEU-VÂRNAV Õ Hiliºeu-Horia.
HINDÃU Õ Ghindãoani.
HINDOV Õ Ghindãoani.

HINOVA, com. în jud. Mehedinþi, alcãtuitã din 4 sate, situatã în lunca ºi pe
terasa de pe stg. Dunãrii, la contactul cu
Piem. Bãlãciþei; 2 873 loc. (1 ian. 2011):
1 465 de sex masc. ºi 1 408 fem. Expl. de
argilã ºi balast. Producţie de ambarcaţiuni sportive şi de agrement. Fabricã
de cãrãmizi. Pe terit. satului Ostrovu
Corbului au fost descoperite (1931)
vestigiile unor aºezãri din Neolitic, aparþinând culturilor materiale Vinča-Turdaº
(milen. 5–4 î.Hr.), Sãlcuþa (milen. 4–3
î.Hr.) ºi Vãdastra (milen. 4 î.Hr.), din
perioada de trecere de la Neolitic la
Epoca bronzului, din Epocile bronzului
ºi fierului, precum ºi ale unei aºezãri
rurale romane din sec. 2–4. S-au gãsit
figurine antropomorfe ºi zoomorfe, brãþãri, mãrgele din scoicã ºi lut etc. În satul
Hinova a fost descoperit (1980) un tezaur
alcãtuit din piese din aur (brãþãri
spiralice, diademã, colier, mãrgele romboidale etc.) cu o greutate totalã de 4 680
g, datând de la sf. Epocii bronzului ºi
începutul Epocii fierului. Tezaurul este
expus la Muzeul Naþional de Istorie a
României din Bucureºti. În arealul satului
Bistriþa au fost identificate urmele unui
vicus (sat) roman din sec. 2–3, în
perimetrul cãruia s-au gãsit monede,
ceramicã, þigle, cãrãmizi, olane, resturile
unui apeduct (c. 150 m lungime) ºi un
relief de cult al Cavalerului trac. Bisericile
cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului” (1833–1836) ºi „Sfântul Gheorghe”
(1892–1894), în satele Bistriþa ºi Hinova.
Pe terit. com. H. se aflã pãdurea Stârmina
(100 ha), declaratã rezervaþie forestierã.
Fagul din componenþa acestei pãduri
atinge una dintre cele mai joase altitudini
din þarã. În cadrul subarboretului ºi a
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pãturii ierboase se întâlnesc numeroase
specii sudice, printre care se remarcã
douã plante declarate monumente ale
naturii ºi ocrotite de lege: ghimpele
(Ruscus aculeatus) ºi corniºorul (Ruscus
hypoglossum).
HIRSOWA Õ Hârşova (2).

HISTRIA, oraº antic (colonie) întemeiat
în jurul anilor 657/656 î.Hr. de grecii din
Milet, pe þãrmul de V al Mãrii Negre
(Pontus Euxinus), pe o peninsulã dintre
lacurile Sinoie, Istria ºi Nuntaºi. Oraºul
a continuat sã existe pânã la începutul
sec. 7 d.Hr., când a fost distrus de marile
invazii avaro-slave. Ruinele acestui oraº
au fost identificate, în 1868, de arheologul
francez Ernest Desjardins ºi cercetate de
Vasile Pârvan, în urma sãpãturilor
efectuate în anii 1914–1927, continuate
apoi în 1927–1945 de Scarlat Lambrino
ºi dupã aceea (1949–1970) de un colectiv
condus de Emil Condurachi ºi apoi de
Dionisie Pippidi (1971–1981). Au fost
identificate fragmentele unui zid de
incintã, care închidea o supr. de c. 60 ha,
fundaþiile unui templu atribuit lui Zeus
Polieus, mai mulþi tumuli funerari,
ruinele a douã temple ºi resturi ale unui
templu din marmurã (elemente de
fronton, coloane, antablament) de ordin
doric, mai multe altare, urme de locuinþe,
pavaje de strãzi ºi numeroase obiecte de
inventar (ceramicã pictatã de stil ionic
sau corintic, vase greceºti, statuetele
Cibelei ºi Demetrei, bijuterii elenistice
etc.). H. a cunoscut o epocã de înflorire
în sec. 6–5 î.Hr., când se pare cã a fãcut
parte din Liga maritimã de la Delos.
Cuceritã ºi anexatã de romani în 72–71
î.Hr., cu ocazia campaniei lui Terentius
Varro Lucullus, aºezarea s-a romanizat
ulterior, atât lingvistic cât ºi cultural, fiind
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Hlincea

Histria. Vas grecesc pictat, de stil Fikellura

integratã definitiv în sistemul administrativ al Imperiului Roman în anii 29–
28 î.Hr., dupã campania lui Licinius
Crassus. Începând de la sf. sec. 2 d.Hr.,
autoritãþile militare romane au depus
eforturi susþinute pentru apãrarea cetãþii,
dar atacurile puternice ale goþilor, la
mijlocul sec. 3, au distrus strãlucita cetate.
Refãcutã în sec. 4, pe o arie mult mai
micã (7 ha), cetatea H. a dãinuit pânã în
sec. 7, când a fost abandonatã definitiv
dupã marea invazie avaro-slavã. În
apropierea oraºului antic H. a existat
aºezarea geto-dacicã Arcidava, menþionatã cu acest nume într-o inscripþie
ridicatã de vicus (satul) Arcidava în anul
166 d.Hr. în onoarea împãratului roman
Marcus Aurelius. Iniþial, aceastã aºezare
a fost reºed. unei cãpetenii locale, dupã
care a devenit un simplu sat (vicus),
înglobat apoi de unitatea teritorialã
numitã regio Histriae.
HLINCEA, Mănãstirea ~ Õ Ciurea.

HLIPICENI, com. în jud. Botoºani, alcãtuitã
din 3 sate, situatã în Câmpia Jijiei
Superioare, în zona de confl. a râului
Drãcºani cu Jijia; 3 686 loc. (1 ian. 2011):
1 817 de sex masc. ºi 1 869 fem. Haltã de
c.f. Viticulturã. Combinat de vinificaþie. În
satul Hlipiceni se aflã bisericile „Sfântul
Nicolae” (1913-1930, reparată în 1961 şi
1990-1993) şi „Sfinþii Voievozi” (1847–1848).

HOBICENI-URICANI Õ Uricani.

HOCENI, com. în jud. Vaslui, alcãtuitã
din 7 sate, situatã în partea de N a
Colinelor Fãlciului, pe râul Oþeleni; 2 923
loc. (1 ian. 2011): 1 465 de sex masc. ºi

1 458 fem. Nod rutier. Produse alim.
Apiculturã. Viticulturã. Bisericile din
lemn cu hramurile „Cuvioasa Parascheva” (c. 1760, cu picturi interioare ºi
cu pridvor adãugat – ambele din 1912)
ºi „Sfântul Gheorghe” (1820), în satele
ªiºcani ºi Hoceni. În satul Barboºi se aflã
biserica având hramul „Adormirea
Maicii Domnului” (1797) ºi palatul
„Alexandru Ioan Cuza” (sec. 19), iar în
satul Deleni există o bisericã construitã
din vãlãtuci, în 1812 (reziditã în 1897), ºi
biserica cu hramul „Sfinţii Trei Ierarhi”
(1836–1838). În satul ªiºcani se aflã o
bisericã din nuiele cu hramul „Sfântul
Nicolae”-Tomºa (1803).

HODAC, com. în jud. Mureº, alcãtuitã
din 7 sate, situatã în partea de E a
Dealurilor Mureºului, la poalele Dealului
Osoi ºi ale M-þilor Gurghiu, pe râul
Gurghiu; 5 051 loc. (1 ian. 2011): 2 516 de
sex masc. ºi 2 535 fem. Expl. ºi prelucr.
lemnului (jaluzele). Produse de artizanat.
Satul Hodac este menþionat documentar,
prima oarã, în 1453. Centru de confecþionare a fluierelor din lemn.
HODOBANA, Peştera ~ Õ Peştera
Hodobana.

HODOD, com. în jud. Satu Mare, alcãtuitã din 4 sate, situatã în zona Dealurilor
Asuajului; 2 946 loc. (1 ian. 2011): 1 432
de sex masc. ºi 1 514 fem. Pomiculturã
(meri, pruni, peri). Culturi de cereale,
plante furajere, legume º.a. Creºterea
bovinelor, ovinelor, porcinelor º.a. În
satul Hodod, menþionat documentar,
prima oarã, în 1334, se aflã conacul
„Wesselény-Degenfeld” (1763–1776), în
stil baroc (decorat cu reliefuri de A.
Schuchbauer), cu modificãri neoclasice
din sec. 19, o bisericã din 1423 (azi biserică reformatã) ºi casa parohialã a
bisericii reformate (1776); în satul Lelei
se aflã o bisericã din lemn cu hramul
„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”
(1780), iar în satul Nadiºu Hododului, o
bisericã din sec. 15.

Creºterea ovinelor, bovinelor ºi porcinelor. În sec. 19 aveau loc târguri sãptãmânale (primul târg a avut loc la 19 dec.
1838). Bisericã romano-catolicã (sec. 14–
18) ºi bisericã unitarianã (sec. 17), în
satele Hodoºa ºi Isla.
HODOª-BODROG, Mănãstirea ~ Õ
Zãdãreni.
HOGEAINLIK Õ Cogealac.

HOGHILAG, com. în jud. Sibiu, alcãtuitã
din 3 sate, situatã în Pod. Târnavelor, pe
râul Târnava Mare; 2 454 loc. (1 ian.
2011): 1 270 de sex masc. ºi 1 184 fem.
Punct de colectare a laptelui. Creºterea
bovinelor ºi ovinelor. Herghelie (din
1995), în satul Prod. În satul Hoghilag,
menþionat documentar, prima oarã, în
1309, se aflã o bisericã din 1446 (reconstruitã în 1730 ºi renovatã în 1834) ºi
turnul de poartã al fostei cetãþi sãseºti
(sec. 15–16), supraînãlþat în sec. 18; în
satul Valchid existã o cetate cu bisericã
din sec. 14 (refãcutã în 1507), azi bisericã
evanghelicã.

HOGHIZ, com. în jud. Braºov, alcãtuitã
din 6 sate, situatã în partea de NE a Depr.
Fãgãraº, la poalele de NV ale M-þilor
Perºani, pe râul Olt; 5 180 loc. (1 ian.
2011): 2 591 de sex masc. ºi 2 589 fem.
Nod rutier. Expl. de bazalt (în satul
Bogata Olteanã) ºi de marne. Fabricã de
ciment. Culturi de cereale, de cartofi,
sfeclã de zahãr, plante de nutreþ etc.
Creºterea bovinelor. Muzeu cu colecþii
de istorie, arheologie ºi etnografie (în
satul Cuciulata). Parc natural de stejari
seculari (în satul Hoghiz). În perimetrul

HODOPENI Õ Otopeni.
HODOS Õ Zădăreni.

HODOªA, com. în jud. Mureº, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în zona Dealurilor
Mureºului, pe râul Hodoºa (afl. al.
Nirajului); 1 311 loc. (1 ian. 2011): 644 de
sex masc. ºi 667 fem. Nod rutier. Fabricã
de cherestea. Centru de împletituri din
paie ºi pãnuºi (coºuri, pãlãrii etc.). Satul
Hodoºa este menþionat documentar,
prima oarã, în 1332 cu numele Hudus.

Hoghilag. Cetatea cu biserica evenghelică din satul
Valchid

(azi in paragin`)

satului Cuciulata, menþionat documentar, prima oarã, la 16 iul. 1372, au fost
identificate urmele unei aºezãri din
Epoca bronzului (sec. 18–16 î.Hr.), aparþinând culturii materiale Glina-Schneckenberg, în care s-au gãsit ustensile din fier
ºi teracotã, ceramicã dacicã incizatã cu
cerculeþe, linii ºi fascicule ondulate,
brãduþ. În arealul satului Hoghiz, atestat
documentar în 1186, au fost descoperite
(pe malul stg. al Oltului) vestigiile unui
castru roman ºi ale unei aºezãri civile
romane (sec. 2–4). Castrul (220 x 165 m),
cu incintã dublã, compusã din douã ziduri
paralele din piatrã, al cãror spaþiu despãrþitor era secþionat din loc în loc cu ziduri
transversale, fãcea parte din limes-ul alutan
din E Daciei. Aici au fost gãsite statui din
bronz argintat, statuete din bronz, un inel
din aur, cu sigiliu º.a. În satul Hoghiz se
aflã castelele conþilor Kálnoky (sec. 13) ºi
Haller (1553) ºi o bisericã reformatã (1749),
în stil gotic, cu elemente ale Renaºterii
transilvãnene. În satul Cuciulata existã o
bisericã ortodoxã cu hramul „Cuvioasa
Parascheva” (sec. 19).

HOLBAV, com. în jud. Braºov, formată
dintr-un sat, situatã în Depr. Braºov, la
20 km V-SV de municipiul Braºov; 1 269
loc. (1 ian. 2011): 632 de sex masc. ºi 637
fem. Culturi de cereale, plante tehnice ºi
de nutreþ, cartofi º.a. Creºterea bovinelor,
bubalinelor, porcinelor. Satul Holbav este
atestat documentar în perioada 1560–
1566. Com. H. a fost înfiinţată la 2 mart.
2004 prin desprinderea satului Holbav
din com. Vulcan, jud. Braşov.

HOLBOCA, com. în jud. Iaºi, alcãtuitã
din 7 sate, situatã în partea de SE a
Câmpiei Jijiei Inferioare, pe terasele de
pe stg. Jijiei; 13 373 loc. (1 ian. 2011): 6 743
de sex masc. ºi 6 630 fem. Staþie de c.f.
(inauguratã la 1 aug. 1874), în satul
Holboca. Nod rutier. Centralã electricã
ºi de termoficare (150 MW). Producţie
de echipamente pentru radiologie şi
electroterapie, de ţesături şi de cãrãmizi.
Moarã de cereale. Fermã de creºtere a
bovinelor. Viticulturã. În perimetrul satului Holboca a fost descoperitã (1951) o
necropolã de înhumaþie (18 morminte),
datând de la sf. Neoliticului ºi începutul
Epocii bronzului, în care s-au gãsit ceºti,
borcane, amulete din os º.a., precum ºi
douã morminte aparþinând culturii
materiale Noua (sec. 14–12 î.Hr.), un
mormânt de incineraþie (sec. 4–3 î.Hr.) ºi
urmele unei aºezãri din sec. 4, cu un
bogat inventar de vase ceramice. Pe terit.

satului Dancu au fost identificate vestigii
din Paleoliticul superior, din Epoca
bronzului (cultura materială Noua),
precum ºi urmele unei aºezãri omeneºti
aparþinând culturii materiale Sântana de
Mureº (sec. 4 d.Hr.). În satul Holboca,
menþionat documentar în 1640, se aflã
biserica având hramul „Sfântul Nicolae”
(1802–1805), iar în satul Rusenii Vechi
există biserica „Adormirea Maicii
Domnului” (1820). În arealul com. H., în
satul Valea Lungã, se aflã o rezervaþie
botanicã în care sunt protejate specia
euro-asiatic-continentalã Caragana frutex
ºi salcâmul galben (Laburnum anagyroides), aflat aici la limita occidentalã a
arealului sãu de rãspândire.
HOLMUL Õ Drãguºeni (3).

HOLOD, com. în jud. Bihor, alcãtuitã din
8 sate, situatã în depresiunea omonimã,
la poalele Dealurilor Hidiºelului, pe râul
Holod; 3 224 loc. (1 ian. 2011): 1 552 de
sex masc. ºi 1 672 fem. Nod feroviar.
Colecþie muzealã sãteascã. În satul Holod,
menþionat documentar, prima oarã, în
1326, se aflã biserica „Sfântul Nicolae”
(1933, pictată în 1986 de Adriana Motronea din Sibiu) şi casa memorialã ºi statuia
publicistului Iosif Vulcan (1841–1907),
nãscut aici.

HOMOCEA, com. în jud. Vrancea, alcãtuitã din 3 sate, situatã în lunca ºi pe
terasele de pe stg. Siretului, în zona de
contact cu Colinele Tutovei; 7 154 loc.
(1 ian. 2011): 3 656 de sex masc. ºi 3 498
fem. Prelucr. lemnului. În satul Lespezi
se aflã biserica având hramul „Naºterea
Maicii Domnului” (1809, reparatã în 1834
de Alexandru Balº), iar în satul Homocea
există biserica „Sfântul Gheorghe” (ante
1809, refãcutã în 1834 ºi apoi în 1903–
1916). Până la 22 mai 2003, com. H. a avut
în componenţă satele Ploscuţeni şi Argea,
care la acea dată au format com.
Ploscuţeni, jud. Vrancea.

HOMOROADE 1. Subcarpaþii Homoroadelor, subunitate aparþinând Subcarpaþilor Transilvaniei, situatã în interiorul
curburii Carpaþilor, între râul Târnava
Mare (N), M-þii Harghita (NE), M-þii
Perºani (SE) ºi Pod. Hârtibaciului (S ºi
V). Se individualizeazã printr-un relief
de dealuri subcarpatice, cu înãlþimi de
700–1 000 m (Dealurile Feliceni 754 m,
Pietriº 839 m, Bãdeni 855 m, Nãdãºcuþ
738 m, Merca 1 002 m º.a., acesta din
urmă constituind alt. max. a Subcarpaţilor Homoroadelor) ºi depresiuni bine
dezvoltate (Depr. Homoroadelor).

Homorod
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2. Depresiunea Homoroadelor,
depresiune subcarpaticã de eroziune,
situatã în Subcarpaþii Homoroadelor,
cuprinsã între râurile Homorodu Mare
ºi Homorodu Mic, cu relief de lunci,
terase, dealuri subcarpatice (Bãdeni 855
m, Dalta 802 m, Ghergheleu 785 m º.a.)
ºi largi bazinete de vale (Crãciunel,
Ocland, Jimbor, Mercheaºa). Supr.: c. 200
km2. Climã rãcoroasã (temp. medie
anualã 7°C) cu precipitaþii moderate (700
mm anual).
3. Com. în jud. Satu Mare, alcãtuitã
din 6 sate, situatã în zona de contact a
Dealurilor Codrului cu Câmpia Ardudului, pe cursul superior al râului Homorod; 1 655 loc. (1 ian. 2011): 816 de sex
masc. ºi 839 fem. Reºed. com. este satul
Homorodu de Mijloc, menþionat documentar, prima oarã, în 1394. Pomiculturã
(pruni, cireºi, viºini). Produse ale ind.
casnice. În satul Homorodu de Jos, atestat
documentar în 1273, se aflã o bisericã
romano-catolicã din anul 1808 ºi o bisericã ortodoxã din 1988, în satul Homorodu de Mijloc, menþionat documentar în
1394 existã o bisericã ordotoxã cu hramul
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”
(1910, renovată în anul 2010), iar în satul
Homorodu de Sus o bisericã ortodoxã
din 1885. Bogat fond cinegetic (mistreþi,
cãprioare, fazani, iepuri).
HOMOROD 1. Râu, afl. stg. al Someºului
pe terit. Ungariei; 55 km; supr. bazinului:
605 km2. Izv. din partea de V a Culmii
Codrului, strãbate Dealurile Codrului ºi
dreneazã apoi câmpiile Ardudului ºi
Someºului. Canalizat în cursul inf. Cunoscut ºi sub numele de Homorodu Vechi.
2. Râu, afl. dr. al Oltului pe terit. jud.
Braºov; 59 km; supr. bazinului: 865 km2.
Este format din unirea, în arealul com.
Homorod, a râurilor Homorodu Mare
(52 km; supr. bazinului: 502 km2) ºi
Homorodu Mic (46 km; supr. bazinului:
335 km2), care izv. din partea de V a
M-þilor Harghita ºi strãbat apoi Depr.
Homoroadelor.
3. Canalul ~, canal colector, realizat
în anul 1896, în Câmpia Someºului, între
Pârâu Sãrat ºi Someº (respectiv com.
Ardud ºi Pãuleºti, jud. Satu Mare),
intersectând râul Homorod (1) în aval
de confl. cu Pârâu Nou. Lungime: 25 km.
Folosit pentru drenarea apelor subterane,
situate foarte aproape de supr., ºi pentru
desecarea terenurilor.
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formã pãtratã, la colþuri; în satul
Mercheaºa existã o cetate þãrãneascã, cu
bisericã de incintã (sec. 13), iar în satul
Jimbor se aflã o cetate din sec. 13, o
bisericã evanghelicã (sec. 19) ºi casa
„Molnar” (sec. 18).
HOMORODU VECHI Õ Homorod (1).
HONIGBERG Õ Hărman.

Homorod (4). Cetatea cu biserica evanghelică
din satul Homorod

4. Com. în jud. Braºov, alcãtuitã din
3 sate, situatã în partea de S a Depr.
Homoroadelor, la 460 m alt., la confl.
Homorodului Mare cu Homorodu Mic,
la 60 km NV de Braºov; 2 327 loc. (1 ian.
2011): 1 170 de sex masc. ºi 1 157 fem.
Nod rutier. Expl. de andezit. Producţie
de cherestea ºi de produse lactate. Herghelie. Staþiune balneoclimatericã de
interes local, cu funcþionare permanentã,
cu climat moderat, de depresiune intracolinarã, sedativ-indiferent, cu veri
rãcoroase (temp. medie a lunii iul. 18°C)
ºi ierni friguroase (în ian. medii termice
de –5°C). Temp. medie anualã este de
7°C. Factorii naturali de curã sunt climatul de cruþare ºi izv. cu ape minerale sulfuroase,
clorurate,
bicarbonatate,
sulfatate, sodice, termale (38°C), indicate
în tratarea afecþiunilor reumatismale,
ginecologice (metroanexite cronice,
tulburãri minore de pubertate ºi de
menopauzã), dermatologice (psoriazis,
keratodermatii), endocrine, digestive
(colon iritabil), hepato-biliare etc. În sec.
12, aici au fost colonizate mai multe
familii din Flandra care au întemeiat
aºezarea Petersdorf. În satul Homorod,
menþionat documentar, prima oarã, în
1488, se aflã o bisericã romanicã, de tip
salã, datând din 1270 (azi bisericã
evanghelicã), cu fresce din sec. 14–15 (în
cor), situatã în interiorul unei puternice
cetãþi þãrãneºti cu dublã incintã (sec. 15–
16) strãjuitã de turnuri de apãrare, de

HOPÂRTA, com. în jud. Alba, alcãtuitã
din 5 sate, situatã în Pod. Târnavelor, la
izv. râului Râtu; 1 181 loc. (1 ian. 2011):
605 de sex masc. ºi 576 fem. Pe terit.
satului ªpãlnaca, atestat documentar în
1329, a fost descoperit (1887) un depozit
de bronzuri (c. 1 200 kg), format din
seceri, cuþite, dãlþi, celturi, foarfeci,
topoare-ciocan, lame de ferãstrãu, sãbii,
vârfuri de lance, brãþãri, scuturi etc.,
datând din prima Epocã a fierului (800–
300 î.Hr.). Satul Hopârta este menþionat
documentar, prima oarã, în 1332 cu
numele Sacerdos de Hupurtun. În satul
ªpãlnaca se aflã bisericile din lemn cu
hramurile „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi
Gavriil” (sec. 18, cu picturi din 1858) ºi
„Sfântul Gheorghe” (sec. 18, renovatã în
1865 ºi pictatã în 1868-1869), iar în satul
Turdaº există o bisericã fortificatã cu zid
de incintã (sec. 15–18) ºi biserica din lemn
cu hramul „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi
Gavriil” (1770, cu adãugiri din 1826 şi
restaurată în 1968-1969).
HORAIÞA, Mănãstirea ~ Õ Dobreni.
HORÃICIOARA,
Crãcãoani.

Schitul

~

Õ

HORDOU Õ Coºbuc.

HOREA, com. în jud. Alba, alcãtuitã din
15 sate, situatã în M-þii Apuseni, la
poalele de NV ale Muntelui Mare ºi cele
de SV ale M-þilor Gilãu, pe râul Albac;
2 164 loc. (1 ian. 2011): 1 102 de sex masc.
ºi 1 062 fem. Prelucr. lemnului. În satul
Arada (azi Horea) s-a nãscut Vasile Ursu
Nicola (1731–1785), supranumit Horea
(dupã obiceiul lui de a „hori” – adicã a
cânta doine), principalul conducãtor al
Rãscoalei þãrãneºti din Transilvania din
1784–1785. În satul Horea se aflã biserica
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”
(sfinţită în 2006), casa memorialã, un
obelisc (dezvelit în 1934) ºi un bust al lui
Horea, realizat de sculptorul Romulus
Ladea în 1967. În satul Mătişeşti există
biserica „Sfântul Mucenic Dimitrie”
(1905). Agroturism.
HOREZU 1. Depresiune de eroziune în
Subcarpaþii Olteniei, mãrginitã de pre-

lungirile M-þilor Cãpãþânii (la N) ºi de
Mãgura Slãtioarei (la S-SV), drenatã de
râul Luncavãþ. Relief de luncã, de terase
ºi de dealuri piemontane. Climã rãcoroasã, cu temp. medii anuale de 6°C ºi
precipitaþii abundente (800–1 000 mm
anual).
2. Oraº în jud. Vâlcea, situat în
depresiunea omonimã, la 475–500 m alt.,
pe râul Luncavãþ, la poalele de N-NE ale
Mãgurii Slãtioara (769 m alt.), la 41 km
N-NV de municipiul Râmnicu Vâlcea;
6 685 loc. (1 ian. 2011): 3 209 de sex masc.
ºi 3 476 fem. Supr.: 117,7 km2, din care
7,9 km2 în intravilan; densitatea: 846
loc./km2. Nod rutier. Microhidrocentralã
(125 MW). Expl. ºi prelucr. lemnului
(mobilier ºi diverse produse); confecţii
textile; þesãturi din lânã; stofe de mobilã;
produse alim. Fermã de creºtere a ovinelor. Centru pomicol. Vestit centru
etnografic ºi vechi centru de ceramicã
popularã, caracterizatã prin fineþea motivelor decorative (strãchini ºi farfurii
smãlþuite, de culoarea fildeºului, cu motive zoomorfe – renumit fiind „Cocoºul
de Horezu”, urcioare, vaze de flori ş.a.).
Muzeu etnografic; Galerie de artã popularã contemporanã cu o colecþie bogată
de obiecte din ceramicã; Casã de culturã
(1966); Biblioteca „Ada Orleanu” cu c.
40 000 vol. Târg anual al olarilor (6–8
iun.). Istoric. Prima atestare documentarã a localit. dateazã din 4 sept. 1487 cu
numele Hurez ºi consemnat ca târg în
1780. Declarat oraº la 17 febr. 1968. În
prezent, oraºul H. are în subordine
ad-tivã 6 sate: Ifrimeºti, Râmeºti, Romanii
de Jos, Romanii de Sus, Tãnãseºti, Urºani.
Monumente: biserica ortodoxã cu hramul „Duminica Tuturor Sfinþilor” (1659,
cu pridvor adãugat ºi picturi murale
interioare din 1859) a fostului schit
Bãlãneºti; bisericile cu dublu hram – „In-

Horezu (2). Vedere generală asupra mănăstirii

Horgeşti

Horezu (2). Vase ceramice

trarea în Bisericã a Maicii Domnului” ºi
„Sfântul Ioan Botezãtorul” – din Târg
(1800–1804, cu picturi murale interioare
din 1807) ºi „Sfinþii Voievozi” ºi „Sfântul
Vasile” (1826). În apropiere de oraºul H.,
respectiv în satul Romanii de Jos (subordonat oraºului), se aflã un valoros complex monastic, care ºi-a pãstrat vechea
denumire de Hurez, fiind cel mai mare
ansamblu de arhitecturã medievalã
pãstrat în Þara Româneascã, principala
ctitorie a domnului Constantin Brâncoveanu. Complexul monahal, declarat
monument istoric şi inclus, în 1993, pe
lista patrimoniului cultural mondial
UNESCO, cuprinde mai multe clãdiri
(Casa domneascã, paraclisul cu hramul
„Naºterea Maicii Domnului”, cu picturi
originare, executate de zugravii Preda,
Nicolae ºi Ianache, chiliile cu douã
niveluri, având la faþadã cerdace lungi
pe arcade), construite în perioada 1690–
1697 ºi înconjurate de un zid de incintã,
biserica mănãstirii, cu hramul „Sfinþii

Horezu (2).
Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”

Împãraþi Constantin ºi Elena”, bolniþa cu
o bisericuþã având hramul „Adormirea
Maicii Domnului” – ctitorie din 1696–
1699 a Mariei Brâncoveanu, schitul
„Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel” cu
bisericã ridicatã în 1698 ºi pictatã în 1700,
cu chilii construite în 1698 (refãcute în
1953) ºi zid de incintã ºi schitul „Sfântul
ªtefan”, cu bisericã ziditã în 1703, din
iniþiativa lui ªtefan, fiul lui Constantin
Brâncoveanu, cu picturi originare realizate de Ianache, Istrate ºi Hranite.
Biserica principalã a mănãstirii Hurez,
cu hramul „Sfinþii Împãraþi Constantin
ºi Elena”, de mari dimensiuni (32 m
lungime ºi 14 m lãþime), a fost construitã
în anii 1690–1693 (sfinþitã la 8 sept. 1693),
de meºteri conduºi de Manea (vãtaful
zidarilor), Istrate (lemnarul) ºi Caragea
Vucaºin (pietrarul), ale cãror portrete
apar pictate în pridvorul bisericii mari.
Biserica are o turlă pe naos ºi alta pe
pronaos ºi un amplu pridvor pe faþada
vesticã, susþinut de zece coloane din
piatrã, decorate cu motive renascentiste,
care au splendide arcade la partea superioarã. În interior, biserica pãstreazã
remarcabile picturi murale originare,
executate în 1693–1704 de zugravul
Konstantinos (grec de origine), ajutat de
Ioan, Andrei, Stan, Neagoe ºi Ioachim.
Printre picturi se evidenþiazã un amplu
tablou votiv (în pronaos), ce reprezintã
o veritabilã galerie de portrete înfãþiºând
pe Constantin Brâncoveanu împreunã cu
familia sa. Mănãstirea Hurez posedã o
valoroasã colecþie muzealã cu obiecte
bisericeºti, unele datând de la întemeiere
(icoane, obiecte din argint, picturi, sculpturi în piatrã ºi în lemn, o interesantã
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bibliotecã, cu c. 4 000 de vol., dintre care
multe cãrþi vechi etc.). În timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu (1688–
1714), mănãstirea Hurez a funcþionat ca
un important centru de culturã ºi de
intensã activitate artisticã, cu o mare
bibliotecã ºi o renumitã ºcoalã de
zugravi în care s-au format meºteri ce
ºi-au pus amprenta asupra întregii picturi bisericeºti româneºti din tot sec. 18.
Complexul mănãstiresc a fost supus
unor ample lucrãri de reparaþii ºi
restaurare în anii 1827, 1872, 1907–1912,
1957–1964, 1970–1975. La aceastã
mănãstire, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a sanctificat, ca sfinþi
martiri, la 20 iun. 1992, pe Constantin
Brâncoveanu, pe fiii sãi Constantin,
ªtefan, Radu, Matei ºi pe sfetnicul sãu
Ianache, decapitaþi la Istanbul (la 15 aug.
1714), din ordinul sultanului Ahmed III.
Prãznuirea acestora ca sfinþi martiri se
face la 16 aug. Tot în satul Romanii de
Jos se mai aflã douã biserici, cu acelaºi
hram – „Sfinþii Îngeri”, una datând din
anul 1700 (cu picturi murale interioare
executate în 1757) ºi alta din 1821. În satul
Romanii de Sus existã ruinele schitului
„Sfântul Ioan” (sec. 17), iar în satul
Urºani este o bisericã ortodoxã cu dublu
hram – „Intrarea în Bisericã a Maicii
Domnului” ºi „Sfântul Ioan Botezãtorul”
(1800), cu pridvor adãugat ulterior ºi cu
picturi originare, renovată în 2010–2011.
La sf. sec. 20, în satul Tănăseşti a fost
construită biserica „Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena”, sfinţită la 20 mai
2001.
HORGEªTI, com. în jud. Bacãu, alcãtuitã
din 8 sate, situatã în partea de V a
Colinelor Tutovei, pe râul Rãcãtãu; 4 971
loc. (1 ian. 2011): 2 605 de sex masc. ºi
2 366 fem. Pomiculturã (pruni, meri, cireºi). Pe terit. satului Rãcãtãu de Jos au
fost descoperite (1968) urmele unei aºezãri, identificate cu antica Tamasidava, cu
un nivel de locuire din Epoca bronzului,
aparþinând culturii materiale Monteoru
(milen. 2 î.Hr.), unde s-au gãsit podoabe
din aur ºi ceramicã ºi un altul dacic, cu
o cetate de pãmânt (davã) având trei
niveluri (sec. 4–3 î.Hr.; sec. 2–1 î.Hr.; sec.
1 î.Hr.–1 d.Hr.) din care au fost scoase la
ivealã figurine antropomorfe din teracotã, reliefuri pe ceramicã, vase ceramice
etc. În arealul satului Horgeºti a fost
descoperit (1968) un tezaur alcãtuit
dintr-un vas din bronz, în care se aflau
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Horia

58 de monede bizantine din acelaºi metal,
datând din a doua jumãtate a sec. 6 d.Hr.
Bisericile cu hramurile „Sfântul Nicolae”
(ante 1809) ºi „Sfinþii Împãraþi Constantin ºi Elena” (1850), în satele Sohodor ºi
Rãcãtãu de Jos; în satul Horgeºti, menþionat documentar, pentru prima oarã la
5 apr. 1442 ºi apoi în 1453 ºi la 15 mart.
1490, se aflã biserica ortodoxă, din lemn,
cu hramul „Sfinþii Voievozi” (1885), biserica romano-catolică „Adormirea Sfintei
Fecioare” (1927-1930, demolată în anul
2003 din cauza repetatelor deteriorări
cauzate de cutremure şi reconstruită în
perioada 5 sept. 2003-16 sept. 2006 după
planurile arhitectului Alexandru Frunză),
de mari dimensiuni (44,40 m lungime,
43,30 m lăţime şi 16 m înălţime), şi conacul „Strat” (1890), azi sediul Primăriei,
iar în satul Bazga există o bisericã din
lemn din 1875; conacul „Cosãnescu”
(1902), azi fermã, în satul Rãcãtãu de Jos.
HORIA 1. Com. în jud. Constanþa, alcãtuitã din 3 sate, situatã în Pod. Casimcea;
1 826 loc. (1 ian. 2011): 910 de sex masc.
şi 916 fem. Biserica „Sfântul Gheorghe”
(1892–1895), în satul Tichileşti. Pânã la 5
mai 1999, satele Cloºca, Horia ºi Tichileºti
au fãcut parte din com. Ghindãreºti, iar
pânã în 1938, satul Horia s-a numit
Muslubei.
2. Denumirea pânã la 20 mai 1996 a
com. Ghindãreºti, jud. Constanþa.
3. Com. în jud. Neamþ, alcãtuitã din
2 sate, situatã în luncile ºi pe terasele
Siretului ºi Moldovei; 7 374 loc. (1 ian.
2011): 3 645 de sex masc. ºi 3 729 fem.
Nod rutier. Expl.de balast. Producţie de
utilaje şi maşini-unelte pentru prelucr.
metalelor, de mobilă, de ţesături, de
ambalaje din carton. Abator. Biserica
„Înălţarea Domnului (1919), în satul
Horia. Satul Horia a fost înfiinţat în anul
1912 cu numele Elisabeta Doamna, iar din
1948 poartă denumirea actuală.
4. Com. în jud. Tulcea, alcãtuitã din
3 sate, situatã în depresiunea omonimã,
încadratã de Pod. Niculiþel (la N), M-þii
Mãcin (NV) ºi Pod. Babadag (S ºi SV),
pe râul Teliþa; 1 452 loc. (1 ian. 2011): 733
de sex masc. ºi 719 fem. Expl. de diorite.
Producţie de mobilã. Creºterea sturionilor în lacul Horia (43 ha). Fermã de
creºtere a bovinelor. Viticulturã. Pomiculturã. Pe terit. satului Horia a fost
descoperitã o villa rustica romanã cu
caracter meºteºugãresc (printre altele s-a
identificat un cuptor pentru ars ceramicã)

ºi urmele unei aºezãri rurale (vicus) din
sec. 2–4, iar în arealul satului Cloºca,
vestigiile unei aºezãri autohtone în care
s-au gãsit monede romane republicane.
HORILEªTI Õ Horleºti.

HORLEªTI, com. în jud. Iaºi, alcãtuitã
din 3 sate, situatã în Pod. Central Moldovenesc, pe râurile Voineºti ºi Stavnic;
2 959 loc. (1 ian. 2011): 1 548 de sex masc.
ºi 1 411 fem. Expl. de argilã. Producţie
de lanţuri şi arcuri. Prelucr. laptelui, a
fructelor, legumelor ºi a pieilor de animale. Morãrit ºi panificaþie. Pomiculturã;
viticulturã. Creºterea bovinelor, ovinelor
ºi porcinelor. Satul Horleºti, menþionat
documentar pentru prima datã la 3 iul.
1471, s-a numit iniþial Horileºti, dupã
numele lui Horilă Movilã. Bisericile cu
hramurile „Sfinþii Voievozi” (1810) ºi
„Sfântul Ioan” (1822), în satele Scoposeni
ºi Bogdãneºti; biserică romano-catolică
(1875, reparată în 1965), în satul Horleşti.
HOROATU CRASNEI, com. în jud. Sãlaj,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în SE Depr.
ªimleu, la poalele de NV ale M-þilor
Meseº, pe cursul superior al râului
Crasna; 2 601 loc. (1 ian. 2011): 1 281 de
sex masc. ºi 1 320 fem. Fabricã de sãpun;
panificaþie. Culturi de cereale, cartofi º.a.
În satul Horoatu Crasnei, menþionat
documentar, prima oarã, în 1213, cu
numele Villa Huruat, se aflã o bisericã
din sec. 15, azi biserică reformată, cu
adãugiri din sec. 18 şi o biserică ortodoxă
din anul 1931-1937.
HORODIªTEA, sat în com. Pãltiniº, jud.
Botoºani, considerat punctul nordic
extrem al României, aflat la 48°15'06''
latitudine nordicã.

HORODNIC, fostă com. în jud. Suceava,
alcãtuitã din 2 sate, care la 22 mai 2003 a
fost desfiinþatã, iar cele 2 sate componente, Horodnic de Jos ºi Horodnic de
Sus, au devenit comune de sine stãtãtoare.

HORODNIC DE JOS, com. în jud. Suceava,
formată dintr-un sat, situatã în NV Pod.
Sucevei, pe râul Pozen; 2 484 loc. (1 ian.
2011): 1 226 de sex masc. ºi 1 258 fem.
Prelucr. laptelui ºi a cãrnii. Moarã de
cereale. În arealul com. H de J. a fost
descoperitã o necropolã datând din
Neolitic. Biserica din lemn cu hramul
„Înãlþarea Sfintei Cruci”–Cãlugãriþa
(1717, iconostas din 1782, reparată în
1911), declarată monument istoric în anul
2004, şi biserica „Înălţarea Domnului”
zidită în anii 2007-2009. Com. H de J. a
luat naºtere la 22 mai 2003 prin separarea

satelor Horodnic de Jos ºi Horodnic de Sus
din fosta com. Horodnic, jud. Suceava.

HORODNIC DE SUS, com. în jud. Suceava, formată dintr-un sat, situatã în NV
Pod. Sucevei, pe râul Pozen; 4 914 loc.
(1 ian. 2011): 2 450 de sex masc. ºi 2 464
fem. Expl. ºi prelucr. lemnului; produse
de panificaþie. Biserica „Sfântul Dumitru”
(1790-1791, cu pridvor adãugat în 1853).
Bogat fond cinegetic. Agroturism. Com.
H. de S. a luat naºtere la 22 mai 2003
prin separarea satelor Horodnic de Jos ºi
Horodnic de Sus din fosta com. Horodnic,
jud. Suceava.
HORODNICENI, com. în jud. Suceava,
alcãtuitã din 5 sate, situatã în partea de
V a Pod. Fãlticeni, pe interfluviul râurilor
Moldova ºi ªomuzu Mare; 3 535 loc.
(1 ian. 2011): 1 709 de sex masc. ºi 1 826
fem. Culturi de cartofi, legume º.a. Pomiculturã (meri, pruni, peri). Prelucr. fructelor. Creşterea bovinelor. Bibliotecă cu
c. 9 500 vol. În satul Horodniceni se aflã
biserica „Pogorârea Duhului Sfânt”,
ctitorie din 1538-1539 a marelui vistiernic
Mateiaº (cu iconostas din 1736), declaratã
monument istoric în anul 2004, consolidată şi restaurată în anul 2006; în satul
Boteºti existã o bisericã din lemn cu
hramul „Sfântul Gheorghe” (1801–1802,
refãcutã în 1893), iar în satul Rotopãneºti,
biserica „Sfânta Treime” (1856) şi conacul boierului Nicolae Istrate (1800). În
satul Brãdãþel existã mănãstirea cu acelaºi
nume (de maici), întemeiatã în 1947 de
un grup de cãlugãriþe venite de la mănãstirea Agafton, jud. Botoºani. Biserica
mănãstirii Brãdãþel poartã hramul
„Izvorul Tãmãduirii” ºi are o turlã octogonalã pe naos ºi un pridvor închis. La
8 nov. 2007 în incinta acestei mănãstiri a
fost pusã piatra de temelie a unei noi
biserici, mai mare, cu hramul „Sfântul
Dumitru Izvorâtorul de Mir”.
HOROSLAR Õ Ovidiu.

HOTARELE, com. în jud. Giurgiu, formată dintr-un sat, situatã în Câmpia
Burnas, pe râul Argeº; 3 535 loc. (1 ian.
2011): 1 694 de sex masc. ºi 1 841 fem.
Nod rutier. Produse alim. Legumiculturã; culturi de cãpºuni. Pomiculturã.
Podgorie. Între 17 febr. 1968 ºi 23 ian.
1981, com. H. a fãcut parte din jud. Ilfov.
Satul Hotarele a fost înfiinţat în perioada
1760-1770 şi atestat documentar în 1810.
Bisericã de zid construitã în anii 1891–
1894 (pe locul uneia din lemn care data
din 1788–1790), cu catapeteasmã din

Hulubeşti

Huedin (2). Biserica reformată-calvină

lemn de stejar, pridvor adãugat în anul
1904 ºi picturi murale interioare executate în 1912 de V. Mitescu. Iniþial, biserica
a avut hramul „Sfântul Dumitru”, dar
dupã renovarea din 1936, când a fost ºi
repictatã în anii 1938–1939, în stil bizantin, de pictorii Arution Avachian ºi Iob
Agapiescu, a primit hramul „Cuvioasa
Parascheva”. Picturile au fost spãlate în
1957. Până la 7 apr. 2004, com. H. a avut
în componenţă atât satele Herăşti şi
Miloşeşti, care la acea dată au format
com. Herăşti, cât şi satele Izvoarele şi
Teiuşu, care, tot la aceeaşi dată, au format
com. Izvoarele, jud. Giurgiu.
HOTÃRANI, Mănãstirea ~ Õ Fãrcaºele.
HRASTU Õ Rast.

HRINCEªTI Õ Cajvana.

HUDA LUI PÃPARÃ, peºterã în partea
de V a României, situatã în NV M-þilor
Trascãu (în masivul Bedeleu), pe
versantul drept al vãii Arieº, la 567 m
alt., la 4 km S de satul Sãlciua de Jos, jud.
Alba. Lungimea galeriilor: 2 022 m.
Cunoscutã din anul 1839. Peºterã activã,
cu orientare N-S, strãbãtutã de pârâul
Ponor, având numeroase sãli, cascade ºi
sifoane. Sala Minunilor, situatã la c. 200
m de la intrare, cea mai mare (50 x 80 m)
ºi mai interesantã, adãposteºte stalactite
uriaºe ºi un depozit imens de cheropterit
(excremente de lilieci). Temp. aerului este
de 10–11°C în coridorul principal ºi 13–
20°C în Sala Minunilor. Faunã cavernicolã bogatã (lilieci, pãianjeni, melci,
insecte etc.). Greu accesibilã.

HUDEªTI, com. în jud. Botoºani, alcãtuitã din 6 sate, situatã în partea de N a
Câmpiei Jijiei Superioare, la graniþa cu
Ucraina, pe cursul superior al râului

Baºeu; 6 209 loc. (1 ian. 2011): 3 067 de
sex masc. ºi 3 142 fem. Expl. de gresii ºi
de nisip cuarþos. Lac piscicol (500 ha).
Culturi de cereale, floarea-soarelui, cartofi º.a. Creºterea bovinelor, ovinelor ºi
porcinelor. Viticulturã. Parc dendrologic
(2,4 ha) în care se aflã conacul boierului
Ion Franc. Pe terit. satului Baranca au
fost descoperite vestigiile unei aºezãri
fortificate (extinsã pe c. un ha), datând
din sec. 9–11. În satul Hudeºti, menþionat
documentar, pentru prima oarã, în 1436
cu numele Hudinþi, se aflã bisericile
„Sfinþii Voievozi” (1752–1759), ctitorie a
spãtarului Mihail Costache Boldur
Lãþescu, şi „Sfântul Gheorghe” (1924),
precum ºi conacul acestuia datând din
1757, azi ºcoalã; bisericã având hramul
„Sfântul Gheorghe” (1803, reparatã în
1908), în satul Mlenãuþi. La 23 iun. 2004,
com. H. a primit în componenþa sa douã
sate reînfiinþate la acea datã, ºi anume
Baºeu (atestat documentar, prima oară,
în 1605 şi apoi la 20 ian. 1634) ºi Vatra,
sate care fuseserã desfiinþate la 17 febr.
1968. În satul Vatra existã o bisericã ziditã
în 1921 pe locul uneia din 1820, iar în
satul Başeu se află biserica „Sfântul
Mucenic Pantelimon” construită din
paiantă în anii 1901-1903 şi pictată în
2006-2007. Pânã la 17 febr. 1968, satul ºi
com. H. s-au numit Lupeni.
HUDINÞI Õ Hudeºti.
HUDUS Õ Hodoºa.

HUDUS-MONOSTURA Õ Zădăreni.

HUEDIN 1. Depresiune intramontanã,
tectono-erozivã, situatã în NE M-þilor
Apuseni, între prelungirile M-þilor Meseº
(în N-NV), Gilãu (S-SE) ºi Vlãdeasa
(V-SV), în bazinul superior al Criºului
Repede. Supr.: c. 160 km2. Relief predo-
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minant colinar, cu caracter structural
(cueste, supr. structurale), cu alt. de 600–
700 m, de terase ºi lunci. Climã rãcoroasã
(temp. medie anualã 6–8°C) cu precipitaþii moderate (700–800 mm anual).
Vegetaþie naturalã de pãduri de foioase
(fag, stejar), pãºuni ºi fâneþe.
2. Oraº în jud. Cluj, situat în depresiunea cu acelaºi nume, la 556–650 m alt.,
pe cursul superior al Criºului Repede, la
52 km V-NV de Cluj-Napoca; 9 673 loc.
(1 ian. 2011): 4 698 de sex masc. ºi 4 975
fem. Supr.: 61,2 km2, din care 5,8 km2 în
intravilan; densitatea: 1 667 loc./km2.
Nod feroviar ºi rutier. Produse alim.
Muzeu de istorie ºi etnografie. Casã de
culturã (1961). Istoric. În arealul oraºului
au fost descoperite vestigii neolitice, din
Epocile bronzului, fierului (Hallstatt) ºi
din sec. 4–5 (un cercel ºi un ac de aur).
În perimetrul oraºului a mai fost descoperit un tezaur monetar alcãtuit din 3 000
de piese emise în sec. 15–17 în Polonia.
Situatã pe vatra unei vechi aºezãri
(Crisius), localit. este menþionatã documentar, prima oarã, în 1332, într-un registru papal, ca aºezare ruralã, cu numele
Villa Hunad, iar peste un secol (în 1437)
ca orãºel (oppidum) cu mai multe meºteºuguri (dulgheri, fierari, cizmari, cojocari,
croitori, curelari º.a.). Locuitorii oraºului
au participat la rãscoalele þãrãneºti din
1437 ºi din 1514. Declarat oraº în 1961.
H. are în subordine ad-tivã localit. componentã Bicãlatu. Monumente: bisericã
din sec. 13–14, azi bisericã reformatãcalvinã, reconstuitã în sec. 16 ºi renovată
în sec. 18, cu tavan casetat realizat în sec.
18 de meºterul sas Laurenþiu Umlig din
Cluj; bisericã romano-catolicã, în stil
neogotic (1848); bisericile ortodoxe,
construite în 1910, în stil neobizantin, cu
picturi murale interioare originare, ºi,
respectiv, în anii 1931–1934 (biserica
„Sfânta Parascheva”), în stil neobizantin,
cu picturi murale interioare originare;
biserica greco-catolică „Pogorârea
Duhului Sfânt”, sfinţită la 22 iun. 2008;
conacul „Barcsay” (sec. 18), declarat
monument istoric în anul 2004, azi sediul
unei ºcoli. În localit. componentã Bicãlatu
se aflã o bisericã reformatã (sec. 17, cu
tavan casetat, executat în 1697 de Ion
tâmplaru).
HULUBEªTI, com. în jud. Dâmboviþa,
alcãtuitã din 5 sate, situatã în zona de
contact a Piem. Cândeºti cu Câmpia
Târgoviºtei, pe râul Potopu; 3 385 loc.
(1 ian. 2011): 1 683 de sex masc. ºi 1 702
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Humor

fem. Expl. de petrol. Pomiculturã (meri,
peri, caiºi, pruni). În satul Butoiu de Jos
se aflã ruinele mănãstirii Butoiu-Potoc
(sec. 15), din care se mai pãstreazã doar
o bisericã reclãditã în 1648–1649 ºi
renovatã în anii 1850–1853, ºi bisericile
cu hramurile „Schimbarea la Faþã” (1853)
ºi „Adormirea Maicii Domnului” (1855);
în satul Mãgura existã biserica „Sfinþii
Voievozi” (1899), iar în satul Hulubeºti,
atestat documentar la 7 febr. 1587, se află
biserica având dublu hram – „Adormirea
Maicii Domnului” ºi „Sfântul Nicolae”
(1863–1865) şi bisericile „Sfântul Gheorghe”
(1840) şi „Sfinţii Voievozi” (1891).

HUMOR, Mănãstirea ~ Õ Mãnãstirea
Humorului.

HUMOSU, Rezervaþia forestierã ~ Õ
Deleni (2).
HUNDORF Õ Viiºoara (4).

HUNEDOARA 1. Depresiune intramontanã, tectono-erozivã, situatã în partea
de V a României, în zona de contact a
Carpaþilor Occidentali cu cei Meridionali,
între prelungirile M-þilor Metaliferi (la
N), Culoarul Orãºtiei (E-NE), M-þii
ªureanu (E-SE), Depr. Haþeg (S) ºi M-þii
Poiana Ruscãi (V). Dezvoltatã alungit,
pe direcþia S-N, între aliniamentul
„poarta” de la Subcetate (prin care
comunicã cu Depr. Haþeg) ºi Culoarul
vãii Mureºului (c. 30 km lungime), Depr.
H. se compune din trei compartimente:
Depr. H. propriu-zis, în V-NV, pe râul
Cerna, Depr. Cãlan, în E, pe râul Strei, separate de Dealurile Silvaºului, ºi Depr.
Simeria-Deva, în N, pe Valea Mureºului.
Supr.: c. 500 km2. Relief de lunci, terase

Hunedoara (2). Castelul Huniazilor

ºi dealuri piemontane. Climat moderat
(temp. medie anualã 9–10°C), cu precipitaþii bogate (700–800 mm anual).
Vegetaþie naturalã de luncã, de pajiºti,
fâneþe ºi pâlcuri de pãduri de cer, în
amestec cu gorun. Culturi de cereale,
plante tehnice ºi de nutreþ, cartofi º.a.
Pomiculturã. Creºterea animalelor.
Cunoscutã ºi sub numele de Depr. Strei.
2. Municipiu în jud. Hunedoara,
situat în compartimentul de V-NV al
depresiunii cu acelaºi nume, la poalele
de E ale M-þilor Poiana Ruscãi, la 220270 m alt., pe râul Cerna, la 18 km S de
municipiul Deva; 69 394 loc. (1 ian. 2011):
33 485 de sex masc. ºi 35 909 fem. Supr.:
97 km2, din care 18 km2 în intravilan;
densitatea: 3 855 loc./km2. Staþie finalã
de c.f. Nod rutier. Termocentralã (12
MW). Vechi (sec. 17) ºi puternic centru
siderurgic, cu oþelãrii ºi laminoare de
diferite dimensiuni ºi profile, ce foloseºte
min. de fier exploatat în M-þii Poiana
Ruscãi (la Ghelari ºi Teliucu Inferior),
precum ºi pe cel din import ºi cãrbunii
din Valea Jiului. Uzine cocsochimice ºi
de aglomerare a minereurilor. Producţie
de mat. de constr. (var, prefabricate din
beton, produse refractare), de conf. ºi
tricotaje din lânã, de încãlþăminte, de
prelucr. a lemnului, de talc, de oxigen ºi
de produse alim. (preparate din carne ºi
lapte, bere, panificaþie etc.). Produse de
artizanat. Fermã de creºtere a pãsãrilor.
Centru pomicol. Institut de învãþãmânt
superior (din 1970) cu douã facultãþi de
inginerie, cu 1 168 studenþi ºi 56 cadre
didactice (2007–2008), filialã a Universitãþii Politehnice din Timiºoara. Teatru
dramatic ºi de estradã, cinematografe,
biblioteci. Muzeu de istorie (în Castelul
Huniazilor), inaugurat în 1924, cu colecþii

de arheologie, un lapidariu medieval,
piese etnografice, care ilustreazã viaþa
localã etc. Grãdinã zoologicã. Rezervaþia
forestieră „Pãdurea Chizid” (50 ha).
Istoric. În perimetrul municipiului H. au
fost descoperite vestigii paleolitice, din
epocile bronzului ºi fierului, din perioada
daco-geticã (atelier metalurgic cu opt
cuptoare ºi lupe mari de fier), precum ºi
4 tezaure monetare: în anul 1904 s-au
gãsit 1 117 monede (1 093 denari romani
republicani, 19 drahme provenind din
colonia greceascã Dyrrhachium, de pe
þãrmul de E al Mãrii Adriatice, ºi 5
drahme din Apollonia Illyrica), în 1910
au fost scoase la iveală alte 164 de monede reprezentând denari romani republicani ºi imperiali, în 1911 au fost
recuperaþi 41 de denari romani republicani ºi o tetradrahmã din Macedonia
Prima, iar apoi 42 de denari romani republicani ºi 35 de drahme din Apollonia ºi
Dyrrhachium. Prima menþiune documentarã a aºezãrii dateazã din 30 aug.
1265, fiind consemnată într-un registru
papal de dijme cu numele Hungnod.
Amintit din nou în 1276, iar ca oraº în
1415. Capãtã o intensã dezvoltare în sec.
17–18, ca centru siderurgic. Declarat
municipiu la 17 febr. 1968. H. are în
subordine ad-tivã localit. componentã
Rãcãºtia ºi 4 sate: Boº, Groº, Hãºdat ºi
Peºtiºu Mare. Monumente: biserica
„Sfântul Nicolae” (1458, reconstruită în
anii 1634-1654 şi reparată în anul 1800),
cu fragmente de picturi murale interioare din 1654, repictată în 1928 de Dumitru
Cabadeief din Sibiu; turn-clopotniþã din
1827; biserica mănãstirii Augustinilor
(sec. 15); Catedrala ortodoxã cu hramul
„Sfinþii Împãraþi Constantin ºi Elena”
construită în anii 1939–1947 după
planurile arhitectului Dumitru IonescuBerechet, cu picturi murale interioare
originare executate în frescă de pictorul
Ştefan Constantinescu din Bucureşti;
biserica „Schimbarea la Faþã” (1797–1800,
pictată în 1983); biserica reformatã
(sec. 17); Castelul Huniazilor sau
Corvineºtilor, cel mai important monument de arhitecturã goticã laicã din
Transilvania, construit în sec. 14 (pe locul
unui castru roman) ºi apoi dãruit, la 18
oct. 1409 (împreunã cu c. 40 de sate din
jur), de cãtre Sigismund I de Luxemburg
(rege al Ungariei în anii 1387–1437)
cneazului român Voicu (tatãl lui Iancu
de Hunedoara) pentru faptele sale de arme. Intrat ulterior în posesia voievodului

Iancu de Hunedoara, castelul a fost
amplificat, modernizat în stil gotic şi
amenajat (1440–1453) atât pentru locuit,
cât ºi în scopuri militare. Somptuoasa
reºed. nobiliarã era prevãzutã cu sãli de
recepþie („Sala Dietei”, „Sala Cavalerilor”), cu o capelã ºi cu încãperi de
locuit. Aripa construitã după anul 1456
de Matia Corvin (fiul lui Iancu de Hunedoara) are, sub influenþa Renaºterii, loggia
pictatã cu imagini din viaþa nobiliarã.
Castelul este prevãzut cu un turn de
apãrare, numit „Nu te teme”. Castelul a
fost supus unor transformãri ulterioare
(1618–1623), datorate în special lui
Gabriel Bethlen, principele Transilvaniei,
ºi apoi unor ample lucrãri de restaurare
în anii 1965–1970 ºi 1993–1995.
3. Judeţ situat în partea central-vestică
a României, pe cursul inf. al râului Mureş,
în zona de contact a Carpaţilor Meridionali cu Carpaţii Occidentali, la
intersecţia paralelei de 46° latitudine N
cu meridianul de 23° longitudine E, între
jud. Alba (la N şi E), Vâlcea (SE), Gorj
(S), Caraş-Severin (SV), Timiş (V) şi Arad
(NV). Supr.: 7 063 km2 (2,96% din supr.
ţării). Populaţia (1 ian. 2011): 459 967 loc.
(2,15% din populaţia ţării), din care 222
801 loc. de sex masc. (48,4%) şi 237 166
loc. de sex fem. (51,6%). Populaţia urbană:
352 569 loc. (76,6%); rurală: 107 398 loc.
(23,4%). Densitatea: 65,1 loc./km2.
Structura populaţiei pe naţionalităţi (la
recensământul din 20-31 oct. 2011): 87,9%
români, 3,8% maghiari, 1,8% rromi, 0,2%
germani, apoi ucraineni, slovaci, greci,
evrei, cehi, sârbi, italieni, chinezi ş.a.).
Reşed.: municipiul Deva. Oraşe: Aninoasa,
Brad (municipiu), Călan, Geoagiu, Haţeg,
Hunedoara
(municipiu),
Lupeni
(municipiu), Orăştie (municipiu), Petrila,
Petroşani (municipiu), Simeria, Uricani,
Vulcan (municipiu). Comune: 55. Sate: 446
(din care 31 de sate aparţin oraşelor şi
municipiilor). Localit. componente ale
oraşelor şi municipiilor: 26.
Relieful este predominant muntos
(68% din supr. jud. H.), reprezentat prin
unităţi aparţinând Carpaţilor Meridionali, care depăşesc frecvent 2 000 m alt.
(M-ţii Şureanu, cu vf. Şureanu de 2 059
m, Parâng, cu vf. Parângu Mare de 2 519
m alt. aflat la limita cu jud. Gorj, fiind
punctul cel mai înalt al jud. H., Vâlcan,
Retezat, cu vf. său cel mai înalt – Peleaga
de 2 509 m alt., M-ţii Godeanu şi M-ţii
Ţarcu) şi Carpaţilor Occidentali (M-ţii
Poiana Ruscăi, Metaliferi şi Bihor), ale

căror înălţimi depăşesc arareori 1 400 m
(vf. Găina din M-ţii Bihor atinge 1 486 m
alt.). Toate aceste masive muntoase
înconjură jud. H. pe toate laturile lui ca
zidurile unei puternice cetăţi. Caracteristica masivelor muntoase din grupa
Carpaţilor Meridionali o constituie prezenţa numeroaselor urme ale glaciaţiei
cuaternare şi a celor trei suprafeţe de
eroziune (de denudare), bine individualizate şi etajate la diferite altitudini
absolute: suprafaţa Borăscu (numită astfel
de către Emmanuel de Martonne după
vf. Borăscu – 2 158 m alt. din masivul
Godeanu), aflată la 1 800–2 000 m alt., se
prezintă sub forma unei suprafeţe reduse
ca extindere, dar cu o netezime evidentă;
suprafaţa Râu Şes (numită astfel de către
Emmanuel de Martonne după râul cu
acelaşi nume din M-ţii Godeanu) se
menţine la 1 400–1 600 m alt.; suprafaţa
Gornoviţa, redusă ca extindere, se prezintă ca o prispă situată la 800–1 300 m
alt., tivind marginile masivelor montane.
Unităţile montane aparţinând Carpaţilor
Occidentali, cu înălţimi mai mici, sub
1 500 m alt., prezintă culmi domoale,
nivelate, numeroase măguri vulcanice,
fenomene carstice şi conţin bogate zăcăminte de minereuri auro-argentifere,
cuprifere etc. În afara culoarului larg al
văii Mureşului, care traversează jumătatea septentrională a jud. H., formând
un adevărat culoar-depresionar, în
interiorul jud. H. se individualizează
numeroase depresiuni intramontane, de
mărimi şi forme diferite, printre care:
Haţeg-Pui, Petroşani, Hunedoara, Brad,
Hălmagiu, Călan, Ormindea-Băiţa,
Luncoiu ş.a.
Clima este temperat-continentală, cu
unele diferenţieri marcate de etajarea
formelor de relief – fiind mai umedă şi
răcoroasă în zonele montane şi mai caldă
şi mai puţin umedă în reg. depresionare.
Iernile sunt, în general, moderate, iar
verile răcoroase. Temp. medie anuală
variază între 10°C pe valea Mureşului,
la Deva, şi –2°C în M-ţii Parâng şi
Retezat. Temp. max. absolută (39,7°C)
s-a înregistrat la Deva (16 aug. 1952), iar
minima absolută (– 31,6°C) tot la Deva
(24 ian. 1963). Precipitaţiile atmosferice
sunt repartizate neuniform pe terit. jud.
H., cantitatea medie anuală oscilând între
530 mm în depresiuni şi 1 400 mm în
zonele montane înalte. Vânturile
dominante bat cu o frecvenţă mai mare
dinspre V (14–15%) şi dinspre N şi NV
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(12–14%), cu viteze medii anuale ce
variază între 2 şi 4 m/s în depresiuni şi
între 4 şi 6 m/s pe crestele înalte ale
munţilor.
Reţeaua hidrografică de pe terit.
jud. H., a cărei densitate este cuprinsă
între 0,5 şi 1,1 km/km2, aparţine, în cea
mai mare parte, bazinului inf. al râului
Mureş, care străbate transversal, de la E
la V, jumătatea septentrională a jud. H.,
pe o distanţă de 105 km. Pe această
lungime, între localit. Aurel Vlaicu şi
Zam (jud. Hunedoara), râul Mureş curge
printr-un larg culoar tectonic, mărginit
de M-ţii Şureanu şi Poiana Ruscăi (la S)
şi de M-ţii Metaliferi (la N), în cadrul
căruia, din cauza pantei reduse de
curgere (0,3–0,5‰), formează nenumărate meandre. În acest sector, Mureşul
colectează numeroşi afl., printre care:
Geoagiu, Certej, Călan, Boz, Sârbi,
Gurasada, Zam, Almaş ş.a. (pe dr.) şi Romos, Orăştie, Strei, Cerna, Dobra ş.a. (pe
stg.). Partea nordică a jud. H. este drenată
de cursul superior al Crişului Alb, iar
extremitatea sud-estică de Jiu de Est şi
Jiu de Vest, care se unesc în arealul
localit. Iscroni, formând un curs unic cu
numele de Jiu, care, după 4 km, părăseşte
terit. jud. H. angajându-se într-un
fermecător defileu, extins în cea mai mare
parte pe terit. jud. Gorj. Lacurile naturale
sunt în număr foarte mare (peste 100),
majoritatea fiind de origine glaciară,
cantonate în căldările glaciare din zonele
înalte ale munţilor. Printre acestea se
remarcă lacurile din M-ţii Retezat –
Bucura (10,8 ha), cel mai extins lac alpin
din România, Zănoaga (29 m ad.), cel
mai adânc dintre toate lacurile glaciare,
Tăul Custurii sau Custura Mare (situat
la cea mai mare altitudine absolută din
ţară, respectiv, 2 270 m), salba lacurilor
Florica, Viorica, Lia, Ana aflate între 1 910
şi 2 070 m alt., apoi Tăul Negru, Gemenele, Slăveiu, Tăul Ştirbului ş.a. În M-ţii
Godeanu se află lacurile Scărişoara,
Gugu, Borăscu, Moraru, Godeanu,
Scurtele, Şeselor ş.a., în M-ţii Parâng,
lacurile Slăveiu, Tău fără Fund, Roşiile,
Mândra, Mija ş.a., iar în M-ţii Ţarcu,
lacurile Pietrele Albe sau Tăul Lucios,
Corciova, Tău fără Nume ş.a. Dintre
lacurile antropice cele mai importante
sunt Gura Apelor de pe cursul superior
al Râului Mare, Cinciş sau Teliuc pe
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cursul mijlociu al râului Cerna şi Valea
de Peşti, în bazinul superior al Jiului.
Vegetaţia prezintă o evidentă etajare
pe o diferenţă de nivel de c. 2 300 m.
Etajele alpin şi subalpin ocupă zonele
cele mai înalte ale munţilor, la peste 1 800
m alt., fiind caracteristice pajiştile naturale în care predomină rogozul alpin
(Carex curvula), păruşca (Festuca supina),
rugina (Juncus trifidus), iarba stâncilor
(Agrostis rupestris), ţăpoşica (Nardus
stricta) ş.a., ce alternează cu tufişuri de
smirdar (Rhododendron kotschyi), merişor
(Vaccinium vitis idaea), afin (Vaccinium
myrtillus), jneapăn (Pinus montana),
ienupăr (Juniperus sibirica), anin verde
(Alnus viridis) etc. În cadrul acestui etaj
se întâlnesc, din loc în loc, exemplare
izolate, viguroase, sau grupe reduse de
zâmbru (Pinus cembra). Etajul pădurilor
de molid, în care, alături de molid (Picea
abies), apar şi paltinul de munte (Acer
pseudoplatanus), zada (Larix decidua),
zâmbrul (Pinus cembra) ş.a., se extinde

pe pantele munţilor între 1 800 şi 1 300
m alt. Etajul pădurilor de foioase şi de
amestec (foioase cu conifere), situat între
1 300 şi 700 m alt., ocupă supr. mari pe
versanţii munţilor mijlocii şi joşi, fiind
alcătuit din păduri compacte, formate
din fag (Fagus silvatica), ulm de munte
(Ulmus montana), paltin (Acer platanoides),
frasin (Fraxinus excelsior), uneori gorun
(Quercus petraea), în care apar şi
exemplare de brad (Abies alba) şi molid
(Picea abies). În zonele depresionare, în
culoarul văii Mureşului şi pe pantele
dealurilor joase, se întâlnesc păduri de
fag, păduri de cer (Quercus cerris) şi
gârniţă (Quercus frainetto) în amestec cu
gorun (Quercus petraea), stejar (Quercus
robur), carpen (Carpinus betulus), ulm
(Ulmus foliacea), tei (Tilia tomentosa) ş.a.
Stratul de arbuşti din interiorul acestor
păduri cuprinde păducel (Crataegus
monogyna), sânger (Cornus sanguinea),
corn (Cornus mas), măceş (Rosa canina)
ş.a. De remarcat faptul că, în cadrul
Parcului Naţional Retezat (54 400 ha),
aflat pe terit. jud. H., declarat rezervaţie

a biosferei, se găsesc numeroase şi variate
elemente de floră de interes ştiinţific.
Dintre plante se evidenţiază speciile
endemice de Hieracium, Draba dorneri, Lilium jankae, specii de orhidee (Leucorchis
frivaldskyana), floarea-de-colţi (Leontopodium
alpinum), arginţică (Dryas octopetala) ş.a.
Fauna, diversă, bogată şi foarte
eterogenă, este adaptată, în cea mai mare
parte, condiţiilor de viaţă ale domeniului
forestier, multe dintre speciile de pădure
fiind de interes cinegetic. Cele mai reprezentative exemplare faunistice din zona
forestieră sunt: cerbul, ursul, căpriorul,
veveriţa, râsul, vulpea, lupul, pisica
sălbatică, cocoşul de munte, ierunca,
sitarul, gaiţa etc. Crestele înalte ale
munţilor constituie domeniul caprei
negre, al acvilei, al vulturului pleşuv –
toate ocrotite de lege. O mare parte din
lacurile alpine şi cursurile superioare ale
râurilor sunt bogate în păstrăvi.
Resursele naturale: huilă (Lupeni,
Uricani, Vulcan, Petrila, Lonea, Aninoasa, Petroşani, Livezeni ş.a. – centre
de exploatare situate în Depr. Petroşani,
care formează, laolaltă, cel mai mare
bazin huilifer al ţării), cărbune brun
(Ţebea, Mesteacăn), min. de fier (Teliucu
Inferior, Ghelari, Vadu Dobrii, Poiana lui
Filimon, Răchitova, Vaduri, Bătrâna,
Poieni), zăcăminte auro-argentifere (Brad,
Săcărâmb, Băiţa, Musariu, Gura Barza,
Certeju de Sus), de pirite cuprifere
(Ciungani, Căzăneşti, Almăşel, AlmaşSălişte), min. de plumb şi zinc (Muncelu
Mic, Băiţa), min. de cinabru (Voia) şi de
mangan (Baru), zăcăminte de bauxită
(Pui, Ohaba-Ponor), gips (Brad) şi talc
(Cerişor, Lelese); expl. de marmură
(Alun), calcar (Băniţa, Crăciuneasa, Vaţa
de Sus, Ohaba-Ponor), bentonit (Gurasada, Vica, Tătăreşti), travertin
(Banpotoc, Cărpiniş), andezit (Crişcior),
nisip cuarţos (Călan, Crivadea), argilă,
balast etc. Izv. cu ape minerale (Boholt,
Chimindia), cu ape termale (GeoagiuBăi, Vaţa de Jos, Călan); păduri (365 994
ha, sf. anului 2007, locul 3 pe ţară după
jud. Suceava şi Caraş-Severin).
Istoric. Rezultatele cercetărilor arheologice, întreprinse pe terit. actual al jud.
H., au scos în evidenţă, în mod concludent, existenţa şi continuitatea locuirii
pe aceste meleaguri din cele mai îndepărtate timpuri. Cele mai vechi urme de
vieţuire umană, descoperite în peşterile
Cioclovina Uscată (unde a fost găsit un
craniu de tip homo sapiens fosilis, c. 60 000–

10 000 î.Hr.), Nandru şi Bordu Mare (de
lângă Ohaba-Ponor), datează din Paleoliticul superior şi mijlociu. Epoca Neolitică este bine reprezentată de aşezările
de la Turdaş, Deva, Orăştie şi cele de pe
valea Nandru din M-ţii Poiana Ruscăi,
care dovedesc existenţa, în milen. 4 î.Hr.,
a unei populaţii stabile ce se ocupa cu
vânatul, cu creşterea animalelor şi
cultivarea rudimentară a pământului.
Vieţuirea a continuat neîntrerupt şi în
Epoca bronzului şi cea a fierului, aşa cum
o atestă vestigiile descoperite la Deva,
Orăştie ş.a. Dar zona de mare interes
ştiinţific, ce conferă jud. H. o importanţă
naţională, este aceea a munţilor şi dealurilor din S Orăştiei (M-ţii Orăştiei),
extinsă pe c. 150 km2, unde au fost descoperite numeroase aşezări dacice, ale căror
vestigii atestă un înalt nivel de civilizaţie,
o viaţă înfloritoare a populaţiei autohtone din ultimele două secole care au
precedat cucerirea romană. De fapt, aici
a fost leagănul şi centrul statului dac
condus de Burebista (82–44 î.Hr.) şi
Decebal (87–106). În nici o altă parte a
întinderii sale, urmele statului dac din
timpul celor doi regi nu sunt mai
elocvente şi mai bine păstrate cum sunt
vestigiile cetăţilor de la Blidaru (Õ
Costeşti 5), Piatra Roşie (Õ), Grădiştea
Muncelului (Õ), Băniţa şi mai ales
Sarmizegetusa Regia (Õ). După cucerirea
Daciei de către romani, în urma celor
două războaie sângeroase (101–102 şi
105–106), stăpânirea romană a preluat,
şi apoi a dezvoltat, multe dintre aşezările
dacice, transformându-le în puternice
centre ale Daciei romane (Colonia Ulpia
Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa,
Germisara, azi Geoagiu, Micia, azi Veţel ş.a.), şi a întemeiat o serie de aşezări
şi castre noi (Aquae, azi Călan, Cigmău
ş.a.) care, ulterior, au devenit vetre de
locuire ale poporului român. După
retragerea administraţiei şi a armatelor
romane de pe terit. Daciei (în perioada
271–275), populaţia autohtonă (care
asimilase în bună măsură, de-a lungul
celor peste 150 de ani de ocupaţie, o parte
a coloniştilor romani, a culturii şi civilizaţiei acestora), a continuat să vieţuiască
neîntrerupt pe aceste meleaguri şi în
secolele următoare, fapt dovedit de descoperirile de la Deva, Luncani, Veţel (sec.
4), Streisângeorgiu (sec. 8–12) ş.a. Vechile
formaţiuni cneziale şi voievodale
româneşti din Ţara Haţegului şi din M-ţii
Apuseni au lăsat numeroase şi impor-

tante monumente de cultură materială
din sec. 11–14 (bisericile din Densuş,
Strei, Crişcior, Sântămăria-Orlea, Ribiţa
ş.a.), care constituie tot atâtea mărturii
de vieţuire şi de afirmare a românilor pe
aceste locuri, multe documente scrise
amintind de existenţa, în 1247, a Ţării
Haţegului, cu numeroasele sate (Petros,
Uric, Paroş, Livadia, Râu Bărbat, Coroeşti
ş.a.). Cu timpul, locuitorii din aceste sate
au migrat spre valea superioară a Jiului,
în bazinul Petroşani, întemeind noi
localităţi, ale căror toponime derivă de
la numele satelor de obârşie. Dovadă
sunt localităţile Petroşani (nume derivat
de la locuitorii din satul Petroş, care s-au
stabilit aici), Uricani (de la satul Uric),
Paroşeni (de la Paroş), Livezeni (de la
Livadia) ş.a. Această zonă a bazinului
Petroşani a început să fie populată şi mai
intens după anul 1850, când aici a început
exploatarea zăcămintelor de cărbuni.
Astfel, în scurt timp s-au format şi s-au
dezvoltat rapid centrele miniere Lupeni,
Petroşani, Vulcan, Petrila ş.a. Ca urmare
a unor nedreptăţi sociale şi a unor condiţii grele de muncă, minerii din bazinul
Petroşani, şi în special cei de la Lupeni
au declanşat o puternică grevă (1929),
înăbuşită în sânge de autorităţi (22 de
morţi şi peste 58 de răniţi). Tot aici, în
aug. 1977 minerii au intrat într-o grevă
de protest reprezentând cea mai puternică acţiune revendicativă a muncitorilor
din România după instaurarea la putere
a regimului comunist. Greva a fost
înăbuşită de către forţele de securitate,
mulţi dintre liderii minerilor fiind întemniţaţi sau chiar exterminaţi. Ca urmare
a Legii nr. 5 din 8 sept. 1950, fostul jud.
H. din perioada interbelică (7 695 km2),
cu 12 plăşi, 5 oraşe şi 414 sate, a fost
transformat în regiunea H. (10 910 km2),
cu 6 raioane, 14 oraşe şi câteva sute de
sate – formă sub care a evoluat până la
17 febr. 1968, când s-a revenit la împărţirea pe judeţe a ţării, reînfiinţându-se
judeţul H. Cu unele mici restructurări
survenite pe parcurs, jud. H. cuprinde în
prezent 14 oraşe (din care 7 sunt municipii), 55 comune, 446 sate (din care 31
aparţin oraşelor şi municipiilor) şi 26
localit. componente ale oraşelor şi
municipiilor.
Economia jud. H. se caracterizează
printr-o ind. puternică şi diversificată, în
cadrul căreia o pondere însemnată o au
ramurile ind. miniere şi metalurgice.
Activităţile industriale se desfăşoară în
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cadrul agenţilor economici cu capital
integral sau majoritar de stat, a regiilor
autonome, precum şi a agenţilor economici cu capital privat.
Industria se bazează pe fondul unor
ramuri tradiţionale: siderurgia şi extracţia
cărbunilor şi a min. feroase şi neferoase.
Jud. H. este unul dintre principalele baze
metalurgice ale ţării, cu centre la
Hunedoara şi Călan, care furnizează
fontă, oţel şi laminate de diferite profile,
plasându-se pe locul 2 pe ţară după jud.
Galaţi. Alte ramuri industriale, cu
ponderi mari în realizarea producţiei
globale a jud. H., sunt: ind. constr. de
maşini, producătoare de utilaje miniere
(Petroşani, Crişcior), piese de schimb,
bunuri de larg consum etc.; ind. de expl.
a cărbunilor, a metalelor feroase şi
neferoase; ind. energiei electrice şi
termice (termocentralele de la Mintia,
Paroşeni, Hunedoara, Brad şi hidrocentralele de pe Râul Mare); ind. cocsochimică (Hunedoara, Călan); ind. mat.
de constr. (Deva, Hunedoara, Simeria,
Baru, Petroşani, Vaţa ş.a.); ind. de expl.
şi prelucr. a lemnului (Haţeg, Petroşani,
Orăştie, Baia de Criş, Petrila, Dobra,
Brad, Simeria ş.a.); ind. chimică (Lupeni,
Orăştie), producătoare de fibre artificiale
şi de prelucr. a maselor plastice; ind.
pielăriei şi încălţămintei (Hunedoara);
ind. blănăriei (renumita fabrică
„FAVIOR” din Orăştie); ind. textilă
(Deva, Haţeg, Hunedoara), a conf.
(Hunedoara, Haţeg ş.a.) şi tricotajelor
(Hunedoara); ind. alim. (Deva, Simeria,
Hunedoara, Haţeg, Petroşani ş.a.), cu o
gamă variată de produse din carne şi
lapte, conserve de fructe, băuturi etc. O
categorie aparte o constituie meşteşugurile tradiţionale reprezentate de
dulgherit şi de confecţionare a uneltelor
şi obiectelor de uz casnic (Tomnatec,
Rişculiţa, Mesteacăn, Alun, Bunila, Meria
ş.a.), de realizare a instrumentelor muzicale (Bulzeşti, Dumbrava), cojocărit
(Baia de Criş, Crişcior, Tomnatec ş.a.) etc.
Totodată, jud. H. se remarcă prin prezenţa numeroaselor mori de apă, pive,
darace, vâltori, joagăre etc., care au o
îndelungată tradiţie pe aceste meleaguri.
Agricultura, deşi dispune de condiţii
pedoclimatice mai puţin favorabile (jud.
fiind predominant muntos), constituie
un domeniu important al economiei jud.
H. La sf. anului 2007, fondul funciar al
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jud. H. era format din 280 332 ha terenuri
agricole, 365 994 ha păduri, 5 818 ha
acoperite cu ape şi bălţi şi 54 123 ha alte
suprafeţe. În acelaşi an, din totalul supr.
agricole (280 332 ha), 79 629 ha erau
terenuri arabile, 117 510 ha păşuni, 82 282
ha fâneţe naturale, 911 ha livezi şi pepiniere pomicole. Cele mai adecvate
terenuri pentru culturile agricole se află
de-a lungul văilor Mureşului şi Streiului
şi în Depr. Haţeg. În anul 2007, supr.
arabile au fost cultivate cu porumb
(23 747 ha), grâu şi secară (10 691 ha),
cartofi (8 211 ha), plante de nutreţ (5 413
ha), ovăz, orz şi orzoaică, legume, plante
textile ş.a. Pomicultura, în cadrul căreia
predomină prunul şi mărul, are condiţii
prielnice de dezvoltare în zonele deluroase şi în Depr. Haţeg, formând bazine
pomicole compacte în arealele localit.
Haţeg, Orăştie, Geoagiu, Veţel, Dobra
ş.a. În toamna anului 2007, producţia
totală de fructe a fost de 21 226 tone, din
care 4 542 tone mere, 12 742 tone prune,
1 568 tone pere ş.a. Sectorul zootehnic
reprezintă o ramură tradiţională profilată, îndeosebi, pe creşterea animalelor
pentru lapte, carne, grăsime şi lână. La
începutul anului 2008, pe terit. jud. H.
existau 52 412 capete bovine (predominant din rasele Bălţata românească şi
Pinzgau), 70 400 capete porcine (în
special rasele Marele Alb, Bazna, Negrul
de Strei, metisul Landrace), 145 395 capete ovine (Ţurcană şi Ţigaie), 8 121
capete caprine, 9 678 capete cabaline;
avicultură (1 513 101 capete păsări);
apicultură (34 212 familii de albine). Peste
99% din numărul crescătorilor de
animale aparţin sectorului privat.
Căile de comunicaţie. La sf. anului 2007,
căile ferate, care formează baza sistemului de transport a jud. H., însumau
289 km (din care 220 km electrificate), cu
o densitate de 40,9 km/1 000 km2 de
teritoriu (inferioară mediei pe ţară, care
este de 45,2 km/1 000 km2 de teritoriu).
Reţeaua feroviară se caracterizează
printr-o mare frecvenţă a staţiilor şi punctelor de oprire, fapt ce sporeşte capacitatea de transport pe c.f. Jud. H. este
străbătut de tronsoanele a două mari
magistrale feroviare care se întâlnesc în
nodul feroviar Simeria, şi anume:
magistrala Bucureşti–Ploieşti–Braşov–
Făgăraş–Sibiu–Sebeş–Vinţu de Jos–Simeria–Deva–Arad şi, respectiv, Bucureşti–

Craiova–Filiaşi–Târgu Jiu–Petroşani–Călan–Simeria (cu derivaţie spre SântămăriaOrlea–Haţeg–Sarmizegetusa–Bistra, prin
Poarta de Fier a Transilvaniei–Caransebeş–Timişoara)–Deva–Arad. În acelaşi
an, lungimea drumurilor publice era de
3 216 km, ocupând, din acest punct de
vedere, locul 1 pe ţară (din care 732 km
modernizaţi), cu o densitate de 45,5 km/
100 km2 de teritoriu, superioară mediei
pe ţară care este de 33,9 km/100 km2 de
teritoriu. În cadrul reţelei rutiere o importanţă deosebită o au autostrada
drumurile europene
Or`]tie
E 68 – Nădlac–Arad–Deva–Sibiu–Braşov–
Bucureşti şi E 79 – Oradea–Beiuş–Deva–
Petroşani–Târgu Jiu–Craiova–Calafat.
Învăţământ, cultură şi artă. În anul
şcolar 2007–2008, pe terit. jud. H. îşi
desfăşurau activitatea 40 de grădiniţe de
copii, cu 12 352 copii înscrişi şi 655 cadre
didactice, 97 de şcoli generale (învăţământ primar şi gimnazial), cu 37 671 elevi
şi 2 852 cadre didactice, 36 de licee, cu
20 144 elevi şi 1 485 profesori, o şcoală
profesională, cu 5 227 elevi şi 76 profesori,
trei institute de învăţământ superior (unul
la Petroşani cu trei facultăţi, 5 547 studenţi
şi 213 profesori, altul la Hunedoara cu
două facultăţi, 1 168 studenţi şi 56 profesori şi altul la Deva, cu o facultate, 257
studenţi şi 5 profesori). Învăţământul
superior particular este reprezentat
printr-o Universitate Tehnică, la Petroşani, o Universitate Ecologică „Traian” şi
un Seminar Teologic, la Deva. În cadrul
sistemului de învăţământ, o importanţă
deosebită o are Colegiul Naţional Sportiv
„Cetate” – o renumită şcoală de gimnastică feminină, continuatoarea Şcolii de
gimnastică de la Oneşti, în care, din anul
1978, s-au format numeroase campioane
olimpice, mondiale şi europene, printre
care: Nadia Comăneci (venită de la
Oneşti), Ecaterina Szabo, Lavinia Agache,
Daniela Miloşovici, Maria Olaru ş.a. În
acelaşi an, reţeaua aşezămintelor culturale
şi de artă cuprindea şapte case de cultură,
361 cămine culturale, 254 biblioteci, cu
3 213 000 vol., un teatru dramatic, la
Petroşani, un teatru de revistă, la Deva,
două cinematografe, şapte muzee, două
ansambluri folclorice („Ardeleana”, la
Hunedoara, şi „Parângul”, la Petroşani),
o orchestră de muzică populară
(„Haţegana”, la Hunedoara) etc. Activitatea sportivă se desfăşoară în cadrul
celor 107 secţii sportive, în care sunt
cuprinşi 2 819 sportivi legitimaţi, 128
antrenori şi 142 arbitri.
Ocrotirea sănătăţii. La sf. anului
2007, reţeaua sanitară de pe cuprinsul

jud. H. era formată din 11 spitale, cu 3 497
paturi, din care două cu profil neuropsihiatric şi două sanatorii, revenind un
pat de spital la 135 locuitori, 18
dispensare, 160 de farmacii şi puncte
farmaceutice. În acelaşi an, asistenţa
medicală era asigurată de 1 167 medici
(un medic la 404 locuitori), 283 medici
stomatologi (un medic stomatolog la
1 668 de locuitori) şi 3 292 cadre sanitare
cu pregătire medie.
Turism intens, legat de multiplele
posibilităţi oferite de frumuseţea şi
varietatea peisajului natural, de numeroasele obiective arheologice, istorice,
arhitectonice, social-culturale etc., de
bogăţia şi diversitatea elementelor etnografice şi folclorice, de prezenţa
staţiunilor balneoclimaterice Boholt,
Călan, Geoagiu-Băi, Vaţa de Jos etc.
Cadrul natural, atât de generos, cu
numeroasele masive montane acoperite
de păduri, cu înălţimi dominate de
relieful glaciar (văi, circuri, custuri, lacuri
glaciare), cu depresiuni cuibărite între
pereţii munţilor, cu chei şi defilee,
precum şi cu frecvente fenomene carstice
(peşterile Cioclovina Uscată, Ponorici,
Tecuri, Ohaba-Ponor, Bolii ş.a.), Parcul
Naţional Retezat şi multe alte rezervaţii
naturale (Cheile Crivadiei, 5 ha, Dealul
Cetăţii din Deva, 30 ha, Fâneţele de la
Pui, 10 ha, Pădurea Bejan din SV
municipiului Deva, 103 ha, Parcul
dendrologic de la Simeria, 66 ha, Pădurea
Slivuţ de la Haţeg, cu rezervaţie de
zimbri, 40 ha etc.) sunt doar câteva dintre
atracţiile irezistibile. Acestora li se
adaugă obiectivele istorice şi arhitectonice din Deva, Hunedoara, Brad ş.a.,
ruinele amfiteatrului roman de la Sarmizegetusa (fosta capitală a Daciei romane, cunoscută sub numele de Colonia
Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa), aşezarea neolitică de la Turdaş,
vestigiile cetăţilor dacice de la Blidaru,
Piatra Roşie, Grădiştea Muncelului,
bisericile din Streisângeorgiu (sec. 11),
Densuş (sec. 13, declarată monument
istoric), Crişcior (sec. 14), manifestarea
populară tradiţională de pe Muntele
Găina, cunoscută sub numele de „Târgul de Fete” etc. La sf. anului 2007, baza
turistică a jud. H. cuprindea 22 de
hoteluri şi moteluri, trei cabane, 18 vile
turistice, 18 pensiuni turistice urbane şi
17 pensiuni turistice rurale ş.a., cu o
capacitate totală de 3 452 de locuri.
Indicativ auto: HD.

I. Municipii

Localităţile jud. Hunedoara
(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)

1. BRAD (1445)

Localit. componente ale municipiilor

2. DEVA (1269)

1. Sântuhalm (1453)

3. HUNEDOARA (1265)

1. Răcăştia (1358)

4. LUPENI (1770)

5. ORĂŞTIE (1103)

6. PETROŞANI (1640)

7. VULCAN (1462)
II. Oraşe

1. ANINOASA (1442)

2. CĂLAN (1387)

3. GEOAGIU (1271)

4. HAŢEG (1247)
5. PETRILA (1493)

6. SIMERIA (1866)

Hunedoara

Satele care aparţin municipiilor

1. Mesteacăn (1439)
2. Potingani (1441)
3. Ruda-Brad (1439)
4. Ţărăţel (1439)
5. Valea Bradului (1441)
1. Archia (1332)
2. Bârcea Mică (1367)
3. Cristur (1302)

1. Boş (1358)
2. Groş (1733)
3. Hăşdat (1333)
4. Peştişu Mare (1302)

1. Dâlja Mare (1854)
2. Dâlja Mică (1913)
3. Peştera (1956)
4. Slătinioara (1954)

1. Dealu Babii
2. Jiu-Paroşeni (1854)

Localit. componente ale oraşelor
1. Streisângeorgiu (1377)

1. Aurel Vlaicu (1291)
2. Băcâia (1509)
3. Bozeş (1407)
4. Cigmău (1444)
5. Gelmar (1291)
6. Geoagiu-Băi (1805)
7. Homorod (1407)
8. Mermezeu-Văleni (1407)
9. Renghet (1518)
10. Văleni (1956)
1. Nălaţvad (1444)
1. Cimpa (1956)
2. Jieţ (1954)
3. Răscoala (1954)
4. Tirici

Sate care aparţin oraşelor

1. Iscroni (1733)

1. Batiz (1346)
2. Călanu Mic (1387)
3. Grid (1392)
4. Nădăştia de Jos (1419)
5. Nădăştia de Sus (1447)
6. Ohaba Streiului (1392)
7. Sâncrai (1320)
8. Sântămăria de Piatră (1315)
9. Strei (1453)
10. Strei-Săcel (1392)
11. Valea Sângeorgiului (1392)

1. Silvaşu de Jos (1360)
2. Silvaşu de Sus (1360)

1. Bârcea Mare (1295)
2. Cărpiniş (1954)
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7. URICANI (1818)

III. Comune
1. BAIA DE CRIŞ

2. BALŞA

3. BARU

4. BĂCIA

5. BĂIŢA

6. BĂNIŢA

1. Câmpu lui Neag (1493)
2. Valea de Brazi (1956)
Satele componente
(primul sat este reşed. com.)
1. Baia de Criş (1390)
2. Baldovin (1464)
3. Căraci (1439)
4. Cărăstău (1439)
5. Lunca (1760–1762)
6. Rişca (1427)
7. Rişculiţa (1525)
8. Ţebea (1427)
9. Văleni (1954)

1. Balşa (1407)
2. Almaşu Mic de Munte (1733)
3. Ardeu (1509)
4. Buneşti (1954)
5. Galbina (1954)
6. Mada (1407)
7. Oprişeşti (1805)
8. Poiana (1511)
9. Poieniţa (1805)
10. Roşia (1956)
11. Stăuini
12. Techereu (1511)
13. Vălişoara (1733)
14. Voia (1509)
1. Baru (1453)
2. Livadia (1404)
3. Petros (1407)
4. Valea Lupului (1472)
1. Băcia (1332)
2. Petreni (1425)
3. Tâmpa (1404)
4. Totia (1366)

1. Băiţa (1427)
2. Barbura (1805)
3. Căinelu de Sus (1330)
4. Crăciuneşti (1439)
5. Fizeş (1453)
6. Hărţăgani (1439)
7. Lunca (1440)
8. Ormindea (1439)
9. Peştera (1534)
10. Sălişte (1439)
11. Trestia (1439)
1. Băniţa (1839)
2. Crivadia (1453)
3. Merişor (1453)

3. Sântandrei (1332)
4. Simeria Veche (1276)
5. Şăuleşti (1377)
6. Uroi (1333)

7. BĂTRÂNA

8. BERIU

9. BLĂJENI

10. BOŞOROD

11. BRĂNIŞCA

12. BRETEA ROMÂNĂ

1. Bătrâna (1750)
2. Faţa Roşie (1956)
3. Piatra (1956)
4. Răchiţaua (1956)

1. Beriu (1332)
2. Căstău (1332)
3. Cucuiş (1913)
4. Măgureni (1909)
5. Orăştioara de Jos (c. 1444)
6. Poieni (1956)
7. Sereca (1332)
8. Sibişel (1663)
1. Blăjeni (1439)
2. Blăjeni-Vulcan (1956)
3. Criş (1956)
4. Dragu-Brad (1956)
5. Groşuri (1956)
6. Plai (1956)
7. Reţ (1956)
8. Sălătruc (1956)
1. Boşorod (1733)
2. Alun (1956)
3. Bobaia (1956)
4. Chitid (1377)
5. Cioclovina (1956)
6. Luncani (1750)
7. Prihodişte (1518)
8. Târsa
9. Ursici (1956)

1. Brănişca (1329)
2. Bărăştii Iliei (1482)
3. Boz (1453)
4. Căbeşti (1484)
5. Furcşoara (1518)
6. Gialacuta (1484)
7. Rovina (1913)
8. Târnava (1484)
9. Târnăviţa (1484)

1. Bretea Română (1406)
2. Băţălar (1453)
3. Bercu (1956)
4. Bretea Streiului (1332)
5. Covragiu (1453)
6. Gânţaga (1426)
7. Măceu (1468)
8. Ocolişu Mare (1377)
9. Plopi (1453)

13. BUCEŞ

14. BUCUREŞCI

15. BULZEŞTII DE SUS

16. BUNILA

17. BURJUC

18. CÂRJIŢI

19. CERBĂL

20. CERTEJU DE SUS

10. Ruşi (1453)
11. Vâlcele (1360)
12. Vâlcelele Bune (1453)
13. Vâlceluţa (1956)
1. Buceş (1439)
2. Buceş-Vulcan (1856)
3. Dupăpiatră (1839)
4. Grohoţele (1956)
5. Mihăileni (1439)
6. Stănija (1439)
7. Tarniţa (1956)
1. Bucureşci (1464)
2. Curechiu (1439)
3. Merişor (1956)
4. Rovina (1850)
5. Şesuri (1439)

1. Bulzeştii de Sus (1441)
2. Bulzeştii de Jos
3. Giurgeşti (1954)
4. Grohot (1733)
5. Păuleşti (1954)
6. Ruseşti (1954)
7. Stănculeşti (1956)
8. Ticera (1954)
9. Tomnatec (1523)
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21. CRIŞCIOR

22. DENSUŞ

23. DOBRA

1. Bunila (1416)
2. Alun (1482)
3. Cernişoara Florese (1438)
4. Poieniţa Voinii (1380)
5. Vadu Dobrii (1733)
1. Burjuc (1468)
2. Brădăţel (1468)
3. Glodghileşti (1468)
4. Petreşti (1468)
5. Tătărăşti (1418)
6. Tisa (1491)
1. Cârjiţi (1453)
2. Almaşu Sec (1491)
3. Chergheş (1406)
4. Cozia (1453)
5. Popeşti (1491)

1. Cerbăl (1476)
2. Arănieş (1453)
3. Feregi (1482)
4. Merişoru de Munte (1491)
5. Poiana Răchiţelii (1506)
6. Poieniţa Tomii (1482)
7. Socet (1482)
8. Ulm (1499)
1. Certeju de Sus (1468)
2. Bocşa Mare (1956)
3. Bocşa Mică (1956)

4. Hondol (1760–1762)
5. Măgura-Topliţa (1453)
6. Nojag (1465)
7. Săcărâmb (1465)
8. Topliţa Mureşului (1956)
9. Vărmaga (1492)
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1. Crişcior (1439)
2. Barza (1909)
3. Valea Arsului (1825)
4. Zdrapţi (1441)
1. Densuş (1247)
2. Criva (1438)
3. Hăţăgel (1447)
4. Peşteana (1404)
5. Peşteniţa (1404)
6. Poieni (1360)
7. Ştei (1438)

1. Dobra (1387)
2. Abucea (1491)
3. Bujoru (1491)
4. Făgeţel (1507)
5. Lăpuşnic (1491)
6. Mihăieşti (1491)
7. Panc (1491)
8. Panc-Sălişte (1491)
9. Răduleşti (1491)
10. Roşcani (1491)
11. Stânceşti
12. Stânceşti-Ohaba (1491)
13. Stretea (1484)

24. GENERAL BERTHELOT 1. General Berthelot (1411)*
2. Crăguiş (1462)
3. Fărcădin (1411)
4. Livezi (1850)
5. Tuştea (1360)
25. GHELARI

26. GURASADA

1. Ghelari (1733)
2. Govăjdia (1482)
3. Plop (1468)
4. Ruda (1482)

1. Gurasada (1292)
2. Boiu de Jos (1485)
3. Boiu de Sus (1485)
4. Cărmăzăneşti (1468)
5. Câmpuri de Sus (1485)
6. Câmpuri-Surduc (1462)
7. Dănuleşti (1468)
8. Gothatea (1418)
9. Runcşor (1750)
10. Ulieş (1346)

Până la 9 nov. 2001 satul şi comuna General Berthelot
s-au numit Unirea.
*
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27. HĂRĂU

28. ILIA

29. LĂPUGIU DE JOS

30. LELESE

11. Vica (1485)

1. Hărău (1360)
2. Banpotoc (1362)
3. Bârsău (1440)
4. Chimindia (1334)

1. Ilia (1266)
2. Bacea (1468)
3. Brâznic (1491)
4. Bretea Mureşană (1453)
5. Cuieş (1468)
6. Dumbrăviţa (1453)
7. Săcămaş (1478)
8. Sârbi (1484)
9. Valea Lungă (1468)

1. Lăpugiu de Jos (1439)
2. Baştea (1733)
3. Coseşti (1733)
4. Fintoag (1491)
5. Grind (1491)
6. Holdea (1733)
7. Lăpugiu de Sus (1439)
8. Lăsău (1491)
9. Ohaba (1472)
10. Teiu (1491)
1. Lelese (1733)
2. Cerişor (1482)
3. Runcu Mare (1482)
4. Sohodol (1482)

31. LUNCA CERNII DE JOS 1. Lunca Cernii de Jos (1360)
2. Ciumiţa (1956)
3. Fântâna (1913)
4. Gura Bordului (1956)
5. Lunca Cernii de Sus (1360)
6. Meria (1504)
7. Negoiu (1956)
8. Valea Babii (1956)
32. LUNCOIU DE JOS

33. MĂRTINEŞTI

34. ORĂŞTIOARA DE SUS

1. Luncoiu de Jos (1439)
2. Dudeşti (1956)
3. Luncoiu de Sus (1439)
4. Podele (1805)
5. Stejărel (1439)
1. Mărtineşti (1405)
2. Dâncu Mare (1405)
3. Dâncu Mic (1405)
4. Jeledinţi (1320)
5. Măgura (1506)
6. Tămăşasa (1326)
7. Turmaş (1496)

1. Orăştioara de Sus (c. 1444)
2. Bucium (1439)
3. Costeşti (c. 1444)
4. Costeşti-Deal (1956)
5. Grădiştea de Munte (1909)

35. PESTIŞU MIC

36. PUI

37. RAPOLTU MARE

38. RĂCHITOVA

39. RÂU DE MORI

40. RIBIŢA

6. Ludeştii de Jos (1439)
7. Ludeştii de Sus (1439)
8. Ocolişu Mic (1377)

1. Pestişu Mic (1330)
2. Almaşu Mic (1406)
3. Ciulpăz (1733)
4. Cutin (1954)
5. Dumbrava (1956)
6. Josani (1330)
7. Mănerău (1470)
8. Nandru (1330)
9. Valea Nandrului (1330)

1. Pui (1426)
2. Băieşti (1447)
3. Federi (1457)
4. Fizeşti (1447)
5. Galaţi (1443)
6. Hobiţa (1411)
7. Ohaba-Ponor
8. Ponor (1447)
9. Râu Bărbat (1391)
10. Ruşor (1411–1412)
11. Şerel (1453)
12. Uric (1473)

1. Rapoltu Mare (1346)
2. Bobâlna (1362)
3. Boiu (1418)
4. Folt (1321)
5. Rapolţel (1513)
1. Răchitova (1360)
2. Boiţa (1733)
3. Ciula Mare (1426)
4. Ciula Mică (1447)
5. Goteşti (1956)
6. Mesteacăn (1750)
7. Vălioara (1447)

1. Râu de Mori (1359)
2. Brazi (1439)
3. Clopotiva (1360)
4. Ohaba-Sibişel (1359)
5. Ostrov (1360)
6. Ostrovel (1439)
7. Ostrovu Mic (1450)
8. Sibişel
9. Suseni (1439)
10. Unciuc (1439)
11. Valea Dâljii (1440)

1. Ribiţa (1369)
2. Crişan (1439)
3. Dumbrava de Jos (1439)
4. Dumbrava de Sus (1439)
5. Ribicioara (1441)
6. Uibăreşti (1439)

41. ROMOS

42. SARMIZEGETUSA

43. SĂLAŞU DE SUS

44. SÂNTĂMĂRIA-ORLEA

45. ŞOIMUŞ

46. TELIUCU INFERIOR

47. TOMEŞTI

48. TOPLIŢA

1. Romos (1206)
2. Ciungu Mare (1956)
3. Pişchinţi (1387)
4. Romoşel (1493)
5. Vaidei (1532)

1. Sarmizegetusa (1398)
2. Breazova (1366)
3. Hobiţa-Grădişte (1733)
4. Păucineşti (1438)
5. Zeicani (1475)

1. Sălaşu de Sus (1453)
2. Coroieşti (1447)
3. Mălăieşti (1453)
4. Nucşoara (1394)
5. Ohaba de sub Piatră (1445)
6. Paroş (1954)
7. Peştera (1453)
8. Râu Alb (1411–1412)
9. Râu Mic (1517)
10. Sălaşu de Jos (1360)
11. Zăvoi (1446)
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49. TOTEŞTI

50. TURDAŞ

51. VAŢA DE JOS

1. Sântămăria-Orlea (1332)
2. Balomir (1451)
3. Bărăştii Haţegului (1444)
4. Bucium-Orlea (1954)
5. Ciopeia (1453)
6. Săcel (1444)
7. Sânpetru (1447)
8. Subcetate (1447)
9. Vadu (1956)

1. Şoimuş (1278)
2. Bălata (1850)
3. Bejan (1330)
4. Bejan-Târnăviţa (1434)
5. Boholt (1453)
6. Căinelu de Jos (1330)
7. Chişcădaga (1453)
8. Fornădia (1499)
9. Păuliş (1440)
10. Sulighete (1330)

52. VĂLIŞOARA

53. VEŢEL

1. Teliucu Inferior (1431)
2. Cinciş-Cerna (1446)
3. Izvoarele (1446)
4. Teliucu Superior (1431)

1. Tomeşti (1439)
2. Dobroţ (1439)
3. Leauţ (1439)
4. Livada (1760–1762)
5. Obârşa (1614)
6. Şteia (1760–1762)
7. Tiuleşti (1439)
8. Valea Mare de Criş (1439)

1. Topliţa (1482)
2. Curpenii Silvaşului (1850)

54. VORŢA

55. ZAM

3. Dăbâca (1464)
4. Dealu Mic (1850)
5. Goleş (1733)
6. Hăşdău (1438)
7. Mosoru (1954)
8. Vălari (1482)
1. Toteşti (1416)
2. Cârneşti (1439)
3. Copaci (1954)
4. Păclişa (1447)
5. Reea
1. Turdaş (1332)
2. Pricaz (1332)
3. Râpaş (1396)
4. Spini (1430)

1. Vaţa de Jos (1439)
2. Basarabasa (1439)
3. Birtin (1439)
4. Brotuna (1439)
5. Căzăneşti (1760–1762)
6. Ciungani (1760–1762)
7. Ocişor (1439)
8. Ociu (1439)
9. Prăvăleni (1650)
10. Prihodişte (1760–1762)
11. Tătărăştii de Criş (1439)
12. Târnava de Criş
13. Vaţa de Sus (1439)
1. Vălişoara (1506)
2. Dealu Mare (1484)
3. Săliştioara (1499)
4. Stoieneasa (1437)

1. Veţel (1371)
2. Boia Bârzii (1386)
3. Bretelin (1453)
4. Căoi (1387)
5. Herepeia (1491)
6. Leşnic (1394)
7. Mintia (1330)
8. Muncelu Mare (1491)
9. Muncelu Mic (1733)
10. Runcu Mic (1499)
1. Vorţa (1468)
2. Certeju de Jos (1468)
3. Coaja (1468)
4. Dumeşti (1482)
5. Luncşoara (1516)
6. Valea Poienii (1518)
7. Visca (1368)
1. Zam (1407)
2. Almaş-Sălişte (1468)
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Hupurtun

HUPURTUN,
Hopârta.

Sacerdos

3. Almăşel (1468)
4. Brăşeu (1733)
5. Cerbia (1468)
6. Deleni (1956)
7. Godineşti (1428)
de

~

Õ

HURDUGI Õ Dimitrie Cantemir.
HUREZ Õ Horezu (2).

HUREZANI, com. în jud. Gorj, alcãtuitã
din 5 sate, situatã în zona Dealurilor
Amaradiei, pe râul Amaradia; 1 674 loc.
(1 ian. 2011): 888 de sex masc. ºi 786 fem.
Nod rutier. Expl. de gaze naturale.
Pomiculturã (meri, pruni, peri). Bisericile
cu hramurile „Sfântul Dumitru” (1842)
şi „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”
(1908, restaurată în anul 2010), în satul
Hurezani.

HURUIEªTI, com. în jud. Bacãu, alcãtuitã
din 7 sate, situatã în partea de S a
Colinelor Tutovei, pe râul Perchiu; 2 612
loc. (1 ian. 2011): 1 300 de sex masc. ºi
1 312 fem. Expl. de gaze naturale. Expoziþia fotodocumentarã „Vasile Pârvan”
(în satul Perchiu) cuprinde fotografii,
copii documentare privind viaþa ºi
activitatea arheologului V. Pârvan. Satul
Floreºti este menþionat documentar în
1472 ºi apoi în 1495. Bisericile cu hramurile „Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel” (1780,
reziditã în 1894), „Sfântul Dumitru” (ante
1809, refãcutã în 1822, reparatã în 1845
ºi refãcutã în 1927) ºi „Sfinþii Voievozi”
(ante 1809, refãcutã în 1862), în satele
Ocheni, Floreºti ºi Huruieºti; în satul
Fundoaia se aflã o bisericã din lemn cu
hramul „Naşterea Sfântului Ioan
Botezãtorul”, ctitorie din 1787 a boierului
Ioan ªetrariu, reparatã în 1845, în prezent
capelã de cimitir, iar în anii 2002-2006 a
fost construită o nouã bisericã, având
hramul „Naşterea Sfântului Ioan
Botezătorul”, de mari dimensiuni (27 m
lungime, 7 m lãþime ºi 26 m înãlþime) cu
picturi murale interioare în frescã. În
satul Huruieşti mai există biserica
„Sfântul Gheorghe” datând din 1850,
distrusă de un incendiu în anul 2010 şi
reconstruită în anii 2010-2011, precum şi
biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva”
construită din paiantă în 1935 (în satul
Şarba – sat care a fost înglobat în satul

Huruieşti la 17 febr. 1968), reparată în
1948, 1978 şi pictată în anii 2003-2007.

HUSASÃU DE TINCA, com. în jud.
Bihor, alcãtuitã din 5 sate, situatã în zona
de contact a Câmpiei Miersigului cu
Dealurile Hidiºelului, la confl. râului
Valea Nouã cu Fonãu; 2 320 loc. (1 ian.
2011): 1 182 de sex masc. ºi 1 138 fem.
Nod rutier. Satul Husasãu de Tinca este
menþionat documentar, prima oarã, în
1332. În satul Sititelec, atestat documentar
în anul 1213, se află biserica „Sfântul
Nicolae” construită în anii 1926-1928 pe
locul uneia din lemn ce data din 1882 şi
reparată în 1976.

HUSNICIOARA, com. în jud. Mehedinþi,
alcãtuitã din 11 sate, situatã în Piem.
Coºuºtei, pe cursul superior al râului
Huºniþa; 1 393 loc. (1 ian. 2011): 722 de
sex masc. ºi 671 fem. Bisericã din lemn
cu hramul „Sfinþii Voievozi” (1785), în
satul Seliºteni.
HUªI 1. Depresiune sculpturalã intracolinarã, situatã în SE Pod. Central Moldovenesc (respectiv în Pod. Bârladului), la
70–150 m alt., mãrginitã de cuestele
Pietrãriei (la N), Drãslãvãþului (la S) ºi
Dealurile Lohanului (la V), cu largã
deschidere spre E, unde vine în contact
cu lunca Prutului. Depr. H. a fost
generatã de numeroºi afl. de gradul 2 de
pe dr. Prutului (Huºi, Recea, Gura Vãii,

Huşi (2). Catedrala episcopală „Sfinţii Apostoli Petru
şi Pavel"

8. Micăneşti (1468)
9. Pogăneşti (1468)
10. Pojoga (1366)
11. Sălciva (1455)
12. Tămăşeşti (1468)
13. Valea (1956)
ªopârleni º.a., afl. ai Pruteþului). Vatra
depresiunii, extinsã pe c. 25 km lungime
ºi c. 12 km lãþime max., are un relief slab
vãlurit, cu câmpuri colinare acumulative
prelungi (tãpºane), terase ºi lunci. Climã
temperat-continentalã, cu temp. medii
multianuale în jur de 9,5°C ºi precipitaþii
reduse (450–500 mm anual). Soluri
aluviale, cernoziomice º.a., propice
culturilor agricole. Rama deluroasã de
pe latura vesticã a Depr. H. este acoperitã
cu pãduri de fag în amestec cu stejar, tei
ºi carpen. Pomiculturã, viticulturã,
legumiculturã.
2. Municipiu în jud. Vaslui, situat în
depresiunea omonimã, la 70–120 m alt.,
la 45 km E-NE de municipiul Vaslui;
29 533 loc. (1 ian. 2011): 14 324 de sex
masc. ºi 15 209 fem. Supr.: 61,1 km2, din
care 10,8 km2 în intravilan; densitatea:
2 734 loc./km2. Staþie finalã de c.f. (inauguratã în 1890). Constr. de maºini-unelte
ºi de utilaje pentru ind. alim. Producţie
de mobilã, butoaie, încãlþăminte, tricotaje
ºi conf., covoare, mat. de constr. (cãrãmizi, cahle de teracotã), obiecte de uz
casnic ºi produse alim. (conserve de
legume ºi fructe, preparate din lapte,
bãuturi rãcoritoare, panificaþie etc.).
Fermã de creºtere a bovinelor. Centru
viticol ºi pomicol. Combinat de
vinificaþie. Muzeul municipal cu secþii
de istorie, arheologie, ºtiinþele naturii,
artã plasticã ºi etnografie, inaugurat în
1957. Muzeul memorial „Dimitrie Cantemir”. Muzeul viticulturii (1976). Istoric.
Sãpãturile arheologice efectuate în
perimetrul municipului H. au scos la
ivealã vestigii datând din Neolitic, din
prima ºi din cea de-a doua Epocã a
fierului, iar pe un promontoriu de la
marginea pãdurii Tãtãrani au fost
identificate urmele unei aºezãri neolitice
ºi o necropolã de înhumaþie aparþinând
culturii materiale Noua (sec. 14–12 î.Hr.),
cu un bogat material ceramic. Pe pantele
de E ale Dealului Turbata (c. 5 km de
oraº) au fost descoperite urmele a trei
locuinþe ºi un cuptor pentru copt pâinea
din cadrul unei aºezãri geto-dacice din
sec. 4–3 î.Hr., precum ºi vase ceramice

lucrate la roatã sau cu mâna, unelte, fusaiole, mãrgele din lut ars, râºniþe, o brãþarã
din bronz, trei figurine din lut ars º.a.
Localit. apare menþionatã documentar,
prima oarã, în 1415 într-un act emis de
domnul Alexandru cel Bun în legatură
cu plantaţiile de viţă de vie, apoi în 1441,
ca aºezare ruralã, iar apoi la 17 dec. 1487.
La 23 ian. 1502 este consemnat în documente ca târg, iar în 1824 este declarat
oraº. În timpul domniei lui ªtefan cel
Mare a fost reºed. domneascã ºi un
important centru comercial, viticol ºi
meºteºugãresc. În 1598, domnul Moldovei, Ieremia Movilã, a înfiinþat Episcopia Huºilor. În perioada 1600–1662, în
jurul oraºului H. au fost plantate întinse
suprafeþe cu viþã de vie. În 1646, Marco
Bandini (sau Marcus Bandinis), misionar
franciscan de origine bosniacã stabilit în
Moldova în anul 1644, scria: „Huºi,
strãveche aºezare a podgoriilor Moldovei, produce un vin gustos, aromat ºi
foarte mult cãutat”. În apropiere de Huºi,
la Stãnileºti (8 km S de municipiu), la 8–
12 iul. 1711, forþele armate ruso-moldovene au fost încercuite de oºtile
otomane, þarul Petru I fiind constrâns sã
semneze Pacea de la Vadu Huºilor, iar
domnul Dimitrie Cantemir sã se refugieze în Rusia, unde a devenit consilierul
þarului. Oraºul Huºi a suferit mari stricãciuni în urma prãdãrii ºi incendierii lui
de cãtre turci (în anii 1711, 1712, 1739) ºi
tãtari (în 1740). Vestitele podgorii ale
Huºiului sunt menþionate atât în scrierile
lui Strabo, cât ºi într-un act emis de

domnul Alexandru cel Bun în 1415. Pânã
în 1950 a fost reºed. jud. Fãlciu. În
perioada interbelică, oraşul Huşi a fost
un important centru al comunităţii
evreieşti din România cu o contribuţie
însemnată la dezvoltarea oraşului. În
1939, cei c. 5 000 de evrei care locuiau în
Huşi (aproximativ 1/3 din populaţia
oraşului), păstoriţi de patru rabini,
acopereau c. 2/3 din activităţile comerciale. Peste 80% dintre meseriaşi erau
evrei, iar manufacturile şi băncile din
oraş aparţineau tot evreilor. În 1948,
proprietăţile oamenilor de afaceri evrei
au fost confiscate de statul comunist şi
naţionalizate, fapt ce a determinat emigrarea multor evrei. Oraºul H. a fost
declarat municipiu la 18 ian. 1995. La H.
s-au nãscut numeroase personalitãþi,
printre care domnitorul Alexandru Ioan
Cuza, poetul Alexandru (Alecu) Beldiman, actorii Alexandru Giugaru ºi
Octavian Cotescu, medicul Nicolae
Hortolomei, pictorul ªtefan Dimitrescu,
sociologul Mihail Ralea º.a. Monumente:
catedrala episcopalã cu hramul „Sfinþii
Apostoli Petru ºi Pavel”, construitã iniþial
(1494–1497) prin grija lui ªtefan cel Mare
ºi reconstruitã (1596–1599) de cãtre
domnul Ieremia Movilã. Refãcutã dupã
stricãciunea provocatã de cutremurul din
1692, biserica a fost incendiatã de turci
în 1711. Reparatã din nou de Nicolae
Mavrocordat (1711–1715), biserica a fost
pustiitã în 1740 de tãtari, apoi refãcutã
(1753–1756) prin strãdania episcopului
Inochentie. Ulterior a fost supusã unor
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refaceri ºi restaurãri în anii 1793, 1802
(transformatã de la ferestre în sus), 1863,
1887–1889 (pictatã în 1890–1891 de
Gheorghe Tattarescu); în anii 1910–1911
s-a adăugat pridvorul, iar în perioada
1940–1945 au fost executate noi picturi
murale interioare de D. Hormung, I.
Wass ºi N. Panã. Consolidatã ºi
restauratã dupã cutremurele din 4 mart.
1977 ºi 30 aug. 1986; renovatã în anii
1995–1998 ºi resfinþitã la 11 oct. 1998.
Biserica are o catapeteasmã sculptatã,
care dateazã din 1784; Palatul episcopal
construit în 1782–1792 pe locul fostei
Case Domneºti (sec. 15–17); bisericile cu
hramurile „Sfântul Dumitru” (sec. 18,
refãcutã în 1832), „Sfântul Nicolae” (1837,
reziditã în 1862), „Sfântul Ioan” (1850,
refãcutã în 1911), „Sfântul Gheorghe” a
blãnarilor (1858–1868), „Vovidenia” (sec.
18), „Sfinþii Voievozi” (1849–1855, cu
picturi murale interioare executate, în
1922, de I. Ionescu, catapeteasmã din
1850 ºi turn-clopotniþã din 1857); biserica
romano-catolică „Sfântul Anton” (19311938); Sinagoga (1860); clãdirea fostei
Judecãtorii (1802); clãdirea fostului
Tribunal (sec. 19), azi Casa Armatei;
conacul lui Mihail Ralea (începutul sec.
20); statuia domnitorului Alexandru Ioan
Cuza; statuia voievodului ªtefan cel
Mare, dezvelitã la 29 iun. 1995 (operã a
sculptorilor Gheorghe Alupoaie ºi Vasile
Pântea).
HVDUST Õ Zădăreni.

Ii

IABLANIŢA, com. în jud. Caraş-Severin,
alcătuită din 3 sate, situată în partea de
S a Culoarului Timiş-Cerna, la poalele de
NE ale M-ţilor Almăj, pe râul Sverdinu
Mare, la confl. râului Globu cu Cerna;
2 325 loc. (1 ian. 2011): 1 141 de sex masc.
şi 1 184 fem. Staţie de c.f. (în satul
Iablaniţa). Expl. de granit. Expl. şi
prelucr. lemnului. Culturi de cereale,
sfeclă de zahăr, floarea-soarelui ş.a. Creşterea ovinelor, bovinelor, porcinelor şi
cabalinelor. Pomicultură (meri, pruni,
peri). Satul Iablaniţa este menţionat documentar, prima oară, în 1402. Biserică
ortodoxă cu hramul „Sfântul Ioan
Botezătorul” (1825, pictată în 1828), în
satul Iablaniţa; biserică din lemn cu
hramul „Sfântul Nicolae” (1836), în satul
Globu Craiovei. Cheile râului Galbenu
(arie protejată cu o supr. de 92 ha). Punct
fosilifer.

IACOBENI 1. Com. în jud. Sibiu, alcătuită
din 5 sate, situată în NE Pod.
Hârtibaciului, pe râul Hârtibaci; 2 704 loc.
(1 ian. 2011): 1 382 de sex masc. şi 1 322
fem. Pomicultură; legumicultură;
apicultură. În satul Iacobeni, menţionat
documentar, prima oară, în 1309, cu
numele Villa Iacobi (Plebanus de ~) se află
o cetate ţărănească (sec. 15–16) cu o
biserică de incintă, datând din sec. 14, azi
biserică evanghelică; biserică ortodoxă
cu hramul „Sfântul Nicolae” (1796) şi
cetate (sec. 15–16) cu biserică de incintă
(sec. 13–14), azi biserică evanghelică, în
satul Movile; biserică din lemn cu hramul
„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” (1855) şi
biserică fortificată (sec. 13–16, cu turn din
1505), azi biserică evanghelică, în satul
Netuş; biserică luterană (1858), în satul
Noiştat; cetate cu biserică de incintă (sec.
14, cu adăugiri din 1860), azi biserică
evanghelică, în satul Stejărişu.
2. Com în jud. Suceava, alcătuită din
2 sate, situată pe cursul superior al râului
Bistriţa, la poalele de E-NE ale M-ţilor
Suhard şi cele de SV ale Obcinei

Mestecăniş, în zona pasului Mestecăniş;
2 037 loc. (1 ian. 2011): 1 018 de sex masc.
şi 1 019 fem. Staţii de c.f. (în satele
Iacobeni şi Mestecăniş). Nod rutier. Expl.
de min. de mangan (din anul 1770), în
satele Iacobeni şi Mestecăniş. Microhidrocentrală. Constr. de utilaje pentru mine,
cariere şi construcţii. Producţie de var şi
de cherestea. Centru de prelucr. artistică
a lemnului. Recoltarea fructelor de
pădure. Rezervaţie de pini. Staţiune
balneoclimaterică sezonieră, de interes
local, cu climat de munte, tonic, şi cu izv.
de ape minerale slab sulfuroase,
oligominerale, indicate în tratarea bolilor
gastro-intestinale. În 1783, la Iacobeni au
fost colonizaţi mineri din Cehia pentru
expl. manganului. În satul Iacobeni,
atestat documentar în anul 1772, se află
biserica „Sfântul Gheorghe” zidită în anii
1907–1913 pe locul unei biserici din lemn
care fusese construită în perioada 18121818 şi demolată în 1893. Biserica actuală
posedă picturi murale interioare
originare şi catapeteasmă construită în
1911 şi pictată de I. Tampescu şi
Constantin Bălan din Câmpulung
Moldovenesc. La Iacobeni mai există o
biserică romano-catolică (1828) şi clădirea
Primăriei datând din 1905 (iniţial a
găzduit un hotel). În satul Mestecăniş
există schitul cu acelaşi nume (de

Iacobeni (1) Cetatea cu biserica evanghelică de
incintă din satul Movile

călugări), înfiinţat în 1997, cu biserica din
lemn cu hramul „Sfântul Pantelimon”.
IAD  Livezile (2).

IALOMICIOARA, Peştera Ialomicioarei
 Ialomiţa (3).

IALOMIŢA 1. Râu în SE României, afl.
stg. al Dunării pe terit. com. Giurgeni, în
zona fostului sat Piua Petrii (dezafectat
ca urmare a inundaţiilor catastrofale din
primăvara anului 1975); 417 km; supr.
bazinului: 10 350 km2. Izv. din circul
glaciar numit Obârşia Ialomiţei, de pe
versantul sudic al masivului Bucegi, de
sub vf. Piatra Obârşiei, de la 2 395 m alt.,
din apropiere de vf. Omu. În cursul
superior străbate, pe direcţie N-S, o serie
de clipe calcaroase în care râul şi-a
modelat mai multe chei (cheile Urşilor,
Peşterii, Tătarului, Zănoagei, Orzei) între
care se află mici bazinete de eroziune (Padina, Bolboci, Dobreşti ş.a.). În acest
sector, panta de scurgere este foarte
accentuată (131 ‰), debitul mediu de 2,8
m3/s, iar potenţialul hidroenergetic poate
ajunge la c. 2 100 kW/h, fapt ce a
determinat construirea uzinelor hidroelectrice de la Dobreşti, în anul 1929 (16
MW) şi Moroeni, în 1953 (15,3 MW). În
aval de Moroeni, I. pătrunde în zona Subcarpaţilor Ialomiţei, trecând prin oraşele
Fieni şi Pucioasa (în zona Pucioasa a fost
construit un lac de acumulare cu un vol.

Iacobeni (2) Vedere generală

de 8 mil. m3, intrat în circuitul hidroenergetic în 1974), iar de la Târgovişte îşi
schimbă cursul către SE şi E, traversând
subunităţile Câmpiei Române, unde
panta descreşte de la 7–11 ‰, la 1,1 ‰ la
confl. cu râul Prahova şi la 0,23 ‰ în
Câmpia Bărăganului, ceea ce determină
meandrări foarte accentuate în cursul inf.
Caracteristic sectorului inf. al I. este
fenomenul de scădere a debitului în
perioadele secetoase ale anului, ca
urmare a evaporaţiei intense, a infiltraţiilor în patul albiei şi a irigaţiilor (la
14 iul. 1968, debitul mediu a fost de 0,318
m3/s, la staţia hidrologică Slobozia). În
această zonă, râul I. face parte din
sistemul de irigaţii Slobozia–Dunăre, ce
asigură irigarea unei supr. de
c. 270 000 ha, fiind considerat drept
„Nilul Bărăganului”. O altă caracteristică
a sectorului inf. al I., cel de câmpie, este
numărul mare de limane fluviatile care
însoţesc malul său dr. (Snagov, Căldăruşani) şi mai ales cel stg. (Fundata,
Perieţi, Amara, Strachina ş.a.). Afl. pr.:
Brătei, Ialomicioara, Slănic, Pârscov,
Cricovu Dulce, Prahova, Sărata. Pe cursul
superior al I., la 2 sept. 1442, a avut loc o
puternică bătălie între oastea română,
condusă de Iancu de Hunedoara, şi cea
otomană, aflată sub comanda lui
Şehabeddin, beglerbegul Rumeliei,
încheiată cu victoria voievodului român.
În Antichitate, I. apare consemnată cu
denumirile Ilivakia sau Helibakia (în
Chronographia lui Theophanes Confessor)
şi Naparis.
2. Subcarpaţii Ialomiţei, unitate
subcarpatică de relief în SV Subcarpaţilor
de Curbură, parte componentă a Subcarpaţilor Prahovei, situată între M-ţii
Leaota şi Bucegi (la N), râul Prahova (la
E), Câmpia Târgoviştei (la S) şi râul
Dâmboviţa (la V). Este constituită dintr-o
asociere de dealuri şi depresiuni subcarpatice (generate de eroziunea diferenţială
şi extinse în lungul văilor principale)
dispuse sub forma a două aliniamente:
Subcarpaţii interni, alcătuiţi predominant
din fliş cretacic (conglomerate, gresii,
marne, calcare), se desfăşoară la baza
M-ţilor Leaota şi Bucegi, printr-o alternanţă de pinteni prelungi, de 800–900 m
alt. (Dealul Micloşanilor, Dealul Mare,
Dealul Plaiul Sirnei), cu depresiuni de
eroziune (Depr. Bărbuleţu-Râu Alb,
Depr. Bezdead ş.a.), în cadrul cărora
procesele de versant sunt foarte active;
Subcarpaţii externi, formaţi din depozite
mio-pliocene (pietrişuri şi nisipuri), mai

puţin dure, reprezintă o treaptă mai
coborâtă şi mai uniformă, în cadrul căreia
dealurile mai domoale, denumite frecvent plaiuri (Plaiul Măgureni, Plaiul
Curpeniş etc.), alternează cu depresiuni
sculptate de râuri (Doiceşti, Ocniţa, Iedera-Moreni). Întreaga zonă a Subcarpaţilor I. reprezintă un important areal
de expl. a petrolului şi cărbunelui.
3. Peştera Ialomiţei, peşteră săpată
de pârâul Horoaba (afl. dr. al Ialomiţei)
în calcarele jurasice din SE muntelui
Bătrâna (Masivul Bucegi), pe versantul
dr. al Cheilor Peşterii, la 1 530 m alt., la
10 km aval de izv. Ialomiţei. Lungimea
galeriilor: 804 m. Prezintă galerii fosile şi
active, dispuse pe două etaje, cu diferenţă
de nivel de 60 m, şi mai multe săli de
dimensiuni mari (Grota lui Mihnea Vodă,
Grota Urşilor, La Altar, Bolta lui
Decebal). Este o peşteră caldă (9–12°C) şi
umedă (85–100%), cu faună obişnuită,
între care se remarcă prezenţa unei specii
troglodite de coleoptere (Duvalius
procerus) răspândită în afara peşterii, pe
munţii din jur. În interiorul peşterii au
fost descoperite numeroase schelete de
urs de peşteră (Ursus spelaeus). Peştera
este electrificată, are amenajate trotuare
şi scări din lemn şi este uşor accesibilă.
În prima jumătate a sec. 16, la gura de
intrare în peşteră a fost întemeiat, de către
Mihnea cel Rău, un schit cu o biserică din
lemn care a ars de mai multe ori. Reconstruit în sec. 18 de călugării de la
mănăstirea Sinaia, schitul a fost refăcut
după incendiile din 1819 şi 1940, dar
distrus din nou de incendiul din 1961. În
1994-1996, aici s-a construit biserica
„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”. În
apropiere, la 300 m distanţă, se află un
schit numit „Peştera-Cocora”, cu biserica
având hramul „Naşterea Maicii Domnului”, construită în 1901 de ieromonahul Ieronim II, renovată în 1961. Peştera
Ialomiţei mai este cunoscută şi sub
numele de Peştera Ialomicioarei, Peştera
Schitului sau Peştera Schitul Ialomiţei.
4. Judeţ situat în SE României, în E
Câmpiei Române, pe cursurile inf. ale
Ialomiţei şi Dunării, la intersecţia meridianului de 27°00’ longitudine E cu
paralela de 44°40’ latitudine N, între jud.
Buzău şi Brăila la N, Constanţa la E,
Călăraşi la S, Ilfov la V şi Prahova la NV.
Supr.: 4 453 km2 (1, 87% din supr. ţării).
Populaţia (1 ian. 2011): 286 619 loc. (1,34%
din populaţia ţării), din care 140 344 loc.
de sex masc. (49,0%) şi 146 275 loc. de sex
fem. (51%). Populaţia urbană: 132 356 loc.
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(46,2%); rurală: 154 263 loc. (53,8%).
Densitatea: 64,8 loc./km2. Structura
populaţiei pe naţionalităţi (la recensământul
din 20-31 oct. 2011): 88,2% români,5,2%
rromi şi restul ruşi-lipoveni, maghiari,
germani, macedoneni, evrei, turci, tătari,
bulgari, greci, armeni ş.a. Reşed.:
municipiul Slobozia. Oraşe: Amara,
Căzăneşti, Feteşti (municipiu), FierbinţiTârg, Ţăndărei, Urziceni (municipiu).
Comune: 59. Sate: 123. Localit. componente
ale municipiilor: 9.
Relieful, în exclusivitate de câmpie,
cuprinde mai multe subunităţi ale
Câmpiei Române (respectiv, porţiuni din
Bărăganul Ialomiţei, Bărăganul Mostiştei,
din Câmpia Vlăsiei şi Câmpia Săratei),
precum şi jumătatea nordică a Bălţii
Ialomiţei, luncile şi terasele Ialomiţei şi
Dunării. Câmpia Bărăganului, cu alt.
cuprinse între 21 şi 91 m, este acoperită
cu un strat gros de loess. Monotonia
câmpiei, cu interfluviile ei netede, întinse,
care formează aşa-numitele câmpuri
(câmpurile Hagieni, Ciulniţa, Roşiori,
Copuzeanca, Făcăeni, Urziceni, Amara
ş.a.), este întreruptă pe alocuri de dune
de nisip (dunele care însoţesc Valea
Ialomiţei între Axintele şi Hagieni
formează un brâu cu lăţime max. de 10–
15 km), de crovuri (sau padine) şi de văi
înguste, de tip „furcitură”, adâncite în
pătura de loess. O notă specifică a reliefului ialomiţean este dată de luncile
Dunării şi Ialomiţei şi de jumătatea
septentrională a Bălţii Ialomiţei (sau Balta
Borcei). Cu toate caracterele lor comune
(asimetrie, extensiuni largi, pante mici,
aluvionare intensă, popine, lacuri şi
vegetaţie de luncă etc.), luncile Dunării
şi Ialomiţei prezintă o personalitate
individuală aparte, evidenţiată atât prin
dimensiunea, cât şi prin peisajele pe care
le oferă. De exemplu, lunca Ialomiţei,
comparativ cu cea a Dunării, este mult
mai restrânsă ca supr., are o lăţime mai
mică (3–6 km, faţă de lunca Dunării care
se desfăşoară pe o lăţime de 6–14 km) etc.
Balta Ialomiţei sau Balta Borcei, cuprinsă
între Dunăre la E şi braţul Borcea la V,
este o câmpie de tip deltaic, cu alt. de 5–
12 m şi lăţimi cuprinse între 5 şi 17 km.
Denumirea de „baltă” se justifica, până
prin anii ’60 ai sec. 20, prin existenţa, aici,
a unui domeniu acvatic, în care apa
stagna mult timp; după această dată,
Balta Ialomiţei a fost îndiguită, desecată
şi inclusă în circuitul agricol, având, în

522

Ialomiţa

prezent, înfăţişarea unei insule. Doar o
mică porţiune (Caiafele-Moroiu) a fost
păstrată în regim natural, cu statut de
rezervaţie naturală.
Clima jud. I. este temperat-continentală, relativ omogenă pe întreg cuprinsul
acestuia, ca urmare a uniformităţii
accentuate a reliefului, dar cu un pronunţat grad de continentalism, care
determină contraste mari între vară şi
iarnă (amplitudinea termică medie
anuală este de 25,1°C, iar amplitudinea
max. a depăşit 70°C). Regimul climatic
se caracterizează prin veri foarte calde,
uneori secetoase, şi ierni reci, marcate
adeseori de viscole puternice. Valorile
medii multianuale ale temp. aerului
înregistrează o uşoară diferenţiere între
partea de NV a jud. I. (10,3°C, la
Armăşeşti) şi cea de SE (11,1°C, la
Feteşti), unde se individualizează un
topoclimat specific luncii Dunării (veri
mai calde şi ierni mai blânde decât în
restul câmpiei). Temp. max. absolută
(44,0°C) s-a înregistrat la Amara (10 aug.
1951), iar minima absolută (–32,5°C) la
Armăşeşti (25 ian. 1942). Cantitatea
medie anuală a precipitaţiilor însumează
550 mm în partea de V a jud. I. şi 450 mm
în E, în lunca Dunării. Terit. jud. I. se află
sub influenţa maselor de aer estice (continentale), vestice (oceanice) şi sudice
(mediteraneene), care se materializează
prin vânturi aspre dinspre NE (Crivăţul)
ce determină viscole, iarna, şi secetă, vara,
vânturi uscate dinspre SV (Austrul), ce
provoacă adesea îndelungate perioade

de secetă, şi vânturi ceva mai umede
dinspre SE (Băltăreţul), care suflă mai ales
primăvara. Frecvenţele medii anuale
înregistrate indică predominarea vânturilor dinspre N şi NE (31,5%), urmate
de cele dinspre SV (17,8%), care bat cu
viteze medii anuale ce variază între 2,0
şi 5,4 m/s. Vitezele max. se înregistrează
la vânturile ce bat dinspre N şi NE, care
ating, în timpul iernii, 125 km/oră, fiind
determinate de anticiclonul siberian.
Reţeaua hidrografică majoră (alohtonă) este reprezentată de cursul inf. al
Ialomiţei, care străbate median jud. I., pe
direcţie aproximativ V-E, pe o distanţă
de 212 km, şi prin cel inf. al Dunării, care
delimitează jud. I. la E. Pe terit. ialomiţean, Dunărea curge prin albiile celor
două braţe ale sale (Borcea spre V şi
Dunărea spre E), care închid între ele
Balta Ialomiţei, şi se reunesc apoi într-un
singur curs, în arealul com. Giurgeni.
Reţeaua hidrografică alohtonă mai
cuprinde câteva mici sectoare din
cursurile inf. ale Prahovei şi Săratei (afl.
pe stg. ai Ialomiţei) şi din cursul superior
al Mostiştei. Reţeaua hidrografică minoră
(autohtonă) este aproape inexistentă,
fiind reprezentată prin râurile Strachina
şi Fundata, fapt ce determină o densitate
foarte scăzută (0,1 km/km2) şi un puternic caracter endoreic al terit. ialomiţean.
Caracterul endoreic al Câmpiei Române
din perimetrul jud. I. este atenuat de râul
Ialomiţa, pe care-l putem supranumi
„Nilul Bărăganului”, al cărui debit mediu
multianual creşte de la 35,4 m3/s, la
Coşereni (în partea de V a jud.), la 40
m3/s în zona de vărsare. Lacurile
naturale fac parte din categoria limanelor

fluviatile (Strachina, Fundata, Perieţi/
Şchiauca, Rogoz, Sărăţuica, MunteniBuzău, Iezeru, Ograda, Amara ş.a.),
situate pe stg. râului Ialomiţa, a lacurilor
de luncă (Coşcovata, în lunca Dunării,
Bentu, Piersica, Batalu, Marsilieni ş.a., în
lunca Ialomiţei) şi a lacurilor de albie
(Bentu-Lăteni, Bentul Stânii ş.a. situate
în Balta Ialomiţei). Lacurile artificiale sunt
realizate în lungul văilor în scop piscicol,
pentru irigaţii etc. (Dridu, Reviga, Sineşti,
Moviliţa, Valea Lată ş.a.). Apele Ialomiţei,
Borcei şi cele ale lacurilor cu apă dulce
au facilitat crearea unor vaste reţele de
canale magistrale (Movila–Ştefan cel
Mare–Borcea; Sudiţi–Perişoru–Jegălia;
Ciulniţa–Dragalina–Călăraşi; Cosâmbeşti–Sudiţi–Săveni ş.a.), extinse şi pe
terit. jud. Călăraşi, care ajută la irigarea
unor întinse supr. agricole, transformând
Bărăganul în cea mai mănoasă câmpie a
ţării.
Vegetaţia naturală aparţine, în cea
mai mare parte, zonelor de stepă şi
silvostepă. Zona stepei, care ocupă 2/3
din terit. şi în cadrul căreia vegetaţia
naturală a fost înlocuită aproape în întregime de culturi agricole, se caracterizează
prin crâmpeie de pajişti secundare,
stepice, alcătuite din păiuş (Festuca
valesiaca), firuţă (Poa bulbosa), pir crestat
(Agropyrum cristatum), bărboasa (Andropogon ischaemum), troscotul (Polygonum
aviculare), ştirul sălbatic (Amaranthus
retroflexus), ciulinul (Carduus nutans) ş.a.
Peisajul tipic de silvostepă, în care
dumbrăvile alternează cu pajiştile, s-a
atenuat foarte mult, fiind înlocuit cu cel
agricol. Izolat, au rămas câteva pâlcuri
de pădure în care predomină stejarul

brumăriu (Quercus pedunculiflora). În
unele păduri, alături de stejarul brumăriu, se dezvoltă elemente de origine sudică, printre care stejarul pufos (Quercus
pubescens), mojdreanul (Fraxinus ornus)
şi tufişuri de lemn câinesc (Ligustrum
vulgare), vişin turcesc (Prunus mahaleb)
etc. Vegetaţia azonală, de luncă, cuprinde, în majoritatea cazurilor, zăvoaie
de plop şi salcie, iar pe alocuri păduri de
şleau în care predomină stejarul (Quercus
robur), arţarul tătăresc (Acer tataricum),
ulmul (Ulmus campestre), frasinul (Fraxinus excelsior) etc. Vegetaţia intrazonală
are o mare extensiune, dezvoltându-se
pe nisipurile consolidate – vegetaţie tipic
psamofilă, alcătuită din colţii babei
(Tribulus terrestris), iarba scăioasă (Tragus
racemosus), pliscul cocoşului (Erodium
neilreichi), flori de paie (Helichrysum
arenarium) ş.a., iar pe terenurile sărăturate, iarba sărată (Salicornia herbacea),
limba peştelui (Statice gmelini), peliniţa
(Artemisia maritima) ş.a. Vegetaţia acvatică şi de mlaştini include nufărul alb şi
galben (Nymphaea alba şi Nuphar luteum),
ciulinul de baltă (Trapa natans), rogozul
(Carex riparia), săgeata apei (Sagitaria
sagittifolia) etc.
Fauna este caracteristică zonelor de
stepă şi silvostepă, cu elemente tipice,
adaptate agrobiocenozelor, printre care
se remarcă iepurele, popândăul, dihorul
de stepă, hârciogul, şoarecele de câmp,
şobolanul de câmp, orbetele, şarpele rău,
prepeliţa, potârnichea, ciocârlia, vulpea,
lupul, viezurele, şopârla de iarbă, guşterul, spurcaciul (Ottis tetrax orientalis),
heretele alb (Circus macrourus), şorecarul
mare (Buteo rufinis), cucuveaua de stepă,
precum şi numeroase insecte (greieri,
cosaşi, lăcuste, călugăriţe, libelule, fluturi
etc.). Fauna din arealele luncilor şi
lacurilor este şi ea bogată şi variată, fiind
reprezentată prin vidră (Lutra lutra), câine
enot (Nyctereutes procynoides), bizam (Ondatra zibethica), corcodel, stârci, lebede,
berze, lişiţe, raţe şi gâşte sălbatice, sitari,
fluierari, cârstei de baltă, vulturi pescari,
vulturi pleşuvi, broasca ţestoasă de baltă
(Emys orbicularis), şarpele de apă (Natrix
tessellata), broaşte etc. Ihtiofauna este reprezentată de crap, cegă, păstrugă, ştiucă,
babuşcă, roşioară, scobar, mreană, oblete,
caras, plătică, morunaş, şalău etc. În
multe păduri ialomiţene au fost
colonizaţi fazani şi căpriori, de mare
interes cinegetic.
Resursele naturale sunt limitate,
subsolul ialomiţean cuprinzând câteva

areale cu zăcăminte de ţiţei şi gaze
naturale, exploatate la Urziceni, Manasia, Fierbinţi-Târg, Grindu, Colelia, Malu,
Gheorghe Doja ş.a. Argilele se exploatează la Ţăndărei, Urziceni şi Slobozia,
nisipurile la Ţăndărei, iar balastul din
albiile Ialomiţei şi Borcei. O bogăţie
aparte o formează lacurile cu ape clorurate, sulfuroase, sodice, bicarbonatate, cu
nămoluri sapropelice, cu o însemnată
valoare terapeutică (Amara, Fundata,
Strachina ş.a.).
Istoric. Săpăturile arheologice efectuate în arealele com. Balaciu (la Piscu
Crăsanilor), Gheorghe Doja, Movila ş.a.
au scos la iveală numeroase vestigii
neolitice, aparţinând culturii materiale
Boian (milen. 4 î.Hr.). Din a doua perioadă a Epocii fierului – La Tène (sec. 3–1
î.Hr.) au fost identificate urmele unei
aşezări geto-dacice, fortificată cu val de
pământ (pe terit. satului Crăsanii de Sus),
în care s-a găsit un bogat material aparţinând civilizaţiei dace (ceramică cenuşie
lustruită, modelată la roată), precum şi
obiecte elenistice de import (amfore,
opaiţe, fibule, un candelabru din bronz
ş.a.). Aşezarea se pare că a fost distrusă,
în anii 11–12, de Sextus Aelius Catus în
timpul unei expediţii a armatelor romane. În anul 335 î.Hr., Alexandru
Macedon a întreprins campanii în Illyria
şi Tracia pentru a asigura securitatea
graniţei septentrionale a Macedoniei,
prilej cu care a traversat Dunărea, ajungând până pe meleagurile actuale ale jud.
I., respectiv până la cetatea Helis (neidentificată). Slavii, stabiliţi în aceste ţinuturi
în sec. 6 şi apoi asimilaţi treptat de către
populaţia daco-romană, numeau aceste
locuri Jalovitsa (de la care se pare că derivă numele actual), ceea ce însemna
pământ sterp, în sensul de pământ
nelucrat, căci reg. întinse din zona aridă
de atunci erau necultivate, stepa Bărăganului fiind desţelenită în întregime abia
în sec. 19–20. Acelaşi înţeles de „sterp”
al terenurilor ialomiţene, cu ierburi uscate, îl reflectă şi denumirea turcocumană „Bărăgan”, care a fost atribuită
mai târziu acestui teritoriu arid. Populaţia
daco-romană şi apoi românească a lăsat
urme de viaţă materială de necontestat,
cele mai elocvente dovezi aparţinând
culturii Dridu (sec. 8–11), care, de altfel,
reprezintă momentul de desăvârşire a
procesului de formare a limbii şi a
poporului român. Ca vechi ţinut de câmpie, Ialomiţa apare menţionat documentar, pentru prima oară în 1387, iar
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apoi în 1407, 1467, precum şi în timpul
domniilor lui Mircea cel Bătrân şi a urmaşilor săi, care „întăreau domeniile
mănăstirii Cozia cu sate şi bălţi de pescuit
din lunca Dunării, de la iezerul Călăraşi
şi până la gura Ialomiţei, unde se
efectuau adevărate colonizări şi deschideri de «slobozii», necesare îndesirii
populaţiei acestui ţinut limitrof”. Prin
teritoriul acestui vechi ţinut românesc,
de şes, au trecut şi s-au întretăiat două
dintre cele mai vechi şi importante
drumuri militare şi de comerţ ale Evului
Mediu, care, la rândul lor, urmau traseele
altora din Antichitate. Unul dintre acestea
era Drumul Brăilei (sau al neguţătorilor
braşoveni), care însoţea valea Ialomiţei
de la Gherghiţa până la confl. ei cu
Dunărea – unde se afla Oraşul sau Târgul
de Floci, atestat documentar în 1368, cel
mai mare port şi centru al comerţului cu
lână, cu peşte şi vite – prima capitală a
jud. I. Celălalt era Drumul Silistrei, care
străbătea terit. actual al jud. I. de la N la
S, de la Brăila, prin Slobozia, către
Călăraşi şi, prin Silistra, spre Istanbul. În
perioada feudală a avut loc o intensă
populare a ţinuturilor ialomiţene, prin
creşterea numărului de locuitori a unor
aşezări de moşneni, printre care
Cosâmbeşti, Mărculeşti, Hagieni, Vlădeni, Feteşti ş.a. În sec. 16–18, Ialomiţa
apare consemnată printre cele 12 judeţe
existente în Ţara Românească, în limitele
sale fiind menţionate (în 1778) prezenţa
a 127 de sate răspândite în şapte plăşi:
Lichireşti (Călăraşi), Oraşul de Floci,
Stelnica, Slobozia, Gârbovi, Jilavele,
Dridu. În sec. 18, din motive militare,
activitatea comercială de la Târgul de
Floci, aflat la gurile Ialomiţei, s-a restrâns
foarte mult, astfel încât reşed. jud. a fost
mutată (1716) de aici în târguşorul
Urziceni, pentru a fi mai aproape de
capitala ţării (50 km N de Bucureşti).
După Pacea de la Adrianopol (1829),
beneficiind de slăbirea monopolului turcesc, viaţa economică a ţinutului
ialomiţean s-a înviorat prin apariţia
numeroaselor schele (puncte de vamă),
între care Oraşul de Floci şi Stelnica, a unor
căpitănii militare, cu dublă funcţiune
(pază comercială şi vamă pentru
produsele exportate, în folosul domniei),
la Slobozia, Oraşul de Floci, Urziceni,
Stelnica ş.a., precum şi prin apariţia unor
noi aşezări întemeiate de locuitorii veniţi
de prin părţile Sibiului, Făgăraşului,
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Braşovului, din Subcarpaţi ş.a., atraşi de
pământurile mănoase şi de întinsele zone
de păstorit din Bărăgan. Împroprietăririle
cu pământ, care au urmat celor două războaie mondiale, au atras noi locuitori care
s-au stabilit în Bărăgan, în jurul gărilor
Ciulniţa, Dâlga ş.a., devenite nuclee de
polarizare şi dezvoltare a aşezărilor
umane. În 1832, prin reforma ad-tiv
teritorială iniţiată de către Regulamentul
Organic, jud. I. a fost redus ca arie de
cuprindere de la şapte la patru plăşi
(Borcea, Balta, Ialomiţa, Câmpul), iar
reşedinţa a fost mutată de la Urziceni la
Călăraşi, ca urmare a gravitării hinterlandului cerealier al Câmpiei Române către
oraşele-porturi dunărene. După reforma
ad-tivă din 1925, jud. I., cu o supr. de
7 095 km2, era alcătuit din 8 plăşi (Călăraşi, Slobozia, Lehliu, Ţăndărei, Căzăneşti, Feteşti, Urziceni, Dragoş Vodă), 4
oraşe şi 149 de sate, situaţie menţinută
până în 1950 când, printr-o nouă împărţire ad-tivă, jud. I. a devenit regiunea
Ialomiţa. Între 1956 şi 1960, o parte din
terit. actual al jud. I. a aparţinut reg.
Bucureşti şi alta, reg. Dobrogea, iar între
1960 şi 1968, întregul terit. actual al jud.
I. a fost inclus în reg. Bucureşti. Prin
Legea nr. 2/17 febr. 1968, s-a efectuat o
nouă împărţire ad-tivă a ţării, reveninduse la forma interbelică, pe judeţe, întrucât cea pe regiuni şi raioane devenise
necorespunzătoare, perimetrul jud. I.
fiind stabilit (în 1968) la o supr. de 6 211
km2, în care era inclusă şi o parte din
actualul jud. Călăraşi şi o altă parte din
jud. Ilfov. Ca urmare a modificării Legii
nr. 2/17 febr. 1968, în temeiul Decretului
Consiliului de Stat nr. 15/23 ian. 1981, au
fost înfiinţate jud. Călăraşi şi Giurgiu prin
desfiinţarea jud. Ilfov şi prin modificarea
limitelor jud. Ialomiţa. Astfel, o mare
parte din teritoriile de S şi de V ale jud.
Ialomiţa au trecut la jud. Călăraşi şi la
Sectorul Agricol Ilfov. În prezent, jud. I.,
cu o supr. de 4 453 km2, are 7 oraşe (din
care trei sunt municipii), 59 de comune,
123 de sate şi 9 localităţi componente ale
municipiilor. În 1981 şi 1982, jud. I. a mai
pierdut 4 comune, prin trecerea lor la Sectorul Agricol Ilfov, devenit ulterior, la 10
apr. 1997, jud. Ilfov (respectiv com.
Grădiştea, Nuci, Petrăchioaia) şi la jud.
Călăraşi (com. Ileana).
Economia jud. I. are un profil agrarindustrial şi se caracterizează atât printr-o
importantă producţie agricolă vegetală

(50,5% din producţia totală agricolă) şi
de creştere a animalelor (45,5%), cât şi
prin dezvoltarea unei industrii tinere,
legată de valorificarea produselor agricole. Activitatea economică de pe terit.
jud. I. este susţinută atât de agenţi economici cu capital majoritar sau integral de
stat, precum şi de agenţi economici cu
capital privat. Ca urmare a aplicării Legii
nr. 18, referitoare la fondul funciar, 94,1%
din supr. agricolă a jud. I. se află în
proprietate privată (în anul 2008).
Industria jud. I. produce o gamă variată de sortimente: îngrăşăminte azotoase, ferită, componente electrice, articole
de sport (Urziceni), piese de schimb
pentru tractoare şi maşini agricole,
agregate pentru irigat (Ciulniţa), cărămizi, ţigle, prefabricate din beton (Slobozia, Urziceni, Ţăndărei, Fierbinţi-Târg),
tricotaje şi conf. (Slobozia, Urziceni,
Feteşti, Dridu), ulei vegetal, brânzeturi,
unt, lapte praf, zahăr, conserve de legume
şi fructe, preparate din carne, vin, bere,
alcool, drojdie, glucoză, tutun fermentat,
produse de panificaţie etc. (Slobozia,
Urziceni, Ţăndărei, Feteşti ş.a.).
Agricultura, cu îndelungată tradiţie,
reprezintă componenta dominantă a activităţii economice a jud. I., dezvoltându-se
pe baza unor intense procese de mecanizare (în anul 2007, jud. I. dispunea de
3 951 tractoare, toate aflate în sectorul
privat, 3 147 pluguri pentru tractor, toate
în sectorul privat, 1 756 semănători, 544
combine autopropulsate etc.), chimizare,
irigare (213 229 ha irigate) etc. La sf.
anului 2007, din totalul supr. agricole a
jud. I. (374 477 ha), 351 838 ha reveneau
terenurilor arabile, 18 135 ha păşunilor,
4 185 ha viilor şi pepinierelor viticole şi
319 ha livezilor şi pepinierelor pomicole.
În acelaşi an, o mare parte a terenurilor
arabile (26,3%), cu fertilitate şi productivitate mari, a fost destinată culturilor de
plante uleioase (139 604 ha, locul 2 pe
ţară, după jud. Constanţa), urmate de
culturile de grâu şi secară (92 409 ha), de
porumb (86 317 ha), floarea-soarelui
(62 818 ha), orz şi orzoaică (15 611 ha),
plante furajere (13 833 ha), legume
(7 195 ha), leguminoase pentru boabe,
soia, ovăz, sfeclă de zahăr, pepeni, tutun
etc. Viticultura ocupă supr. compacte în
arealele localit. Feteşti, Sudiţi, Urziceni,
Platoneşti, Bărcăneşti ş.a., iar pomicultura (pruni, meri, peri, piersici) în raza
localit. Feteşti, Slobozia, Borduşani,
Ograda ş.a. Sectorul zootehnic, favorizat
de o bogată bază furajeră, oferită de

producţiile ridicate de cereale boabe, de
plante de nutreţ, orz şi orzoaică ş.a.,
cuprindea, la începutul anului 2008,
însemnate efective de bovine (39 460
capete, în special din rasele Roşia de
Maramureş şi Holstein), porcine (126 199
capete, mai ales din rasele Landras şi
Marele Alb), ovine (127 409 capete,
îndeosebi din rasele Ţigaie şi Spancă),
caprine (17 186 capete), cabaline (18 038
capete); avicultură (2 200 104 capete);
apicultură (11 027 familii de albine);
piscicultură. În cadrul zootehniei se remarcă un procent ridicat (peste 99%) al
sectorului privat la toate categoriile.
Căile de comunicaţie. La sf. anului 2007,
reţeaua liniilor de c.f. însuma 293 km, din
care 83 km electrificate, cu o densitate de
65,8 km/1 000 km2 de teritoriu, superioară mediei pe ţară (45,2 km/
1 000 km2). În cadrul transportului
feroviar, o importanţă deosebită o are
prezenţa pe terit. jud. I. a celor două complexe de poduri feroviare dintre Feteşti
şi Cernavodă, unul datând din sept. 1895,
realizat de celebrul ing. Anghel Saligny,
şi altul dat în folosinţă în dec. 1987, care
asigură legăturile feroviare pe magistrala
Bucureşti–Constanţa în circa trei ore. Totodată, nodurile feroviare Feteşti, Ciulniţa,
Ţăndărei, Slobozia, Manasia constituie
tot atâtea puncte de dispersie a liniilor
de c.f. către judeţele învecinate şi către
zonele mai îndepărtate. În acelaşi an,
lungimea drumurilor publice era de 1 155
km, din care 370 km modernizate, cu o
densitate de 25,9 km/100 km2, inferioară
mediei pe ţară (33,9 km/100 km2).
Reţeaua drumurilor publice care acoperă
teritoriul ialomiţean se întretaie în câteva
noduri rutiere importante, printre care
Urziceni, Slobozia, Ţăndărei, Feteşti,
Scânteia ş.a., facilitând penetrările
mijloacelor auto în cele mai îndepărtate
zone. Importanţa transportului rutier este
amplificată şi de faptul că perimetrul jud.
I. este străbătut de două magistrale rutiere
europene, E60 (Borş–Oradea–ClujNapoca–Turda–Târgu Mureş–Sighişoara–
Braşov–Ploieşti–Bu cu reşti–Urziceni–
Slobozia–Hârşova–Constanţa) şi E85
(Siret–Suceava–Bacău–Focşani–Buzău–
Urziceni–Bucureşti–Giurgiu) şi de
autostrada
A2
Bucureşti-FeteştiConstanţa, numită şi Autostrada Soarelui,
în lungime de 203 km, construită în
perioada 1987-nov. 2012. Dunărea şi
braţul Borcea nu mai reprezintă (din 1970
şi respectiv din 1987) un obstacol dificil
în calea transporturilor rutiere din jud. I.

sau aflate în tranzit prin acest judeţ către
Dobrogea şi litoralul Mării Negre, căci
podul rutier de la Giurgeni, inaugurat la
22 dec. 1970, şi complexul de poduri
rutiere între Feteşti şi Cernavodă, dat în
folosinţă în dec. 1987, înlesnesc pe rutele
cele mai scurte legăturile cu litoralul
Mării Negre, respectiv cu portul maritim
Constanţa. Jud. I. beneficiază şi de
serviciile transportului fluvial, facilitat
de prezenţa Dunării şi a braţului Borcea,
care delimitează jud. I. la E.
Învăţământ, cultură şi artă. În anul
şcolar 2007–2008, pe terit. jud. I. îşi
desfăşurau activitatea 21 de grădiniţe de
copii, cu 8 497 copii înscrişi şi 446 cadre
didactice, 76 de şcoli generale (învăţământ primar şi gimnazial), cu 26 068 elevi
şi 1 718 cadre didactice, 17 licee, cu 9 871
elevi şi 683 profesori. La sf. anului 2007,
reţeaua aşezămintelor de cultură şi artă
cuprindea cinci case de cultură, 81 de

I. Municipii
1. FETEŞTI (1528)
2. SLOBOZIA (1594)
3. URZICENI (1596)
II. Oraşe

cămine culturale, un cinematograf, 170
de biblioteci, cu 1 607 000 vol., cinci
muzee ş.a. În acelaşi an, activitatea
sportivă se desfăşura în cadrul celor 17
secţii sportive care cuprindeau 834
sportivi legitimaţi, 19 antrenori şi 16
arbitri.
Ocrotirea sănătăţii. La sf. anului
2007, reţeaua unităţilor sanitare din
cuprinsul jud. I. era compusă din patru
spitale, cu 881 paturi (un pat la 329
locuitori), trei policlinici, 11 dispensare,
73 farmacii şi puncte farmaceutice ş.a. În
acelaşi an, asistenţa medicală era asigurată de 274 medici (un medic la 1 600
locuitori), 58 medici stomatologi (un
medic stomatolog la 5 009 locuitori) şi
1 315 cadre medicale cu pregătire medie.
Turismul. Meleagurile ialomiţene, cu
monotonia vastei câmpii acoperită de
holde, prezintă puţine elemente de
atracţie turistică, cu excepţia luncilor

Localit. componente ale
municipiilor şi oraşelor
1. Buliga
2. Feteşti-Gară
3. Vlaşca

1. Bora (1571)
2. Slobozia Nouă

1. Amara Nouă

3. FIERBINŢI-TÂRG (1620)

1. Fierbinţii de Jos
2. Fierbinţii de Sus
3. Grecii de Jos

4. ŢĂNDĂREI (1594)
III. Comune

1. ADÂNCATA
2. ALBEŞTI

Satele componente
(primul sat este reşed. com.)
1. Adâncata
2. Patru Fraţi
1. Albeşti
2. Bataluri
3. Marsilieni

3. ALEXENI

1. Alexeni

5. ARMĂŞEŞTI

1. Armăşeşti (1778)
2. Malu Roşu
3. Nenişori (1639)

4. ANDRĂŞEŞTI

1. Andrăşeşti
2. Orboeşti

6. AXINTELE
7. BALACIU

8. BĂRBULEŞTI

9. BĂRCĂNEŞTI
10. BORĂNEŞTI
11. BORDUŞANI
12. BRAZII
13. BUCU

14. BUEŞTI

15. CIOCÂRLIA
16. CIOCHINA

17. CIULNIŢA
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Ialomiţei şi Dunării şi a arealelor lacustre
(Amara, Fundata, Strachina ş.a.), care
oferă unele elemente de frumuseţe şi
inedit. Totuşi, câteva obiective din municipiul Slobozia, staţiunea balneoclimaterică Amara, staţiunile arheologice de la
Dridu şi Piscu Crăsanilor (com. Balaciu),
perimetrele de pescuit şi vânătoare din
luncile Ialomiţei şi Dunării, casa
memorială „Ionel Perlea” din Ograda ş.a.
reprezintă puncte de atracţie pentru
turiştii aflaţi în tranzit prin jud. I. Un
obiectiv cu totul aparte îl constituie complexul turistic „Hermes” din Slobozia. În
anul 2008, baza materială turistică
cuprindea 16 unităţi de cazare cu o
capacitate totală de 2 432 locuri, din care
zece hoteluri, o cabană, două campinguri
şi două pensiuni turistice rurale. Indicativ
auto: IL.

Localităţile jud. Ialomiţa
(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)

1. AMARA

2. CĂZĂNEŞTI (1579)

Ialomiţa

1. Axintele
2. Bărbătescu
3. Horia

1. Balaciu
2. Copuzu
3. Crăsanii de Jos
4. Crăsanii de Sus
1. Bărbuleşti

1. Bărcăneşti (25 mai 1532)
2. Condeeşti
1. Borăneşti (sec. 18)
2. Sinteşti
1. Borduşani
2. Cegani

1. Brazii
2. Movileanca
3. Răsimnicea

1. Bucu (1580)
1. Bueşti

1. Ciocârlia (1888)
2. Cotorca (1552)
1. Ciochina
2. Borduşelu
3. Orezu
4. Piersica

1. Ciulniţa (1632)
2. Ion Ghica
3. Ivăneşti
4. Poiana
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Ialomiţa

18. COCORA

1. Cocora

20. COSÂMBEŞTI

1. Cosâmbeşti
2. Gimbăşani

19. COLELIA

21. COŞERENI

22. DRĂGOEŞTI

23. DRIDU
24. FĂCĂENI
25. GÂRBOVI

1. Colelia

1. Coşereni

1. Drăgoeşti (1511)
2. Chiroiu-Pământeni (f. 1830)
3. Chiroiu-Satu Nou (f. 1864)
4. Chiroiu-Ungureni (f. 1856)
5. Valea Bisericii
1. Dridu (1464)
2. Dridu-Snagov
1. Făcăeni
2. Progresu

1. Gârbovi (1827)

26. GHEORGHE DOJA

1. Gheorghe Doja (1921)

28. GIURGENI

1. Giurgeni

27. GHEORGHE LAZĂR

1. Gheorghe Lazăr (f. 1884)

29. GRINDU

1. Grindu (1781)

31. GURA IALOMIŢEI

1. Gura Ialomiţei
2. Luciu

30. GRIVIŢA

32. ION ROATĂ
33. JILAVELE
34. MAIA

35. MANASIA

36. MĂRCULEŞTI

1. Griviţa
2. Smirna

1. Jilavele (1668)
2. Slătioarele
1. Maia

1. Manasia

1. Mărculeşti

1. Miloşeşti (1839)
2. Nicoleşti
3. Tovărăşia

39. MOLDOVENI

1. Moldoveni

41. MOVILIŢA

1. Moviliţa
2. Biţina-Pământeni
3. Biţina-Ungureni

40. MOVILA

42. MUNTENI-BUZĂU

44. PERIEŢI

45. PLATONEŞTI
46. REVIGA

1. Movila

1. Munteni-Buzău (1883)

1. Ograda

1. Perieţi (1588)
2. Fundata
3. Misleanu
4. Păltinişu
5. Stejaru

1. Platoneşti (1888)
2. Lăcusteni
1. Reviga
2. Crunţi
3. Mircea cel Bătrân
4. Rovine

47. ROŞIORI

1. Roşiori

49. SĂRĂŢENI

1. Sărăţeni

48. SĂLCIOARA
50. SĂVENI

51. SCÂNTEIA
52. SFÂNTU GHEORGHE
53. SINEŞTI

1. Ion Roată (1912)
2. Broşteni

37. MIHAIL KOGĂLNICEANU 1. Mihail Kogălniceanu
2. Hagieni
38. MILOŞEŞTI

43. OGRADA

54. STELNICA
55. SUDIŢI

1. Sălcioara (1892)
2. Raşi

1. Săveni (1870)
2. Frăţileşti

1. Scânteia (1895)
2. Iazu

1. Sfântu Gheorghe (1898)
2. Butoiu
3. Malu

1. Sineşti (1709)
2. Boteni
3. Cătruneşti
4. Hagieşti (1624)
5. Lilieci
6. Livedea

1. Stelnica (1467)
2. Maltezi
3. Retezatu*
1. Sudiţi
2. Gura Văii

56. TRAIAN

1. Traian

58. VALEA MĂCRIŞULUI

1. Valea Măcrişului (1888)
2. Grindaşi

57. VALEA CIORII

59. VLĂDENI

1. Valea Ciorii (1900)
2. Bucşa
3. Dumitreşti
4. Murgeanca
1. Vlădeni (1467)

Sat depopulat la sf. sec. 20 şi începutul sec. 21, existând din
punct de vedere ad-tiv, dar fără locuitori.

*

IANA, com. în jud. Vaslui, alcătuită din
5 sate, situată în partea de S a Colinelor
Tutovei, la confl. râului Studineţ cu
Tutova; 4 135 loc. (1 ian. 2011): 2 174 de
sex masc. şi 1 961 fem. Lac piscicol (19
ha). Creşterea ovinelor şi bovinelor.
Cămin cultural (în satul Iana). Satul
Hălăreşti este menţionat documentar,
prima oară, în 1434, iar Vadurile (numit
anterior Poliţeni) în 1493. Biserică din
lemn cu hramul „Sfinţii Voievozi” (1814),
în satul Hălăreşti.

IANCA 1. Lac clasto-carstic (de crov) cu
apă sărată (mineralizare 345 mg/litru)
situat în Câmpia Brăilei. Supr.: 3,22 km2;
vol.: 1,6 mil. m3. Seacă în anii secetoşi.
2. Oraş în jud. Brăila, situat în partea
de V a Câmpiei Brăilei, în apropierea
lacului omonim, la 35 m alt., la 45 km SV
de municipiul Brăila; 11 067 loc. (1 ian.
2011): 5 477 de sex masc. şi 5 590 fem.
Supr.: 186 km2, din care 10,9 km2 în
intravilan; densitatea: 1 015 loc./km2.
Staţie de c.f. (inaugurată la 13 sept. 1872).
Nod rutier. Expl. de petrol şi gaze
naturale. Producţie de ambalaje din
hârtie şi carton, de zahăr şi de brânzeturi.
Morărit şi panificaţie. Fermă avicolă.
Abator de păsări. Centru de vinificaţie.
Siloz pentru cereale. Produse din nuiele
de răchită. Pistă de dirt-track. Parc (2,86
ha). Istoric. Localitatea apare menţionată
documentar ca sat, prima oară, în 1834,
iar satele componente au atestări documentare diferite: Perişoru (1830), Berleşti
(1848), Gara Ianca (1850), Oprişeneşti
(1860), Plopu (1895), Târlele Filiu. Declarat oraş la 18 apr. 1989. Monumente:
bisericile cu hramurile „Sfânta Treime”
(1834) şi „Sfântul Ioan Botezătorul” (1885,
restaurată în anii 2006-2007).
3. Com. în jud. Olt, alcătuită din 2
sate, situată în partea de S a Câmpiei
Romanaţi, în lunca şi pe terasele de pe
stg. Dunării; 3 976 loc. (1 ian. 2011): 1 955
de sex masc. şi 2 021 fem. Morărit şi panificaţie. Producţie de biscuiţi şi pişcoturi.
Centru viticol. Culturi de cereale, floareasoarelui, plante tehnice şi de nutreţ,
legume etc. pe baza irigaţiilor din cadrul
sistemului de irigaţii Corabia–Grojdibodu–Ianca–Dăbuleni–Ştefan cel Mare.
Satul Ianca este atestat documentar la 20
apr. 1560, iar Potelu la 1 sept. 1491. În
satul Ianca se află biserica având dublu
hram – „Sfântul Ioan Botezătorul” şi
„Sfântul Gheorghe” (1842, reparată în
1892-1893 şi în 1959) şi biserica „Sfântul
Nicolae” (1848-1858, reparată în 1970),

iar în satul Potelu există biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1842-1843,
pictată în 1893).

Iaşi
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IANCU JIANU, com. în jud. Olt, alcătuită
din 3 sate, situată în SE Piem. Olteţului,
pe râul Olteţ; 4 507 loc. (1 ian. 2011): 2 253
de sex masc. şi 2 254 fem. Expl. de petrol
şi gaze naturale. Produse alim. Centru
viticol şi pomicol. În satul Dobriceni,
atestat documentar la 29 mai 1589, există
un muzeu cu colecţii de bancnote,
costume populare, mobilier vechi, cărţi
şcolare vechi ş.a., iar în satul Iancu Jianu
se află biserica având hramul „Sfânta
Parascheva”, ctitorie din 1529 a familiei
Buzescu, cu fragmente de picturi murale
în frescă realizate la începutul sec. 18 de
zugravul Statie din Craiova, biserica
„Sfântul Dumitru” (1900) şi ruinele
caselor familiei Buzescu. Satul Iancu
Jianu s-a mai numit Cepturoaia, Ciuturoaia
şi Ştirbei, iar din 1953 poartă denumirea
actuală.

artistică a lemnului, de cojocărit, de
ţesături şi cusături populare. Agroturism.
În satul Cacova Ierii, atestat documentar
în 1426, au fost identificate vestigii din
Epoca bronzului (ceramică), iar în satul
Buru, menţionat documentar în 1470, a
fost descoperit un depozit de bronzuri
(cazan, ceşti ş.a.). Bisericile din lemn cu
acelaşi hram – „Sfinţii Arhangheli Mihail
şi Gavriil”, în satele Măgura Ierii (1783),
Ocolişel (1852) şi Surduc (sec. 18, cu
poartă din 1758, declarată monument
istoric). În satul Iara, menţionat documentar, prima oară, în 1288, se află o
biserică din sec. 13 (cu unele refaceri din
sec. 18) şi trei conace din sec. 19 („Teleki”,
„Beldi”, „Kemény”), declarate monumente istorice în anul 2004, iar în satul
Borzeşti există o biserică de cărămidă cu
hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil” (sec. 18).

IARA 1. Râu, afl. stg. al Arieşului pe terit.
satului Buru (com. Iara, jud. Cluj); 51 km;
supr. bazinului: 390 km2. Izv. de pe
pantele de N ale Muntelui Mare (M-ţii
Apuseni), de la 1 775 m alt., curge pe
direcţie SV-NE, până în com. Valea Ierii,
unde se arcuieşte brusc, schimbându-şi
traseul către SE. În aval de com. Iara,
formează chei spectaculoase în şisturi
cristaline şi diabaze.
2. Depresiune tectono-erozivă, pe
cursul inf. al râului Iara, înconjurată de
prelungirile estice ale Muntelui Mare
(Agriş, 1 476 m, Scărişoara-Belioara, 1 353
m), în V şi Culmea Hăjdatelor (Dealurile
Feleacului), în E, formată în zona de
contact a cristalinului din Muntele Mare
cu argilele roşii paleogene de pe rama de
SV a Dealurilor Feleacului. Supr.: c. 75
km2. Relieful depresionar este reprezentat prin luncile şi terasele Iarei, mărginite
de conuri de dejecţie. Climă răcoroasă
(media termică anuală 6–8°C) cu
precipitaţii moderate (700–800 mm
anual).
3. Com. în jud. Cluj, alcătuită din 13
sate, situată în depresiunea şi pe râul cu
aceleaşi nume; 4 385 loc. (1 ian. 2011):
2 180 de sex masc. şi 2 205 fem. Expl. de
nisip cuarţos (în satul Făgetu Ierii),
dolomit (în satul Surduc) şi dacit (Iara).
Zăcăminte de mangan (în satul Maşca).
Producţie de articole de lenjerie de corp
şi de băuturi alcoolice şi răcoritoare.
Centru de ceramică populară, de prelucr.

IAŞI 1. Municipiu în NE României, reşed.
jud. cu acelaşi nume, situat în zona de
contact a Pod. Central Moldovenesc cu
Câmpia Jijiei Inferioare (Câmpia Moldovei), în lunca şi pe terasele râului Bahlui,
la 45–95 m alt.; 304 043 loc. (1 ian. 2011):
142 730 de sex masc. şi 161 313 fem. (al
patrulea oraş al ţării, după Bucureşti,
Cluj-Napoca şi Timişoara, ca nr. de locuitori). Supr.: 145 km2, din care 95,3 km2
în intravilan; densitatea: 3 190 loc./km2.
Aeroport. Pr. nod de comunicaţii al ţării,
din care se desprind cinci linii de c.f.
(staţia de c.f. a fost inaugurată la 1 iun.
1870) şi şapte şosele modernizate, cu
importanţă mare în transportul intern şi
în cel de tranzit internaţional. Important
centru industrial al României, cu numeroase întreprinderi în cadrul cărora se
produc: energie electrică şi termică (Cen-

IANCULEŞTI, Mănăstirea  Şoimari.

IASLOVĂŢ, com. în jud. Suceava, formată dintr-un sat, situată în Pod. Sucevei;
3 886 loc. (1 ian. 2011): 1 918 de sex masc.
şi 1 968 fem. Culturi de cartofi, castraveţi
ş.a. Creşterea bovinelor, porcinelor ş.a.
Producţie de mobilă; produse lactate şi
de panificaţie. Biserica „Sfântul Nicolae”
construită în 1877 pe locul uneia din lemn
ce data din sec. 15 şi reconstruită în 1977,
cu picturi murale interioare executate de
Gavriil şi Mihai Moroşan. Biserica a fost
consolidată şi restaurată în anii 20092010. Com. I. a fost înfiinţată la 10 iul.
2002 prin desprinderea satului Iaslovăţ
din fosta com. Milişăuţi, declarată oraş
la 7 apr. 2004.
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tralele electrice şi de termoficare Iaşi I,
intrată în funcţiune în 1972 şi Iaşi II, dată
în folosinţă în 1986, cu o putere de 200
MW), laminate din oţel, de diferite profile, felurite tipuri de ţevi sudate, maşiniunelte, utilaje şi unelte agricole, tractoare
(asamblare), utilaje pentru industriile
chimică şi metalurgică, pentru industria
lemnului şi pentru construcţii de drumuri, poduri şi locuinţe, produse electronice şi electrocasnice, medicamente
(antibiotice, biostimulatori, reactivi,
extracte vegetale etc.), mase plastice, fibre
sintetice, fire de bumbac, ţesături din
bumbac, in şi cânepă, mătase artificială,
conf. şi tricotaje, mobilă, articole din piele
şi blănuri, produse ceramice (cărămizi,
ţigle), prefabricate din beton, produse
alim. (preparate din carne şi lapte, ulei
vegetal, zahăr, bere, alcool, biscuiţi etc.).
Poligrafie. Centrul unei importante zone
pomi-viticole (Podgoria Iaşilor). Fermă
avicolă. Puternic centru cultural-artistic,
turistic, ştiinţific şi de învăţământ, cu
vechi tradiţii. Aici a luat naştere, în 1640,
„Academia Vasiliană” – prima şcoală superioară cu predare în limbile greacă şi
slavonă, întemeiată de Vasile Lupu
(domn al Moldovei în perioada 1634–
1653) pe lângă mănăstirea Trei Ierarhi,
iar în sec. 19 s-au înfiinţat numeroase
instituţii culturale: Societatea de Medici
şi Naturalişti (18/30 mart. 1833), „Academia Mihăileană” (întemeiată de
Gheorghe Asachi şi inaugurată la 16/28
iun. 1835), Conservatorul FilarmonicDramatic (înfiinţat de Gheorghe Asachi
împreună cu vornicul Ştefan Catargiu şi
cu spătarul Vasile Alecsandri, tatăl
poetului, şi inaugurat la 15/27 nov. 1836),
prima universitate din România (inaugurată la 26 oct./7 nov. 1860 în prezenţa
lui Alexandru Ioan Cuza), numită astăzi
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”,
Teatrul Naţional, inaugurat în 1840
(prima reprezentaţie teatrală în lb. română avusese loc la 27 dec. 1816 din
iniţiativa lui Gheorghe Asachi). La 20
febr./4 mart. 1838 a avut loc primul
spectacol de operă în lb. română, cu
opera „Norma” de Bellini, iar la 26 dec.
1848, primul spectacol de operetă cu
lucrarea feeria „Baba Hârca” cu muzica
lui Alexandru Flechtenmacher pe un
libret de Matei Millo. La 1/13 ian. 1832
au fost înfiinţate Arhivele Statului din
Moldova avându-l ca prim director pe
Gheorghe Asachi, în sept. 1852 a fost
inaugurat primul hipodrom de pe terit.

Iaşi (1). Palatul domnesc la mijlocul sec.19

actual la României, cu o pistă de 1 400 m
lungime, iar în 1856 a fost inaugurată
prima Grădină botanică de pe terit. actual
al României, înfiinţată de medicul
Anastasie Fătu, în care iniţial s-au plantat
2 500 de specii de plante. Tot în sec. 19
au apărut la I. nenumărate reviste şi ziare
de mare însemnătate: „Albina românească” (1829) – prima gazetă din Moldova,
fundată de Gheorghe Asachi, „Dacia
literară” (1840), „Propăşirea” (1844),
„România literară” (1855), „Convorbiri
literare” (1867), „Contemporanul” (1881),
„Viaţa românească” (1906) ş.a. Şi astăzi,
oraşul I. posedă importante instituţii de
învăţământ superior şi aşezăminte culturale: Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza”, Universitatea Tehnică „Gheorghe
Asachi”, Universitatea Agronomică „Ion
Ionescu de la Brad”, Universitatea de
Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa”,
Academia de Muzică „George Enescu”,
Institutul Teologic Ortodox, Institutul
Teologic Romano-Catolic, Universitatea
de Informatică. În cadrul acestor universităţi, cu un total de 51 de facultăţi, în
anul şcolar 2007–2008, studiau 62 875
studenţi sub îndrumarea a 3 345 cadre
didactice. Învăţământul superior particular este reprezentat prin mai multe
universităţi, înfiinţate după 1989: „Apollonia”, Universitatea Ecologică „Dimitrie
Cantemir”, Universitatea „Mihail
Kogălniceanu”, Universitatea „Ştefan cel
Mare”, Universitatea Fundaţiei Academice „Petre Andrei” ş.a. Totodată, la I.
mai funcţionează o filială a Academiei
Române, Teatrul Naţional „Vasile
Alecsandri” (întemeiat ca instituţie în
1840 de către Gheorghe Asachi, dar cu
reprezentaţii sporadice în limba română
datând din 1816), Teatrul de Operă şi
Balet (1956), Filarmonica „Moldova”
(concertul inaugural a avut loc la 9 oct.
1942), Teatrul pentru copii şi tineret
„Luceafărul” (înfiinţat în 1950), numeroase biblioteci (între care: Biblioteca
judeţeană „Gheorghe Asachi”, f. 1 oct.
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1920, cu peste 500 000 vol.; Biblioteca
Centrală Universitară „Mihai Eminescu”,
f. în 1835 pe baza fondului de carte acumulat din 1640, cu 2 441 860 vol. în anul
2007; Biblioteca Universităţii de Medicină
şi Farmacie, f. 1879, cu peste 400 000 vol.;
Biblioteca Universităţii Politehnice
„Gheorghe Asachi”, f. 1937, cu peste un
milion de vol. în 2007 ş.a.), edituri de stat
şi particulare, cinematografe, un post
local de radio-emisie de stat (Radio
„Moldova”, inaugurat la 2 nov. 1941) şi
opt posturi particulare de radio-emisie,
şase posturi locale de televiziune
(înfiinţate după dec. 1989), o Bursă de
Mărfuri şi Valori „Moldova” (deschisă la
19 ian. 1995) etc. În municipiul I. sunt
peste 20 de muzee şi case memoriale:
Complexul Naţional Muzeal „Moldova”,
adăpostit în Palatul Culturii, cu secţii de
istorie a Moldovei, de artă, de etnografie,
de ştiinţă şi tehnologie; Muzeul Unirii,
înfiinţat în 1938 şi apoi inaugurat în 1959,
cu prilejul sărbătoririi centenarului Unirii
Moldovei cu Ţara Românească, este
adăpostit în palatul în care a locuit Al.
Ioan Cuza şi cuprinde piese de mobilier,
obiecte de decoraţie interioară, documente şi obiecte care au aparţinut
domnitorului Al. Ioan Cuza, lui Mihail
Kogălniceanu, Vasile Alecsandri ş.a.
Palatul Muzeului Unirii a fost restaurat
în anii 1997-2008, reorganizat ca muzeu
şi inaugurat la 24 ian. 2008; Muzeul
Etnografic al Moldovei (1943), adăpostit
(din 1954) în Palatul Culturii, posedă
colecţii de ceramică populară, piese de
port popular, ţesături, instalaţii tehnice,
obiecte legate de obiceiurile locuitorilor
din Moldova etc.; Muzeul de istorie a
municipiului Iaşi (1916); Muzeul
Politehnic (maşini cu aburi, motoare cu
reacţie şi cu ardere internă, machete de
centrale termice şi hidraulice, aparate de
telegrafie, telefonie şi televiziune etc.);
Muzeul chimiei ieşene „Petru Poni”
(documente şi obiecte legate de viaţa şi
activitatea savantului Petru Poni şi ale

altor cercetători printre care Anastasie
Obregia, Radu Cernătescu, Petru Bogdan
ş.a.); Muzeul literaturii române (inaugurat la 26 dec. 1972), cu exponate ale
unor scriitori, amenajat în casa „Pogor”
care a aparţinut Societăţii literare „Junimea”; Muzeul teatrului, situat într-un
edificiu care datează din jurul anului
1800; Muzeul tiparului, organizat în casa „Dosoftei” (monument istoric) care,
după restaurarea din 1970, cuprinde cărţi
rare (Biblia de la Bucureşti, 1688, Psaltirea
slavonă, tipărită de Coresi în 1570 etc.);
Muzeul de istorie naturală al Universităţii
„Al. Ioan Cuza”, cu colecţii de geologie,
paleontologie şi zoologie a fost amenajat
în casa care a aparţinut lui Costache Rolla
şi inaugurat în 1919; Casele memoriale
„Ion Creangă” (cunoscută sub numele de
„Bojdeuca din Ţicău”, în care a locuit
marele povestitor în perioada 1872–1889,
amenajată ca muzeu în 1918), „Mihai
Codreanu”, „George Topârceanu”, „Otilia
Cazimir”, „Vasile Pogor”, unul dintre
fondatorii Junimii (casa în care aveau loc
şedinţele Societăţii literare, a fost
construită în 1850 şi renovată în 1995–
1996), „Mihail Kogălniceanu”, „Mihail
Sadoveanu” ş.a.; Spitalul „Socola” (1877–
1899). Veche grădină publică („Copou”,
amenajată în perioada 1834–1856) în care
există, printre altele, teiul lui Eminescu
(sec. 19). În cartierul Nicolina din S-SV
municipiului I. există un complex balneoclimateric de interes local, cu funcţionare
permanentă, cu ape minerale (de sondă)
sulfuroase (de mare concentraţie), iodurate, clorurate, bromurate, sodice, bicarbonatate, hipotermale, indicate pentru
tratarea afecţiunilor reumatismale, a celor
posttraumatice (stări după operaţii pe
muşchi, articulaţii şi oase, stări după entorse, luxaţii şi fracturi), ginecologice
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(insuficienţă ovariană, cervicite cronice),
dermatologice (eczeme şi urticarii cronice, dermatite seboreice, acnee polimorfe
şi rozacee, piodermite cronice etc.) ş.a.
Istoric. Săpăturile arheologice, efectuate
în vatra oraşului, au scos la iveală o
suprapunere de culturi materiale din
Paleolitic, Neolitic (cultura Cucuteni,
milen. 4–3 î.Hr.), din perioada dacică (sec.
3–4) şi din cea a feudalismului, atestând
o continuă locuire a acestor meleaguri.
Aşezarea a fost jefuită şi distrusă în mare
parte de invazia mongolă din 1241. Prima
menţiune documentară datează din anii
1387–1392, într-un izvor rus editat de M.
N. Tihomirov, când localit. apare consemnată cu numele de Jasskii Torg (Târgul
Iaşilor). Una dintre numeroasele ipoteze
referitoare la originea numelui Iaşi este
aceea legată de tribul iazigilor (iazygi),
în vreme ce alţi cercetători consideră că
numele provine de la apelativul „iesciori” sau „iaşi”, adică arcari sau arcaşi,
care, până în sec. 15, aveau o zonă bine
delimitată (cea a străzii Podu Vechi)
numită „Arcăria”. În 1408, localitatea este
menţionată în „Privilegiul comercial” al
domnului Alexandru cel Bun, ca punct
de vamă pe drumul comercial ce lega
Lvovul cu porturile de la Dunărea de Jos,
iar în 1415 apare consemnată ca oraş.
Începând cu anul 1434, domnii Moldovei
şi-au stabilit reşed. la Iaşi (Curtea Domnească), fapt ce a determinat dezvoltarea
oraşului ca centru meşteşugăresc şi comercial. Datorită poziţiei sale centrale în
cadrul Moldovei, oraşul I. a deţinut timp
de c. 300 de ani (1564–1859) funcţia de
capitală a statului feudal Moldova, fiind
transferată de la Suceava. De-a lungul
secolelor, oraşul a fost de mai multe ori
atacat, prădat şi incendiat de turci, tătari,
ruşi sau polonezi (1513, 1538, 1577, 1616,
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1650, 1686, 1821 etc.), iar de fiecare dată,
după refacerea lui, domnii Moldovei l-au
înzestrat, îndeosebi, cu lăcaşuri religioase.
La 27 mart. 1848 a avut loc la I. (la Hotel
Peterburg) o mare întrunire (c. 1 000 de
persoane aparţinând tuturor păturilor
sociale, printre care se număra şi
Alexandru Ioan Cuza – viitorul domnitor), care a marcat începutul mişcării
revoluţionare din Moldova. Puternic
centru al mişcării unioniste, la I. au avut
loc nenumărate acţiuni pregătitoare care
au culminat cu alegerea ca domnitor al
Moldovei (5/17 ian. 1859) a lui
Alexandru Ioan Cuza. După unirea celor
două ţări româneşti, la 24 ian. 1859, şi
crearea statului naţional român, oraşul I.
şi-a pierdut importanţa pe care o avea în
calitate de capitală a Moldovei. În a doua
jumătate a sec. 19, oraşul I. a fost sediul
Societăţii literare „Junimea” (înfiinţată în
1863), care a concentrat în jurul ei un
mare număr de intelectuali (Titu
Maiorescu, P. P. Carp, Vasile Pogor,
Theodor G. Rosetti – cel care a dat
numele societăţii –, A. D. Xenopol, Mihai
Eminescu, Vasile Conta, Ion Creangă,
Iacob Negruzzi şi mulţi alţii). În timpul
Primului Război Mondial, Guvernul
României, condus de I. I. C. Brătianu, a
părăsit oraşul Bucureşti (la 20 nov./ 3
dec. 1916) în urma ocupării lui de către
trupele Puterilor Centrale, instalându-se
la I., unde şi-a desfăşurat activitatea până
în nov. 1918, devenind, în acest fel,
capitala provizorie a României. Declarat
municipiu la 17 febr. 1968. Monumente:
biserica „Sfântul Nicolae”-Domnesc,
ctitorie din 1491–1492 a lui Ştefan cel
Mare (cu unele adăugiri din sec. 16),
restaurată în perioada 1884–1904 după
planurile arhitectului francez Émile
André Lecomte du Noüy, este singurul
monument păstrat în cadrul complexului
Curţii Domneşti (care a fost întemeiată
la 8 oct. 1434); aici au fost unşi domnii
Moldovei din sec. 16 şi până în 1859;
biserica mănăstirii Galata, cu hramul
„Înălţarea Domnului”, ctitorie din 1576–
1578 a domnului Petru Şchiopul, refăcută
în anii 1582–1584, cu zid de incintă din
1726–1735 şi turn-clopotniţă datând din
1584 şi completat în 1847 de Mihail
Sturdza. Biserica a fost repictată în
interior în 1811 de Vasile Dubrovski şi
are o catapeteasmă pictată în 1838.
Biserica a fost restaurată în 1961–1969.
Mănăstirea Galata a fost reînfiinţată în
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1991, ca mănăstire de maici, prin grija
Înalt Prea-Sfinţitului Mitropolit Daniel;
biserica „Sfântul Sava” a fost construită
în perioada 1582-1583 cu ajutorul unei
donaţii făcută de domnul Petru Şchiopul,
pe locul unei biserici care data din 1330;
biserica a fost refăcută în 1625 de către
„protomaistorul” Gheorghe din Istanbul
(cu unele transformări din 1820 şi 1844),
din iniţiativa şi pe cheltuiala boierului
Enache Caradja. Biserica a fost reparată
cu intermitenţe în perioada 1997-2008 şi
declarată monument istoric în anul 2004;
bisericile cu hramurile „Adormirea
Maicii Domnului”-Barnovschi (1627–
1634, reparată în 1786, cu picturi murale
interioare din 1880) şi „Sfântul Ioan cel
Nou”-Nicoriţă (1627–1634, cu unele
transformări şi adăugiri din 1814) au fost
construite în timpul domniei lui Miron
Barnovschi; biserica având hramul
„Tăierea Capului Sfântului Ioan
Botezătorul” (1626–1635, cu unele transformări din 1854); biserica mănăstirii
„Trei Ierarhi”, ctitorie din anii 1635–1639
a domnului Vasile Lupu (sfinţită la 6 mai
1639; reparată în 1742), atribuită meşterului armean Ianache Etisi, reprezintă o
sinteză a arhitecturii moldoveneşti şi
munteneşti, fiind un monument unic prin
bogăţia şi frumuseţea decoraţiei sculptate
care îmbracă în întregime faţadele
(adevărate broderii în piatră). Înfăţişarea
iniţială a bisericii „Trei Ierarhi” a fost parţial alterată de restaurarea efectuată în
anii 1882–1890, după planurile arhitectului francez Émile André Lecomte du
Noüy, când au fost distruse picturile
murale interioare şi s-au demantelat
anexele bisericii (turnul-clopotniţă, casa
egumenică ş.a.). Unele lucrări de consolidare şi renovare au fost executate în anii
1991–1993. Mănăstirea „Trei Ierarhi” a
fost reînfiinţată în 1991, ca mănăstire de
călugări, prin grija I. P. S. Mitropolit
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Daniel. În biserică se află mormintele lui
Vasile Lupu, Dimitrie Cantemir şi
Alexandru Ioan Cuza. În apropiere de
biserica „Trei Ierarhi” se află Catedrala
romano-catolică, având hramul „Adormirea Maicii Domnului”, cunoscută şi
sub numele de „Biserica franciscanilor”,
zidită în anii 1782–1789 pe locul unei
biserici din lemn, construită în 1753 (în
timpul domniei lui Matei Ghica) şi
distrusă de incendiul din 1766. Biserica
actuală, construită în stil baroc, păstrează
picturi murale interioare executate în
1869 de călugărul franciscan Giuseppe
Carta din Palermo, un altar din marmură,
realizat în 1870 şi o orgă cu 21 de registre.
Biserica a fost reparată în 1803–1804
(după cutremurul din 14 oct. 1802) şi în
1829. În prezent, aici se află sediul Episcopiei catolice Iaşi; Mănăstirea Golia
(reînfiinţată în 1991 prin grija Înalt PreaSfânţitului Mitropolit Daniel), cu biserica având hramul „Înălţarea Domnului”,
este o ctitorie de la începutul sec. 16 a
marelui logofăt Ioan Golia şi menţionată
documentar, prima oară, în 1564 (o
inscripţie pe o cruce din aur). Biserica,
supusă unor reparaţii capitale la începutul sec. 17, efectuate din iniţiativa şi pe
cheltuiala lui Ieremia Movilă, a fost rezidită în anii 1650–1653 prin grija domnului
Vasile Lupu şi terminată definitiv la
24 mai 1660, în timpul domniei lui Ştefăniţă Lupu (1659–1661), fiul lui Vasile
Lupu. Biserica este un edificiu monumental (39 m lungime, 13 m lăţime, 30 m
înălţime) dominat de 6 turle, având
faţadele decorate cu blocuri mari de
piatră cioplită. În vremea celei de-a doua
domnii a lui Gheorghe Duca (1668–1672)
s-au construit zidurile de incintă şi cele
patru turnuri circulare de la colţuri.
Distrusă de un violent incendiu în 1735
şi apoi de cutremurul din 1738, biserica
a fost reparată ulterior, lucrările fiind
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terminate în 1754. Picturile murale
interioare au fost refăcute în 1838. După
secularizarea averilor mănăstireşti (1863),
mănăstirea Golia a început să decadă,
părăginindu-se treptat. Închisă în perioada 1900–1943, mănăstirea a fost supusă
unor ample lucrări de restaurare în anii
1943–1947. Biserica mănăstirii Golia este
un important monument arhitectonic în
care se îmbină tradiţia moldovenească cu
unele elemente renascentiste (la construcţia ei a participat şi o echipă de
meşteri italieni); biserica mănăstirii Cetăţuia, cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi
Pavel”, este ctitoria din anii 1668–1672 a
domnului Gheorghe Duca, fiind înconjurată de un puternic zid de apărare (înalt
de 7 m şi gros de 1,4 m), străjuit de turnul
porţii, datând din 1670. Mănăstirea
Cetăţuia, care mai cuprinde casele domneşti, o casă egumenească ş.a., se află pe
înălţimea Cetăţuia din SE oraşului.
Ansamblul monahal, care în secolele trecute a fost un puternic focar de cultură,
a fost supus unor ample lucrări de renovare în anii 1827–1837 (în această
perioadă biserica a fost repictată), 1844,
1910–1912, 1964–1971. Aici se află mormântul domnului Gheorghe Duca şi al
fiicei sale, Maria; biserica mănăstirii
Frumoasa (de maici), cu dublu hram –
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” şi
„Adormirea Maicii Domnului” (37 m
lungime şi 15 m lăţime), a fost construită
în perioada 1583–1586 prin grija hatmanului Meletie Balica şi refăcută în anii
1726–1733 (în timpul domniei lui Grigore
II Ghica), când i se adaugă tinda, se execută picturile murale, se construiesc
casele domneşti, zidul de incintă (înalt
de 4 m), turnul-clopotniţă ş.a. (de atunci
poartă numele „Frumoasa”). Biserica păstrează picturi murale interioare originare,
executate în tempera, şi o catapeteasmă
din 1833. Biserica a fost reparată în 1836–

1841 şi 1951–1955 şi declarată monument
istoric în anul 2004. În pridvorul bisericii
se află mormântul domniţei Ruxandra (†
1782), fiica lui Grigore II Ghica. În incinta
mănăstirii se află palatul Sturdza,
construit în anii 1818–1819 după planul
arhitectului Martin Kubelka, ruinele
palatului domniţelor (declarat monument istoric în 2004), construit în 1740 şi
turnul-clopotniţă (1819–1833, restaurat
în 1966–1970); Catedrala mitropolitană
cu dublu hram - „Întâmpinarea Domnului” şi „Sfântul Gheorghe” a fost
construită în anii 1833–1839 după
planurile arhitectului român de origine
austriacă Gustaw Freiwald, prin grija Mitropolitului Veniamin Costache. După ce
i s-a aşezat acoperişul (în 1839), bolţile
bisericii s-au prăbuşit din cauza unei
deficienţe de proiectare, rămânând aşa
până în 1881, când regele Carol I şi
mitropolitul Iosif Naniescu i-au pus
pentru a doua oară piatra de temelie, lucrările de construcţie executându-se după
planurile arhitectului Alexandru Orăscu.
Terminată în 1886, biserica a fost pictată
la interior, în 1887, de către Gheorghe
Tattarescu. Aici se află racla cu moaştele
Sfintei Cuvioase Parascheva, adusă de
domnul Vasile Lupu de la biserica
„Sfântul Gheorghe” din cartierul Fanar
din Istanbul şi depusă iniţial (13 iun.
1641) la biserica „Trei Ierarhi” şi
transferată la această biserică la 9 ian.
1889; biserica „Naşterea Maicii Domnului”-Tarpalari (1640–1650, cu unele
refaceri din 1827 şi unele transformări
din 1881–1890); biserica având hramul
„Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”
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(sau Vovidenia, ante 1645); biserica cu
hramul „Schimbarea la Faţă”-Albă (fostă
„Naşterea Maicii Domnului”) construită
în 1679 pe locul uneia din 1606 şi
restaurată în 1885; biserica „Sfântul Ioan
Gură de Aur”-Zlatavst (1683, pictată în
1855 de către Nelu Zugravu; în această
biserică se află mormântul lui Barbu Lăutarul); bisericile cu hramurile „Schimbarea la Faţă” a mănăstirii Socola, ctitorie
din 1551–1562 a domnului Alexandru
Lăpuşneanu şi a soţiei sale Ruxandra,
restaurată în anii 1995-2004, „Sfântul
Haralambie” (1799–1804, cu picturi
murale interioare executate în 1897 de
preotul Vasile Damian), „Sfinţii Apostoli
Petru şi Pavel”-Bărboi zidită în 1841–1844
din iniţiativa logofătului Dimitrie Sturdza
după planul arhitectului Andrei Capidi,
pe fundaţia unei vechi biserici ridicată de
vornicul Ioan Ursu Bărboi în 1615. La
această biserică, consolidată şi restaurată
în anii 1980-1988, se află mormintele lui
Ioan Sandu Sturdza (primul domn
pământean în Moldova) şi al poetului
Alecu Russo; biserica „Sfântul Dumitru”Balş (1691, cu catapeteasmă din 1761,
amvon şi picturi murale din 1868;
restaurată în anii 1897–1900 de arhitectul Iancu Catargiu); biserica având
hramul „Duminica Tuturor Sfinţilor”Banu, construită în 1705–1706 de Savin
Zmucilă Banul, distrusă de un incendiu
în 1747, refăcută în 1800; biserica „Sfinţii
Teodori” (1750–1761 cu unele refaceri din
1869); biserica cu hramul „Sfinţii
Patruzeci de Mucenici” (1760), la care a
fost diacon Ion Creangă între 1859 şi 1863;
biserica „Sfântul Gheorghe”-Mitropolia
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Veche (1761–1769, cu unele transformări
din 1791 şi restaurată în 1986 de către
arhitectul Ştefan Balş, pictată în frescă în
anii 1997-1999 şi resfinţită la 22 mai 2000);
biserica romano-catolică (1789); biserica
„Sfântul Spiridon” (1752–1758, refăcută
din temelie în 1804–1805 şi reparată în
1862, 1938, 1976, 1990); bisericile având
dublu hram – „Sfântul Apostol Toma” şi
„Sfânta Ecaterina” (1807, cu transformări
din 1847), „Adormirea Maicii Domnului”
şi „Sfântul Antonie cel Mare” construită
în 1760 pe locul unei biserici din lemn
ridicată în anii 1630–1632 de breasla
blănarilor, „Sfântul Andrei” şi „Sfântul
Mare Mucenic Mina”, zidită în 1794 prin
strădania preotului Ioan Buciumaş pe
cheltuiala negustorului Neculai, mărită
şi restaurată în anii 1989–1996; biserica
„Sfinţii Atanasie şi Chiril” (1635–1638);
biserica „Buna Vestire” (1818, reparată
în 1868 şi 1875); biserica având hramul
„Naşterea Maicii Domnului” (1819);
biserica armeano-gregoriană cu hramul
„Sfânta Născătoare” (zidită în 1395 prin
osteneala şi pe cheltuiala hagiului Macarie,
restaurată în 1803 şi 2006); biserica având
hramul „Cuvioasa Parascheva” (Veche)Mitocul Maicilor (1819, reparată în 1850);
biserica „Sfânta Treime”-Păcurari (1853,
rezidită pe locul uneia din 1806); biserica
„Adormirea Maicii Domnului” –
Lipovenească (1830, distrusă de un
incendiu în 1866 şi refăcută în 1872–1888
după planurile arhitectului Ştefan
Emilian); biserica „Sfântul Nicolae”–
Copou construită în anii 1937–1943,
având printre ctitori pe Nicolae Iorga, cu
picturi murale interioare executate în
1962–1965 de Vasile Pascu şi icoanele de
pe iconostas pictate de Corneliu Baba. În
anii 1993–1995 au fost pictate firidele
exterioare ale bisericii; biserica romanocatolică „Sfântul Anton de Padova”
(1991–1995); Sinagoga Mare (1657-1671),
considerată cel mai vechi şi cel mai mare
edificiu de cult mozaic din România,
declarată monument istoric în anul 2004,
restaurată în anii 2008-2010. Arhitectura
civilă din municipiul I. este reprezentată
prin mai multe construcţii importante:
casa „Dosoftei” (1677) în care a funcţionat
o tiparniţă şi în care este amenajat, astăzi,
Muzeul Tiparului; palatul lui Alexandru
Ioan Cuza (1806), astăzi Muzeul Unirii;
palatul „Cantacuzino–Paşcanu” (sf. sec.
17, cu modificări din sec. 19), astăzi spital;
palatul lui Mihai Sturdza, construit în
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1834–1848 după planurile arhitectului
Nicolae Singurov (azi sediul Academiei
de Muzică); casa „Beldiman” (1819);
palatul „Roset–Roznoveanu” construit în
1832–1834 după planurile lui Gustaw
Freiwald (azi sediul Primăriei municipale); casa „Alecsandri” (ante 1810);
casa „Balş” (1835–1850); casa „Ghica” (c.
1820); casa „Gane” (c. 1845); casa „Pogor”
(1850, reparată în 1901 şi renovată în
1995–1996); clădirea Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza” construită în anii
1893–1896 după planurile arhitectului
elveţian (stabilit în România) Louis Pierre
Blanc; clădirea Teatrului Naţional numit
din 1956 Teatrul „Vasile Alecsandri”
construită în anii 1894–1896 după
planurile arhitectului austriac Ferdinand
Fellner în colab. cu Hermann Helmer.
Plafonul Teatrului Naţional a fost pictat
de Al. Goltz (îngeri, nimfe, alegorii paradisiace). În prezent, clădirea Teatrului
Naţional adăposteşte şi Opera Română
din Iaşi; Palatul Culturii, edificiu monumental construit pe locul vechilor Curţi
Domneşti în anii 1907–1926, în stil
neogotic, după planurile arhitectului I.
D. Berindei (în prezent adăposteşte un
Complex muzeal). Intrarea în palat se
face printr-un turn-donjon central cu
ceas, alcătuit dintr-un ansamblu de 8
clopote care reproduc din oră în oră Hora
Unirii. Palatul are 298 de camere cu o
supr. totală de 36 000 m2. Sala Voievozilor
din interiorul palatului a fost pictată de
Ştefan Dimitrescu şi elevii săi. Până în
1955 în acest palat a funcţionat Tribunalul
regional Iaşi. În aripa de NE a acestui
palat se află biblioteca municipală
„Gheorghe Asachi”; Clădirea Bibliotecii
Centrale Universitare „Mihai Eminescu”
construită în anii 1932–1934 după planurile arhitectului Constantin Iotzu;
Observatorul astronomic (1913). Numeroase case memoriale: Bojdeuca lui Ion
Creangă din cartierul Ţicău, casele scriitorilor Mihail Sadoveanu, George
Topârceanu, Vasile Alecsandri (1810, azi
Muzeul Teatrului), Mihail Kogălniceanu
ş.a., a istoricului A. D. Xenopol, a biologului Emil Racoviţă ş.a. Statui şi
monumente: Monumentul Unirii executat din marmură albă, format dintr-o
piesă centrală reprezentând Patria-Mamă
şi patru piese mai mici care întruchipează
provinciile Moldova, Transilvania,
Basarabia şi Bucovina şi românii de
pretutindeni rămaşi în afara frontierelor
României. Monumentul a fost realizat
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prin strădania prinţesei Olga Sturdza,
inaugurat la 29 mai 1927, demolat de
comunişti în 1947 şi reconstruit în 19951999 de sculptorul Constantin Crengăniş;
Grupul statuar „Alexandru Ioan Cuza”
din Piaţa Unirii este prima statuie din
bronz construită prin subscripţie publică
şi are 3,5 m înălţime, aşezată pe un soclu
de 3 m înălţime. Piesa centrală înfăţişează
pe Alexandru Ioan Cuza înconjurat de
cei 4 sfetnici ai săi: Mihail Kogălniceanu,
generalul Ioan Em. Florescu, Costache
Negri şi Nicolae Kretzulescu; monumentele scriitorilor Vasile Alecsandri
(realizat de sculptorul, polon de origine
germană Władisław Hegel, 1906), Mihail
Kogălniceanu (sculptor Raffaello Romanelli, 1905), Mihai Eminescu (sculptor
Ioan Faur Schmidt, 1929), Ion Creangă
(sculptor Ion C. Dimitriu-Bârlad, 1932),
Costache Negri (sculptor Richard Hette,
1935), Gheorghe Asachi (sculptor Ion
Georgescu, 1888), Miron Costin (sculptor
Władisław Hegel, 1888), statuia lui
Dimitrie Cantemir (sculptor Ion C. Dimitriu-Bârlad, 1934), statuia ecvestră a lui
Ştefan cel Mare (operă a sculptorului
francez Emmanuel Frémiet, realizată în
1883, după schiţele lui Gheorghe Asachi,
dezvelită la 5 iun. în acelaşi an), statuile
lui Vasile Lupu (sculptor Mihai Onofrei,
1934), Alexandru Ioan Cuza (sculptor
Raffaello Romanelli, dezvelită la 7 mai
1912) ş.a. Statuia domnului Ştefan cel
Mare, operă a sculptorului Dan Covătaru
(dezvelită la 2 iul. 1995), statuia lui
Dosoftei (sculptor Ion Bârlădeanu, 1979),
statuia lui Petru Rareş (sculptor L. Dămăceanu, 1971). Obeliscul ridicat în
memoria victimelor pogromului din 28–
30 iun. 1941 (dezvelit în 1976) etc.
2. Judeţ situat în extremitatea de NE
a României, în partea central-estică a
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Moldovei, în bazinele mijlocii ale râurilor
Prut şi Siret, la intersecţia paralelei de
47°15’ latitudine N cu meridianul de
27°30’ longitudine E, la graniţa cu
Republica Moldova (în E), între jud.
Botoşani (N), Suceava (NV), Neamţ (V şi
SV) şi Vaslui (S şi SE). Supr.: 5 476 km2
(2,30% din supr. ţării). Populaţia (1 ian.
2011): 821 952 loc. (3,98% din populaţia
ţării, locul 1 pe ţară), din care 405 233 loc.
de sex masc. (49,3%) şi 416 719 loc. de sex
fem. (50,7%). Populaţia urbană: 382 237 loc.
(46,5%); rurală: 439 715 loc. (53,5%).
Densitatea: 150,1 loc./km2. Structura populaţiei pe naţionalităţi (la recensământul din
20-31 oct. 2011): 91,1% romani, 1,5%
rromi, 0,4% ruşi-lipoveni, apoi maghiari,
germani, turci, tătari, sârbi, evrei, greci
ş.a. Reşed.: municipiul Iaşi. Oraşe: Hârlău,
Paşcani (municipiu), Podu Iloaiei, Târgu
Frumos. Comune: 93. Sate: 418 (din care 4
aparţin oraşelor). Localit. componente ale
municipiilor şi oraşelor: 6.
Relieful, care aparţine în întregime
Pod. Moldovei, are un caracter pregnant
sculptural, fiind alcătuit din platouri şi
dealuri prelungi, uşor înclinate către SE,
cu înălţimi ce variază între 200 şi 593 m,
din câmpii colinare cu alt. medii de 150
m şi din văi largi cu şesuri aluviale
extinse. Partea de NV a jud. I. este
ocupată în proporţie de 24% de prelungirile de SE ale Pod. Sucevei (parte
integrantă a Pod. Moldovei), în cadrul
căruia se evidenţiază dealurile Holm,
Lespezi, Tudora, Sângeap, Pietrăria ş.a.
(ce formează laolaltă o unitate deluroasă
mai mare, cunoscută sub numele de
Dealu Mare) şi Colinele Ruginoasa–
Strunga (cu vârfurile Bobeica 373 m alt.,
Movileni 334 m, Lampa 324 m, Hândreşti
302 m, Ruginoasa 290 m ş.a.), ambele pe

stg. Siretului şi dealurile Runcu 454 m,
Parcului 445 m, Soci 437 m, Tătăruş sau
Trestioara 430 m ş.a. pe dr. Siretului. Aici
se înregistrează şi cea mai mare alt. a jud.
I., respectiv 593 m în Dealul Tudora. Limitele între Pod. Sucevei şi Câmpia
Moldovei (respectiv Câmpia Jijiei Inferioare) sunt foarte clare şi sunt marcate
printr-un abrupt cuestic de 200–300 m
înălţime, pe aliniamentul localit. Deleni–
Hârlău–Cotnari–Cucuteni–Târgu Frumos–Strunga. În partea de S şi SE a jud.
I. se află prelungirile de N ale Pod. Bârlad
(parte componentă a Pod. Moldovei), mai
precis o subunitate a acestuia, cunoscută
sub numele de Pod. Central Moldovenesc, care ocupă 27% din supr. jud. Şi
acest podiş domină, spre N, Câmpia
Moldovei printr-un abrupt cuestic de
200–300 m. Pod. Central Moldovenesc se
prezintă sub forma unei culmi principale
cu direcţie E-V, cu înălţimi de 350–400 m,
din care se desprind culmi secundare,
mai scurte spre N şi mai prelungi către
S. Înălţimile cele mai mari din acest sector
se întâlnesc în dealurile Tansa (466 m),
Cetatea (467 m), Cheia Domniţei (458 m),
Crasna (417 m), Movila (417 m), Repedea
(416 m) ş.a. Cea mai mare parte a terit.
ieşean (49%) este ocupată însă de Câmpia
Jijiei Inferioare (subunitate a Câmpiei
Moldovei), extinsă în partea central-estică
a jud. I., cu alt. medie de 150 m, mărginită
la V şi S de abrupturi cuestice, cu diferenţe de nivel de 200–300 m. Câmpia Jijiei
Inferioare are aspectul unei câmpii
colinare sau al unui platou cu alt. reduse,
larg vălurit, fragmentat de văile râurilor,
care scot în evidenţă interfluvii domoale,
cu înclinări prelungi spre SE, cu versanţi
afectaţi de alunecări sau ravenări.
Clima are un pronunţat caracter
continental, aparţinând ţinutului climatic
al Pod. Moldovei, marcat prin amplitudini termice (lunare şi anuale) mari.
Regimul climatic, influenţat în mare
măsură de prezenţa maselor de aer ale
anticiclonilor atlantic şi siberian, se caracterizează prin veri călduroase şi secetoase
şi ierni friguroase, bântuite frecvent de
viscole puternice. Continentalismul
pronunţat al regimului climatic mai este
scos în evidenţă şi de prezenţa secetelor,
brumelor târzii de primăvară şi timpurii
de toamnă, a averselor de ploaie din
timpul verii, însoţite adeseori de căderi
de grindină etc. Regimul termic înregistrează valori medii multianuale ce
variază între 8°C în reg. deluroase şi
9,6°C în câmpie. Temp. max. absolută

(40°C) s-a înregistrat la Iaşi (27 iul. 1909),
iar minima absolută (–36,3°C) tot la Iaşi
(1 febr. 1937). Precipitaţiile înregistrează
cantităţi relativ mici pe întreg arealul jud.
I., însumând, în medie, 500 mm anual pe
cea mai mare supr. a terit. ieşean şi 600
mm anual în partea de V a acestuia.
Vânturile predominante bat dinspre NV,
cu o frecvenţă medie anuală de 21,5%,
urmate de cele dinspre SE (13,0%) şi N
(9,5%). Cu toate că vânturile care bat
dinspre N, NE şi E au o frecvenţă mai
redusă, ele se manifestă foarte activ, mai
ales în anotimpul rece, sub forma
Crivăţului ce îşi are originea în anticiclonul euro-asiatic şi care suflă uneori cu
viteze ce pot depăşi 40 m/s.
Reţeaua hidrografică ce drenează
perimetrul jud. I., cu o densitate medie
de 0,5 km/km2, este formată din bazinul
mijlociu al râului Prut, care udă partea
de E a jud. I., pe o distanţă de 231 km,
formând, totodată, şi graniţa cu Rep.
Moldova, din cursul mijlociu al Siretului,
care străbate extremitatea de NV a jud. I.
pe direcţie NNV-SSE, pe o lungime de 76
km, apoi dintr-un sector restrâns al
cursului inf. al râului Moldova, care
formează pe o mică porţiune limita cu
jud. Neamţ. Cursul inf. al Jijiei, cu afl. săi
pr. Bahlui, Miletin, Frasin, Bohotin ş.a.,
este afl. dr. al Prutului cu dimensiunile
morfometrice cele mai mari, cu toate că
debitele sale sunt reduse (3,90 m3/s la
intrarea în jud. I. şi 8,30 m3/s la vărsare –
aportul pr. de ape avându-l aici Bahluiul,
cu numeroşii lui afl.). Cursurile superioare ale unor râuri mai mici (Sacovăţ,
Stavnic, Rebricea, Dobrovăţ ş.a.) drenea-
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ză partea de S a jud. I. Lacurile naturale
sunt puţine şi de mică importanţă, fiind
întâlnite în luncile Prutului, Siretului,
Jijiei (lacul Rotunda), în schimb abundă
cele antropice (iazurile şi heleşteele), construite de-a lungul văilor, constituind
adevărate salbe, cu scopuri piscicole,
pentru irigaţii, de regularizare a debitelor
râurilor şi ca „supape” de atenuare a
viiturilor etc. Jud. I. are peste 100 de
iazuri şi heleştee, cele mai importante
fiind Bulbucani, Gropniţa, Mălăeşti,
Larga-Jijia (construite pe Jijioara, afl. dr.
al Jijiei), Gurguiata, Strâmbu, Canţaş,
Ureche, Plopi (pe râul Gurguiata, afl. stg.
al Bahluiului), Paharnic (pe Bahlueţ, afl.
dr. al Bahluiului), Cucuteni (pe Pârâu
Voineşti, afl. dr. al Bahluiului), Ciurbeşti
(pe Valea Locii), Aroneanu (pe râul Ciric) ş.a. Dintre lacurile de acumulare, cele
mai mari sunt Podu Iloaiei (pe Bahlueţ),
cu o supr. de 150 ha şi un vol. de 13,4 mil.
m3 şi Tansa (pe Bahlui), cu o supr. de 352
ha şi un vol. de 13,1 mil. m3.
Vegetaţia naturală spontană şi-a
restrâns aria de răspândire ca urmare a
extinderii terenurilor cultivate, fiind
reprezentată atât prin elemente ce aparţin silvostepei, răspândite în Câmpia
Moldovei pe arii restrânse, cât şi prin
păduri de foioase, care ocupă înălţimile
Pod. Sucevei şi ale Pod. Central Moldovenesc. Silvostepa se caracterizează
printr-o vegetaţie ierboasă xeromezofilă
şi xerofilă: păiuş (Festuca valesiaca), colilie
(Stipa capillata), bărboasă (Botriochloa
ischaemum), firuţa cu bulb (Poa bulbosa),
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firuţa de fâneaţă (Poa pratensis), pir
(Agropyrum repens), precum şi din câteva
specii rare, ca stânjenelul (Iris brândzae),
amăreala (Polygala sibirica), o specie
xerofilă de măcriş (Rumex tuberosus),
sânziana (Asperula moldavica) ş.a. În
componenţa pădurilor de silvostepă, care
alternează cu pajiştile secundare, se
întâlnesc stejarul (Quercus robur),
carpenul (Carpinus betulus), ulmul (Ulmus
campestris), frasinul (Fraxinus excelsior),
teiul (Tilia tomentosa) ş.a. Zona pădurilor
de foioase din reg. de podiş din V şi S se
remarcă prin existenţa unor păduri de
amestec, în componenţa cărora intră
gorunul (Quercus petraea), stejarul (Quercus robur), carpenul (Carpinus betulus), jugastrul (Acer campestre), frasinul (Fraxinus
excelsior) ş.a. Substratul de arbuşti al
acestor păduri este alcătuit din păducel
(Crataegus monogyna), corn (Cornus mas),
sânger (Cornus sanguinea), alun (Corylus
avellana), măceş (Rosa canina) ş.a. Local,
pe dealurile mai înalte (exemplu
Humosu), se întâlnesc şi păduri colinare
de fag. În luncile râurilor se dezvoltă
zăvoaie de plop şi salcie.
Fauna este strâns legată de specificul
învelişului vegetal, distingându-se elemente care trăiesc în pădurile de foioase,
în zona de silvostepă, în luncile râurilor
şi în apele râurilor şi lacurilor. În păduri
sunt prezente cele mai multe specii faunistice, printre care se remarcă mistreţul,
căpriorul, veveriţa, lupul, vulpea, ciocănitoarea pestriţă (Dendrocopus minor), cucul,
turturica, porumbelul sălbatic, fazanul
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(colonizat) ş.a. Fauna de stepă şi
silvostepă cuprinde iepurele, popândăul,
şoarecele de câmp, căţelul pământului,
bizamul (Ondatra zibethica), ciocârlia,
pitpalacul, graurul, prigoria, pajura de
stepă, şopârla, şarpele etc. Se întâlnesc şi
unele rarităţi faunistice, ocrotite în
rezervaţia „Fânaţele de la Valea lui
David”: o specie rară de viperă (Vipera
ursinii), greierele împroşcător (Dinarchus
desipus) şi fluturele Erergestis ostrogorichi.
În apropiere de Iaşi, la Cristeşti, a fost
colonizat iepurele de vizuină (Oryctolagus
cuniculus). În luncile râurilor şi în preajma
bălţilor şi iazurilor se întâlnesc lişiţa, raţa
sălbatică, cârsteiul de baltă, barza, stârcul,
câinele enot (Nictereutes procynoides),
acesta din urmă a pătruns în România la
mijlocul sec. 20 ş.a. Apele râurilor şi
lacurilor sunt bogate în crap, clean, lin,
biban, scobar, mreană, somn, caras ş.a.
Resursele naturale: roci utile şi mat.
de constr. cum sunt calcarele oolitice şi
gresiile calcaroase (exploatate la Pietrăria,
Ipatele, Costeşti, Păun, Schitu Duca,
Şcheia, Hârlău, Bărbăteşti ş.a.), argilele
(Ciurea, Vlădiceni, Tansa, Tomeşti,
Holboca, Podu Iloaiei, Belceşti, Movileni
ş.a.), nisipul cuarţos (Lespezi), balastul
(Mirceşti, Lespezi, Mogoşeşti-Siret); izvoare cu ape minerale bicarbonatate,
sulfatate, magneziene, calcice, uşor sulfuroase (la Strunga) şi ape sulfuroase,
clorurosodice, iodurate, cu proprietăţi
radioactive şi caracter artezian (la
Nicolina-Iaşi). Ape minerale predominant sulfuroase, cu calităţi terapeutice
mai apar în arealele localit. Breazu,
Băiceni, Răducăneni, Pârcovaci (lângă
Hârlău), Leţcani ş.a. Păduri (97 564 ha,
în anul 2008).
Istoric. Săpăturile arheologice efectuate în diferite zone ale jud. I. au scos la
iveală nenumărate dovezi materiale ce
atestă existenţa unor aşezări omeneşti
începând din Paleoliticul superior (reprezentativă pentru această epocă fiind
aşezarea descoperită în arealul satului
Spinoasa din com. Erbiceni) şi care
evoluează mult în Neolitic, când ating un
înalt nivel de dezvoltare. Importante
vestigii neolitice au fost identificate în
peste 100 de locuri din perimetrul jud. I.,
semnificative fiind cele de la Băiceni (pe
Dealul Cetăţuia), Hăbăşeşti, Ruginoasa,
Cozia, Fedeleşeni, Larga-Jijia, Glăvăneşti
şi mai ales cele de la Cucuteni, care au
dat numele uneia dintre cele mai strălucite şi mai renumite culturi eneolitice
din Europa (milen. 4–3 î.Hr.), răspândită

Iaşi (1). Biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi
Pavel” a mănăstirii Cetăţuia

pe o întinsă supr. a României. Perioada
de trecere de la Neolitic la Epoca bronzului este ilustrată de descoperirile de la
Horodiştea, Erbiceni, Iaşi ş.a. Mărturiile
arheologice atestă continuitatea vieţii
omeneşti pe aceste meleaguri şi în
Epocile bronzului (aşezările de la Ulmi,
Valea Lupului ş.a.) şi fierului (Cozia),
când se dezvoltă o agricultură primitivă
şi se practică un păstorit transhumant,
iar aşezările umane au tendinţa să ocupe poziţii mai înalte, întărite cu şanţuri
de apărare, care le conferă un caracter de
cetăţi fortificate, aşa cum sunt cele
descoperite la Cotnari, Moşna, Ruginoasa
ş.a. Pe Dealul Cătălina de lângă Cotnari
au fost descoperite urmele unei cetăţi
traco-getice din sec. 5–3 î.Hr., în care
se presupune că îşi avea reşed. şeful unui
trib traco-get. Continuitatea de locuire a
populaţiei geto-dacice, romanizate, este
dovedită de vestigiile descoperite la Iaşi
(sec. 3–6), Erbiceni (sec. 4–5), Hlincea (sec.
7–9) ş.a. Pe fondul aceleiaşi populaţii
geto-dace, romanizate, se formează, în
sec. 8–11, cultura de tip Dridu (ca o
continuare de cultură cu populaţia din
Muntenia), ilustrată în mod convingător
de descoperirile de la Spinoasa, Chipereşti, Răducăneni, Şorogari, Băiceni ş.a.
Nivelul superior atins de civilizaţia
autohtonă este materializat prin tezaurele
găsite la Răducăneni (sec. 10) şi Voineşti
(sec. 11–13). O dată cu întemeierea statului feudal Moldova (sec. 14), terit. actual
al jud. I. se populează intens, dezvoltându-se mai multe oraşe şi târguri (Iaşi,
Hârlău, Târgu Frumos, Cotnari, Şcheia),
iar comerţul şi meşteşugurile capătă o
amploare deosebită. În 1716, Dimitrie
Cantemir menţionează ţinutul Iaşilor ca
unitate ad-tivă situată între ţinuturile
Vaslui, Cârligătura, Hârlău şi Roman.
Municipiul Iaşi, ca veche şi statornică
reşed. a Curţilor Domneşti (începând cu

anul 1434, domnii Moldovei şi-au stabilit
reşed. la Iaşi) şi cu funcţie de capitală a
statului Moldova timp de c. 300 de ani
(1564–1859), a trăit din plin istoria zbuciumată a Moldovei, suferind de nenumărate ori din cauza prădăciunilor şi
incendierilor provocate de turci, tătari,
poloni sau cazaci (1538, 1577, 1616, 1650,
1686, 1821 etc.). Dar, de fiecare dată,
domnii Moldovei l-au refăcut şi l-au
înzestrat cu noi construcţii, îndeosebi
religioase. Totodată, din Iaşi a pornit, în
1848, semnalul Revoluţiei care a cuprins
apoi şi alte zone ale ţării. La 5 ian. 1859,
locuitorii jud. I. au avut un rol hotărâtor
în alegerea ca domnitor al Moldovei a lui
Alexandru Ioan Cuza, contribuind, astfel,
substanţial, la unirea Moldovei cu Ţara
Românească şi crearea, în acest fel, a
statului naţional român. Totodată,
începând din sec. 17, oraşul Iaşi a fost un
centru polarizator şi un însemnat focar
de cultură, aici înfiinţându-se prima
tipografie din Moldova, prima şcoală
superioară (Academia Vasiliană, 1640),
prima universitate din ţară (1860), numeroase instituţii de cultură etc. La Iaşi au
trăit şi au activat unele dintre cele mai
mari şi mai importante personalităţi ale
ştiinţei, culturii şi artei româneşti: Grigore Ureche, Varlaam, Dosoftei, Miron
Costin, Dimitrie Cantemir, Ion Neculce,
Gheorghe Asachi, Mihail Kogălniceanu,
Titu Maiorescu, Mihai Eminescu, Ion
Creangă şi mulţi alţii. După reforma adtiv teritorială din 1925, jud. I. avea o supr.
de 3 227 km2 şi cuprindea 6 plăşi (Bahlui,
Cârligătura, Codru, Copou, Turia, Prut),
333 de sate şi două oraşe (Iaşi, Târgu
Frumos). Această configuraţie s-a păstrat
până în 1950, când, potrivit unei noi împărţiri ad-tiv teritoriale a ţării (Legea
nr. 5/8 sept. 1950), jud. I. a fost transformat în regiunea Iaşi, cu o supr. de 11 100
km2, cu 7 raioane, 5 oraşe şi câteva sute
de sate. Ca urmare a Legii nr. 2/17 febr.
1968 privind organizarea ad-tivă a terit.
României au fost desfiinţate regiunile şi
raioanele, revenindu-se la forma tradiţională de judeţ. În acest context a fost
reînfiinţat jud. I., ce cuprinde în limitele
actuale o supr. de 5 476 km2, 5 oraşe (din
care Iaşi şi Paşcani sunt municipii), 93 de
comune, 418 sate şi 6 localit. componente
ale municipiilor şi oraşelor.
Economia actuală a jud. I. se caracterizează prin existenţa unei industrii
amplasată cu precădere în municipiul
Iaşi, a unei agriculturi eficiente, dezvoltată pe baza mecanizării şi chimizării,

şi a unor noi coordonate de dezvoltare a
construcţiilor, comerţului, turismului,
învăţământului, ştiinţei, culturii şi artei
etc. în condiţiile economiei de piaţă. În
prezent, activitatea economică este
susţinută atât agenţi economici cu capital
integral sau majoritar de stat, precum şi
de numeroşi agenţi economici cu capital
privat.
Industria produce o gamă variată de
sortimente: energie electrică (Iaşi şi
Paşcani), laminate din oţel, de diferite
profile, felurite tipuri de ţevi din oţel sau
zincate, maşini-unelte, tractoare, utilaje
şi unelte agricole, utilaje pentru industriile chimică şi metalurgică, pentru ind.
lemnului şi pentru constr. de drumuri,
poduri şi locuinţe, produse electronice,
medicamente, biostimulatori, reactivi,
mase plastice, fibre sintetice, fire de
bumbac, ţesături din bumbac, in şi
cânepă, mătase artificială, conf. şi tricotaje, mobilă, articole din piele şi blană,
articole din sticlă şi porţelan ş.a. (toate în
municipiul Iaşi), material rulant feroviar
(Iaşi şi Paşcani), armături grele, utilaje
pentru ind. textilă, debitmetre electromagnetice, adaptoare şi regulatoare de
temperatură (Paşcani), produse textile
(Paşcani, Hârlău), cărămidă, ţiglă, prefabricate din beton (Iaşi, Hârlău, Paşcani,
Ciurea, Holboca), ulei vegetal, zahăr, preparate din carne şi lapte, conserve de
legume şi fructe, oţet, produse de panificaţie, băuturi, ţigarete, drojdie etc. (Iaşi,
Paşcani, Hârlău, Cotnari, Răducăneni,
Târgu Frumos ş.a.). Ind. poligrafică (Iaşi).
Agricultura, cu vechi tradiţii, constituie a doua componentă a economiei jud.
I., dispunând de condiţii pedo-climatice
favorabile, de o bază tehnico-materială
bine dezvoltată (3 241 tractoare, din care
3 014 în sectorul privat, 2 639 pluguri
pentru tractor, 1 297 semănători mecanice, 420 combine autopropulsate etc., în
anul 2007) şi de posibilităţi de folosire a
metodelor agrotehnice avansate. La
sf. anului 2007, potenţialul productiv al
agriculturii ieşene era format din 380 301
ha teren agricol, din care 255 743 ha reveneau supr. arabile, 85 484 ha păşunilor,
22 326 ha fâneţelor naturale, 10 767 ha
viilor şi pepinierelor viticole şi 5 981 ha
livezilor şi pepinierelor pomicole. În anul
2007, cea mai mare parte a terenurilor
arabile (99 382 ha) a fost destinată culturilor de porumb, urmate de plante uleioase (45 207 ha), grâu şi secară (42 194 ha),
cartofi (9 908 ha), orz şi orzoaică, ovăz,
sfeclă de zahăr, legume, tutun etc. Viti-
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cultura, cu îndelungate tradiţii (practicată
din sec. 15), este răspândită în zonele de
contact dintre podiş şi Câmpia Moldovei
(zonele Hârlău, Cotnari, Coasta Iaşilor,
Dealul Repedea) şi pe versanţii văilor
Bahlui şi Miletin, formând câteva podgorii renumite (Cotnari, Iaşi, Bucium), în
care predomină viţa de vie nobilă, cu
soiuri variate (Aligoté, Pinot Gris, Grasa
de Cotnari, Feteasca, Tămâioasa românească ş.a.). În cadrul acestor podgorii se
remarcă centrele viticole Cotnari, Hârlău,
Bucium, Rediu, Bohotin, Comarna ş.a.
renumite pentru calitatea vinurilor. În
anul 2007, producţia totală de struguri a
fost de 26 740 tone. Pomicultura, în
cadrul căreia predomină merii, prunii,
cireşii şi vişinii, formează livezi compacte
în arealele localit. Iaşi, Aroneanu,
Comarna, Cotnari, Deleni, Strunga,
Tansa, Ţibăneşti ş.a. În vara şi toamna
anului 2007, producţia totală de fructe a
însumat 26 912 tone, din care 11 920 tone
mere, 3 492 tone prune, 7 136 tone vişine
şi cireşe, 1 760 tone pere ş.a. Zootehnia,
practicată atât în păstorit, cât şi în ferme
moderne de creştere a animalelor, are la
dispoziţie un apreciabil fond natural
furajer, precum şi o bază furajeră cultivată şi o importantă rezervă de alimentaţie a vitelor, rezultată din deşeurile
industriei alimentare şi din prepararea
furajelor concentrate în combinate speciale. La începutul anului 2008, sectorul
zootehnic al jud. I. cuprindea 105 151
capete bovine, predominant din rasele
Brună şi Holstein, 188 715 capete porcine,
319 973 capete ovine, în special din rasele
Karakul, Ţigaie şi Ţurcană, 43 976 capete
cabaline (locul 2 pe ţară, după jud.
Botoşani), 12 293 capete caprine; avicultură (3 540 598 capete păsări); apicultură (23 957 familii de albine). După anul
1990 s-a înregistrat o creştere substanţială
a ponderii sectorului privat în zootehnie,
ajungând ca acesta să reprezinte peste
99% în anul 2008. Piscicultura se practică
în cadrul numeroaselor iazuri create pe
terit. jud. I.
Căile de comunicaţie. La sf. anului 2007,
lungimea totală a reţelei feroviare de pe
terit. jud. I. însuma 289 km (din care 137
km electrificate), revenind 52,8 km de c.f.
la 1 000 km2 de teritoriu (densitate superioară mediei pe ţară, care este de 45,2
km/1 000 km2). Prin intermediul nodurilor feroviare Iaşi, Paşcani, Leţcani, Podu
Iloaiei se asigură o accentuată dispersie
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a transportului feroviar în perimetrul jud.
I., cel mai intens trafic înregistrându-se
pe tronsoanele Roman–Paşcani–Suceava
(al magistralei feroviare Bucureşti–Ploieşti–Buzău–Bacău–Suceava–Vicşani spre
Ucraina şi Polonia) şi Scânteia–Iaşi–Ungheni (al magistralei feroviare Bucureşti–
Ploieşti–Buzău–Mărăşeşti–Tecuci–Bârlad
–Vaslui–Iaşi–Ungheni spre Rep. Moldova
şi Rusia). În acelaşi an, reţeaua drumurilor publice se desfăşura pe o lungime
de 2 390 km (din care 401 km modernizaţi), cu o densitate de 43,6 km/100
km2 de teritoriu (superioară mediei pe
ţară, 33,9 km/100 km2). Majoritatea
drumurilor publice converg în marele
nod rutier al municipiului Iaşi şi, de aici,
prin punctul de vamă Ungheni se dispersează către Republica Moldova, Ucraina
şi Rusia. Transportul aerian se realizează
prin intermediul aeroportului din Iaşi,
care asigură legăturile directe atât cu
Capitala ţării (municipiul Bucureşti), cu
zona de vest a României, prin aeroportul
Arad, cât şi cu Rep. Moldova, prin
aeroportul din Chişinău.
Învăţământ, cultură şi artă. În anul
şcolar 2007–2008, procesul educaţional şi
de învăţământ din perimetrul jud. I. se
realiza atât prin intermediul unităţilor de
învăţământ de stat, cât şi al celor particulare, în cadrul cărora erau cuprinşi

212 595 preşcolari, elevi şi studenţi. În
aceeaşi perioadă, pe terit. jud. I. îşi desfăşurau activitatea 64 grădiniţe de copii, cu
28 714 copii şi 1 420 cadre didactice, 230
de şcoli generale (învăţământ primar şi
gimnazial), cu 79 427 elevi şi 5 661 cadre
didactice, 53 de licee, cu 27 941 elevi şi
2 495 profesori, o şcoală profesională, cu
10 494 elevi şi 374 profesori. Învăţământul
superior de stat se realizează prin
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”,
Universitatea Tehnică „Gheorghe
Asachi”, Universitatea Agronomică „Ion
Ionescu de la Brad”, Universitatea de
Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa”, Academia de Muzică „George Enescu”,
Institutul Teologic Ortodox, Institutul
Teologic Romano-Catolic şi Universitatea
de Informatică, în cadrul cărora în anul
universitar 2007-2008 funcţionau 51 de
facultăţi, cu 62 875 studenţi şi 3 345 profesori. Învăţământul superior particular
este reprezentat prin Universitatea „Apolonia”, Universitatea Ecologică „Dimitrie
Cantemir”, Universitatea Fundaţiei
Academice „Petre Andrei”, Universitatea
„Mihail Kogălniceanu”, Universitatea
„Ştefan cel Mare”, cu un total de 14 facultăţi, 7 973 studenţi şi 286 cadre didactice
(în anul universitar 2007-2008). Totodată,
la Iaşi mai funcţionează o filială a
Academiei Române şi 22 de institute de
cercetare şi proiectare. Reţeaua aşezămintelor de cultură şi artă cuprinde un
Teatru Naţional – „Vasile Alecsandri”

(întemeiat ca instituţie în 1840 de către
Gheorghe Asachi), un Teatru de Operă
şi Balet (1956), Filarmonica „Moldova”,
al cărui concert inaugural a avut loc la 9
oct. 1942, Teatrul pentru copii şi tineret
„Luceafărul” (inaugurat în 1950), 4 cinematografe, 20 de muzee, 20 de case
memoriale, 563 biblioteci, cu 8 567 000
vol., 119 cămine culturale, 580 de monumente istorice, 526 de staţiuni arheologice, un post local de radio-emisie de stat,
opt posturi particulare de radio-emisie,
un post local de televiziune (din 1990),
numeroase ansambluri folclorice, tarafuri
şi orchestre de muzică populară, fanfare,
formaţii corale etc. În anul 2007,
activitatea sportivă se desfăşura în cadrul
celor 125 de secţii sportive în care erau
cuprinşi 3 804 sportivi legitimaţi, 183
antrenori şi 148 arbitri.
Ocrotirea sănătăţii. La sf. anului
2007, jud. I. dispunea de o puternică bază
materială, compusă din 20 de spitale, cu
6 820 de paturi (un pat de spital la 120
locuitori), trei dispensare, o policlinică,
un preventoriu, 378 de farmacii şi puncte
farmaceutice ş.a. Din cele 20 de spitale,
şapte sunt în municipiul Iaşi: Spitalul
„Sfântul Spiridon” (cu secţiile endocrinologie, oncologie-radiologie, gastroenterologie, buco-maxilo-facială), Spitalul
„C. I. Parhon” (cu secţie de urologiedializă), Spitalul de Neuro-chirurgie,
Spitalul de Urgenţă, Spitalul de recuperare (cu secţii de boli profesionale,

recuperare neuromotorie, chirurgie ortopedică-recuperatorie, reumatologie),
Spitalul „Socola” (cu secţie de geriatrie),
Spitalul clinic de copii „Sfânta Maria”.
La sf. anului 2007, asistenţa medicală de
pe terit. jud. I. era asigurată de 2 831
medici (un medic la 291 locuitori), 547
medici stomatologi (un medic stomatolog
la 1 508 locuitori) şi 6 492 cadre medicale
cu studii medii.
Turism. Datorită prestigiosului patrimoniu istoric, cultural-artistic, ştiinţific,
etnografic, folcloric etc., jud. I. se caracterizează, sub aspectul potenţialului
turistic, prin predominarea fondului
turistic istorico-cultural în raport cu
fondul turistic natural. Marea majoritate
a obiectivelor turistice de prim rang este
concentrată în municipiul Iaşi, capitala
de odinioară a Moldovei. Dar fluxul turistic este determinat şi de prezenţa altor
obiective din perimetrul jud. I., printre
care: bisericile „Sfântul Gheorghe”
(ctitorie din 1492 a lui Ştefan cel Mare) şi
„Sfântul Dumitru” (ctitorie din 1535 a lui

I. Municipii
1. IAŞI (1387–1392)
2. PAŞCANI (1419)

II. Oraşe

1. HÂRLĂU (1384)

2. PODU ILOAIEI (1646)

3. TÂRGU FRUMOS (1448)
III. Comune

1. ALEXANDRU I. CUZA

2. ANDRIEŞENI

Petru Rareş) din Hârlău, beciurile Caselor
Domneşti (1491), biserica ortodoxă cu
hramul „Cuvioasa Parascheva” (ctitorie
din 1493 a lui Ştefan cel Mare) şi ruinele
bisericii catolice (ctitorie în stil gotic din
1561–1563 a lui Despot Vodă, pe lângă
care a funcţionat un Colegiu latin,
înfiinţat în 1562 şi condus de Johanes
Sommer) din Cotnari, biserica „Sfânta
Parascheva” (ctitorie din 1535–1541 a lui
Petru Rareş) din Târgu Frumos, palatul
lui Alexandru Ioan Cuza de la Ruginoasa,
castelul familiei Sturdza (sec. 17, reparat
în 1904) din satul Miclăuşeni, com. Butea,
casa memorială şi mausoleul lui Vasile
Alecsandri din Mirceşti, casa memorială
„Mihail Sadoveanu” şi casa „Cantacuzino–Paşcanu” (sec. 17) din Paşcani,
staţiunea arheologică neolitică de la
Cucuteni, centrul de ceramică neagră
lustruită de la Schitu Stavnic (com.
Voineşti), mănăstirea Dobrovăţ din com.
omonimă, cu biserica având hramul
„Pogorârea Duhului Sfânt”, ctitorie din
27 apr. 1503 a lui Ştefan cel Mare şi
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terminată după moartea acestuia,
respectiv în 1504, rezervaţia paleontologică de pe Dealul Repedea, rezervaţia
botanică de la Valea Lungă (com.
Holboca) situată la 9 km E de municipiul
Iaşi, unde sunt protejate salcâmul galben
(Laburnum anagyroides), aflat aici la limita
occidentală a arealului său de răspândire,
şi specia Caragana frutex, rezervaţia floristică şi faunistică „Fânaţele de la Valea lui
David” de la Leţcani, cu floră şi faună
stepice, pădurile Humosu, Uricani, Poieni,
Cătălina şi Galata, staţiunile balneoclimaterice Strunga şi Nicolina etc. La sf. anului
2007, activitatea turistică de pe terit. jud.
I. avea la dispoziţie 54 de unităţi de cazare
cu o capacitate totală de 3 209 locuri, din
care 17 erau hoteluri, două campinguri,
două vile, şase tabere pentru elevi, 11
pensiuni turistice urbane şi nouă pensiuni
turistice rurale. Indicativ auto: IS.

Localităţile jud. Iaşi
(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)

Localit. componente ale
municipiilor
1. Blăgeşti (1519)
2. Boşteni (1428)
3. Gâşteşti
4. Lunca (sec. 17)
5. Sodomeni

Satele care aparţin oraşelor

3. ARONEANU

4. BALŞ

1. Pârcovaci (1624)

5. BĂLŢAŢI

Satele componente
(primul sat este reşed. com.)

6. BÂRNOVA

1. Andrieşeni (1429)
2. Buhăeni (1879)
3. Drăgăneşti (1772)
4. Fântânele (1879)

7. BELCEŞTI

1. Budăi (f. 1900)
2. Cosiţeni (1468)
3. Holm (1772)
4. Scobâlţeni (1627)

1. Alexandru I. Cuza (1879)
2. Kogălniceni (1864)
3. Scheia (1606)
4. Volintireşti (1503)
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5. Glăvăneşti (1820)
6. Iepureni (1611)
7. Spineni (1772)

1. Aroneanu (1594)
2. Dorobanţ (începutul sec. 20)
3. Rediu Aldei (1772)
4. Şorogari (1592)
1. Balş (sec. 19)
2. Boureni
3. Coasta Măgurii (1879)
1. Bălţaţi (1473)
2. Cotârgaci (1864)
3. Filiaşi (1921)
4. Mădârjeşti (1453)
5. Podişu (1864)
6. Sârca (1439)
7. Valea Oilor (1879)
1. Bârnova (1665)
2. Cercu (1846)
3. Păun (1575)
4. Pietrăria (1846)
5. Todirel (1772)
6. Vişan (1820)

1. Belceşti (1420)
2. Liteni (1879)
3. Munteni (1879)
4. Satu Nou (1921)
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8. BIVOLARI

9. BRĂEŞTI

10. BUTEA
11. CEPLENIŢA

12. CIOHORĂNI

13. CIORTEŞTI

14. CIUREA

15. COARNELE CAPREI
16. COMARNA

17. COSTEŞTI
18. COSTULENI

19. COTNARI

5. Tansa (1469)
6. Ulmi (1597)

1. Bivolari (1801)
2. Buruieneşti (1579)
3. Soloneţ (1864)
4. Tabăra (1772)
5. Traian (1921)
1. Brăeşti (1462)
2. Albeşti (1599)
3. Buda (1864)
4. Cristeşti (1466)
5. Rediu (1921)

1. Butea (1803)
2. Miclăuşeni (1472)

1. Cepleniţa (1554)
2. Buhalniţa (1612)
3. Poiana Mărului (1864)
4. Zlodica (1605)

20. COZMEŞTI
21. CRISTEŞTI
22. CUCUTENI

23. DAGÂŢA

1. Ciohorăni (1599)
1. Ciorteşti (1523)
2. Coropceni (1639)
3. Deleni (1430)
4. Rotăria (1921)
5. Şerbeşti (1423)

1. Ciurea (1654)
2. Curături (1772)
3. Dumbrava (1891)
4. Hlincea (1608)
5. Lunca Cetăţuii (1846)
6. Picioru Lupului (1820)
7. Slobozia (1864)

1. Coarnele Caprei (1879)
2. Arama (1878)
3. Petroşica (1879)

1. Osoi (1772)
2. Comarna (1431)
3. Curagău (1884)
4. Stânca (f. după al Doilea
Război Mondial)
1. Costeşti (1425)
2. Giurgeşti (1456)

1. Costuleni (1605)
2. Covasna (1454)
3. Cozia (1421)
4. Hiliţa (1586)
1. Cotnari (1448)
2. Bahluiu (1864)
3. Cârjoaia (1573)
4. Cireşeni (1864)
5. Făgăt (1864)
6. Hodora (1806)

24. DELENI

25. DOBROVĂŢ
26. DOLHEŞTI

27. DRĂGUŞENI
28. DUMEŞTI

29. ERBICENI

30. FÂNTÂNELE
31. FOCURI

32. GOLĂIEŞTI

7. Horodiştea (1583)
8. Iosupeni (1803)
9. Lupăria (1864)
10. Valea Racului (1864)
11. Zbereni (1623)

1. Cozmeşti (1503)
2. Podolenii de Jos (1864)
3. Podolenii de Sus (1439)
1. Cristeşti (1427)
2. Homiţa (1624)

1. Cucuteni (1454)
2. Băiceni (1454)
3. Bărbăteşti (1617)
4. Săcăreşti (1580)

1. Dagâţa (1469)
2. Băluşeşti
3. Boatca (1864)
4. Buzdug (1864)
5. Mănăstirea (1864)
6. Piscu Rusului (1864)
7. Poienile (1864)
8. Tarniţa (1864)
9. Zece Prăjini (1921)
1. Deleni (1430)
2. Feredeni (1480)
3. Leahu-Nacu (1921)
4. Maxut (1700)
5. Poiana (sec. 18)
6. Slobozia (1864)
1. Dobrovăţ (1499)
1. Dolheşti (1406)
2. Brădiceşti (1436)
3. Pietriş (1864)

1. Drăguşeni (1432)
2. Frenciugi (1772)
1. Dumeşti (1619)
2. Banu (1487)
3. Chilişoaia (1456)
4. Hoiseşti (1493)
5. Păuşeşti (1426)

1. Erbiceni (1436)
2. Bârleşti (1576)
3. Spinoasa (1633)
4. Sprânceana (1864)
5. Totoeşti ( 1420)

1. Fântânele (f. 1879)
1. Focuri (f. în 1879)

1. Golăieşti (1488)
2. Bran (f. în 1879)
3. Cilibiu (sec. 17)
4. Cotu lui Ivan (1803)

33. GORBAN

34. GRAJDURI

35. GROPNIŢA

36. GROZEŞTI
37. HĂLĂUCEŞTI
38. HĂRMĂNEŞTI
39. HELEŞTENI

40. HOLBOCA

41. HORLEŞTI
42. ION NECULCE*

5. Grădinari (1573)
6. Medeleni (1603)
7. Petreşti (1603)
8. Podu Jijiei (1864)

1. Gorban (1820)
2. Gura Bohotin (1864)
3. Podu Hagiului (1864)
4. Scoposeni (1548)
5. Zberoaia (1634)

1. Grajduri (1423)
2. Cărbunari (1803)
3. Corcodel (1864)
4. Lunca (1864)
5. Pădureni (1820)
6. Poiana cu Cetate (1503)
7. Valea Satului (1864)
1. Gropniţa (1803)
2. Bulbucani (1445)
3. Forăşti (1581)
4. Mălăeşti (1607)
5. Săveni (1921)
6. Sângeri (1701)

1. Grozeşti (1479)
2. Colţu Cornii (sec. 17)
3. Sălăgeni (1495)
1. Hălăuceşti (1520)
2. Luncaşi (1864)

1. Hărmăneştii Vechi (1551)
2. Boldeşti (1599)
3. Hărmăneştii Noi (1864)
1. Heleşteni (1686)
2. Hărmăneasa (1706)
3. Movileni (1654)
4. Oboroceni (1632)

43. IPATELE

44. LESPEZI

45. LEŢCANI

46. LUNGANI

47. MĂDÂRJAC
48. MIRCEŞTI
49. MIRONEASA
50. MIROSLAVA

1. Holboca (1640)
2. Cristeşti (1803)
3. Dancu (1630)
4. Orzeni (1890)
5. Rusenii Noi (1879)
6. Rusenii Vechi (1772)
7. Valea Lungă (f. în 1879)
1. Horleşti (1471)
2. Bogdăneşti (1490)
3. Scoposeni (1438)

1. Ion Neculce (1638)
2. Buznea (1734)

Până la 7 apr. 2004, com. Ion Neculce s-a numit Târgu
Frumos, iar până la 17 febr. 1968, satul Ion Neculce a purtat
numele Prigorenii Mici.
*

Iaşi

51. MIROSLOVEŞTI

52. MOGOŞEŞTI

3. Dădeşti (1428)
4. Găneşti (1433)
5. Prigoreni (1608)
6. Războieni (f. 1879)
1. Ipatele (1772)
2. Alexeşti (1495)
3. Bâcu (1448)
4. Cuza Vodă (1596)

1. Lespezi (1821)
2. Buda (1864)
3. Bursuc-Deal (1878)
4. Bursuc-Vale (1921)
5. Dumbrava (1921)
6. Heci (1453)

1. Leţcani (1516)
2. Bogonos (1516)
3. Cogeasca (1609)
4. Cucuteni (1642)
1. Lungani (1490)
2. Crucea (1879)
3. Goeşti (1491)
4. Zmeu (1890)

1. Mădârjac (1497)
2. Bojila (1772)
3. Frumuşica (1772)
1. Mirceşti (1455)
2. Iugani (1520)

1. Mironeasa (1820)
2. Schitu Hadâmbului (1661)
3. Urşiţa (1864)

1. Miroslava (1579)
2. Balciu (1446)
3. Brătuleni (1456)
4. Ciurbeşti (1503)
5. Corneşti (1613)
6. Dancaş (1820)
7. Găureni (1583)
8. Horpaz (1646)
9. Proselnici (1490)
10. Uricani (1456)
11. Valea Adâncă (1772)
12. Valea Ursului (1864)
13. Voroveşti (1434)
1. Mirosloveşti (1420)
2. Miteşti (1483)
3. Soci (1772)
4. Verşeni (1453)
1. Mogoşeşti (1438)
2. Budeşti (1613)
3. Hadâmbu (1661)
4. Mânjeşti (1518)

539

540

Iaşi

53. MOGOŞEŞTI-SIRET

1. Mogoşeşti-Siret (1454)
2. Muncelu de Sus (1442)
3. Tudor Vladimirescu (1892)

54. MOŞNA

1. Moşna (1803)

56. MOVILENI

1. Movileni (1587)
2. Iepureni (1772)
3. Larga-Jijia (1816)
4. Potângeni (1573)

55. MOŢCA

57. OŢELENI
58. PLUGARI
59. POPEŞTI

60. POPRICANI

61. PRISĂCANI
62. PROBOTA
63. RĂCHITENI
64. RĂDUCĂNENI

65. REDIU

66. ROMÂNEŞTI

1. Moţca (1471)
2. Boureni (1471)

1. Oţeleni (1446)
2. Hândreşti (1546)

1. Plugari (1828)
2. Borosoaia (1579)
3. Oneşti (1579)

1. Popeşti (1476)
2. Doroşcani (1792)
3. Hărpăşeşti (1456)
4. Obrijeni (1619)
5. Pădureni (1864)
6. Vama (sec. 19)

1. Popricani (1476)
2. Cârlig (1816)
3. Cotu Morii (1921)
4. Cuza Vodă (1879)
5. Moimeşti (1472)
6. Rediu Mitropoliei (1772)
7. Ţipileşti (1617)
8. Vânători (1890)
9. Vulturi (1879)
1. Prisăcani (1803)
2. Măcăreşti (1772)
3. Moreni (1772)
1. Probota (1448)
2. Bălteni (1772)
3. Perieni (1473)

1. Răchiteni (1520)
2. Izvoarele (1890)
3. Ursăreşti (1864)

1. Răducăneni (începutul sec. 19)
2. Bohotin (1411)
3. Isaiia (1816)
4. Roşu (1864)
1. Rediu (1472)
2. Breazu (f. după 1945)
3. Horleşti (1879)
4. Tăuteşti (1634)
1. Româneşti (1609)
2. Avântu (1921)
3. Ursoaia (1921)

67. ROŞCANI
68. RUGINOASA

69. SCÂNTEIA

70. SCHITU DUCA

71. SCOBINŢI

72. SINEŞTI

73. SIREŢEL

1. Roşcani (1722)
2. Rădeni (1554)

1. Ruginoasa (1596)
2. Dumbrăviţa (1772)
3. Rediu (1772)
4. Vascani (1449)

1. Scânteia (1423)
2. Bodeşti (1864)
3. Boroşeşti (1462)
4. Ciocârleşti (1462)
5. Lunca Rateş (1864)
6. Rediu (1772)
7. Tufeştii de Sus (1772)

1. Schitu Duca (1803)
2. Blaga (1864)
3. Dumitreştii Gălăţii (1879)
4. Pocreaca (1772)
5. Poiana (1644)
6. Poieni (1864)
7. Satu Nou (f. în 1921)
8. Slobozia (1772)
1. Scobinţi (1665)
2. Bădeni (1436)
3. Feteşti (1646)
4. Sticlăria (1864)
5. Zagavia (1632)

1. Sineşti (1458)
2. Bocniţa (1864)
3. Osoi (1864)
4. Storneşti (1458)

1. Sireţel (1436)
2. Berezlogi (1864)
3. Humosu (1921)
4. Satu Nou (1921)
5. Slobozia (1864)

74. STOLNICENI-PRĂJESCU 1. Stolniceni-Prăjescu (1644)
2. Brăteşti (1473)
3. Cozmeşti (1503)
75. STRUNGA

76. ŞCHEIA

1. Strunga (1411)
2. Brătuleşti (1456)
3. Criveşti (1545)
4. Cucova (sec. 17)
5. Fărcăşeni (1640)
6. Fedeleşeni (1426)
7. Gura Văii (1921)
8. Hăbăşeşti (1483)

1. Şcheia (1443)
2. Căueşti (1617)
3. Cioca-Boca (sec. 19)
4. Poiana Şcheii (1864)
5. Satu Nou (1921)

77. ŞIPOTE

78. TANSA
79. TĂTĂRUŞI

80. TODIREŞTI
81. TOMEŞTI

82. TRIFEŞTI

83. ŢIBANA

84. ŢIBĂNEŞTI

*

1. Şipote (1445)
2. Chişcăreni (1625)
3. Hălceni (1614)
4. Iazu Nou (1879)
5. Iazu Vechi (1864)
6. Mitoc (1879)
1. Tansa (1436)
2. Suhuleţ (1469)

1. Tătăruşi (1398)
2. Iorcani (1443)
3. Pietrosu (1827)
4. Uda (1864)
5. Vâlcica (1921)

1. Todireşti (1456)
2. Băiceni (1454)
3. Stroeşti (1611)

1. Tomeşti (1469)
2. Chicerea (1597)
3. Goruni (1816)
4. Vlădiceni (1402)

1. Trifeşti (1624)
2. Hermeziu (1803)*
3. Vladomira (1864)
4. Zaboloteni (1772)

1. Ţibana (1400)
2. Alexeni (1921)
3. Domniţa (1864)
4. Gârbeşti (1483)
5. Moara Ciornei (1469)
6. Oproaia (1864)
7. Poiana de Sus (1469)
8. Poiana Mănăstirii (1864)
9. Runcu (1710)
10. Vadu Vejei (1469)

1. Ţibăneşti (1399)
2. Glodenii Gândului (1578)
3. Grieşti (1651)
4. Jigoreni (1439)
5. Răsboieni (1864)
6. Recea (1864)
7. Tungujei (1469)

Între 1950 şi 20 mai 1996 s-a numit Lunca Prutului.

IBAŞFALĂU  Dumbrăveni (1).

IBĂNEŞTI 1. Dealurile ~, unitate deluroasă în extremitatea de NV a Câmpiei
Moldovei, la graniţa cu Ucraina, extinsă
pe direcţie SV-NE, între râurile Buhai (afl.
dr. al Jijiei) la SV şi Podriga (afl. stg. al
Başeului) la NE. Alcătuite predominant

Ibăneşti

8. Vălenii (1457)

1. Ţigănaşi (1803)
2. Cârniceni
3. Mihail Kogălniceanu (1502)
4. Stejarii (1592)

85. ŢIGĂNAŞI

1. Ţuţora (1448)
2. Chipereşti (1603)
3. Oprişeni (1772)

86. ŢUŢORA
87. UNGHENI**

88. VALEA LUPULUI
89. VALEA SEACĂ
90. VÂNĂTORI

91. VICTORIA

92. VLĂDENI

93. VOINEŞTI

* *
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1. Ungheni (1429)
2. Bosia (1443)
3. Coada Stâncii (1546)
4. Mânzăteşti (1583)

1. Valea Lupului (1772)
1. Valea Seacă (1453)
2. Conţeşti (1468)
3. Topile (1634)

1. Vânători (1864)
2. Criveşti (1633)
3. Gura Bâdiliţei (1864)
4. Hârtoape (1470)
5. Vlădnicuţ (f. în 1921)
1. Victoria (1803)
2. Frăsuleni (1569)
3. Icuşeni (1453)
4. Luceni (1436)
5. Sculeni (1772)
6. Stânca (1921)
7. Şendreni (1803)

1. Vlădeni (1613)
2. Alexandru cel Bun (f. după
1907)
3. Borşa (1772)
4. Broşteni (1598)
5. Iacobeni (1502)
6. Vâlcelele (1601)
1. Voineşti (1461)
2. Lungani (1772)
3. Schitu Stavnic (1864)
4. Slobozia (1864)
5. Vocoteşti (1448)

Până la 20 mai 1996, com. Ungheni s-a numit Bosia.

din marne argiloase, argile, gresii şi
nisipuri. Prezintă numeroase fronturi
cuestice orientate spre N. Înălţimile
variază între 260 şi 339 m. Acoperite cu
păduri de foioase (gorun, carpen, stejar).
2. Com. în jud. Botoşani, alcătuită din
2 sate, situată la poalele de SE ale dealu-

rilor cu acelaşi nume; 4 111 loc. (1 ian.
2011): 1 983 de sex masc. şi 2 128 fem.
Producţie de piese şi accesorii pentru
autovehicule, de adezivi pentru faianţă
şi gresie, de tricotaje, de produse lactate,
de ulei comestibil, de nutreţuri concentrate. Morărit. Cojocărie. Creşterea ovine-
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lor şi a bovinelor. Pomicultură (meri, peri,
pruni, nuci). În satul Ibăneşti se află o
biserică din lemn cu hramul „Înălţarea
Domnului” (1789) şi o biserică de zid cu
hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil” (1842, renovată în 1860). Monumentul Răscoalei din 1907, dezvelit în
anul 2005.
3. Com. în jud. Mureş, alcătuită din
10 sate, situată în zona Dealurilor
Mureşului, pe râul Gurghiu; 4 382 loc.
(1 ian. 2011): 2 234 de sex masc. şi 2 148
fem. Expl. de andezit. Prelucr. lemnului;
produse lactate. Centru de confecţionare
a cojoacelor şi şerparelor. Satul Ibăneşti
este menţionat documentar, prima oară,
în 1453. Biserică din lemn cu hramul
„Sfântul Nicolae” (1779), strămutată în
1939 din satul Comori (com. Gurghiu) în
satul Lăpuşna. Biserica „Naşterea Maicii
Domnului”, sfinţită la 20 sept. 2004, în
satul Dulcea. Agroturism. Bogat fond
cinegetic.
4. Com. în jud. Vaslui, alcătuită din 3
sate, situată în zona Colinelor Tutovei, la
22 km NV de municipiul Bârlad; 1 560
loc. (1 ian. 2011): 826 de sex masc. şi 734
fem. Producţie de ulei comestibil. Culturi
de floarea-soarelui. În arealul satului
Mânzaţi, atestat documentar la 24 apr.
1434, paleontologul Gregoriu Ştefănescu
(1838–1911) a descoperit (în anul 1890)
scheletul unui mamifer uriaş (Dinotherium gigantissimum), înrudit cu elefantul,
exemplar conservat în întregime. După
ce a fost reconstituit, scheletul acestui
mamifer a fost expus la Muzeul de ştiinţe
naturale „Grigore Antipa” din Bucureşti
unde se află şi în prezent. În satul
Mânzaţi se află biserica având hramul
„Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul”, datând din 1761, cu modificări din
1910 şi rămasă în ruină după cutremurul
din 10 nov. 1940. Com. I. a fost înfiinţată
la 19 dec. 2003 prin desprinderea satelor
Ibăneşti, Mânzaţi şi Puţu Olarului din
com. Alexandru Vlahuţă, jud. Vaslui.
IBRAIL  Brăila (2).

I. C. BRĂTIANU 1.  Făurei (1).
2. Com. în jud. Tulcea, formată dintrun sat, situată pe malul dr. al Dunării,
vizavi de municipiul Galaţi, pe ţărmul de
NV al lacului Jirlău; 1 229 loc. (1 ian.
2011): 608 de sex masc. şi 621 fem. Loc de
trecere cu bacul. Apicultură. Până la 20
mai 1996, satul şi com. I. C. Brătianu s-au
numit 23 August.

I. C. FRIMU  Valea Argovei.

ICLĂNZEL, com. în jud. Mureş, alcătuită
din 11 sate, situată în SV Colinelor
Mădăraşului, pe cursul inf. al râului
Lechinţa; 2 257 loc. (1 ian. 2011): 1 166 de
sex masc. şi 1 091 fem. Mori de cereale;
produse de panificaţie. În perimetrul
satului Căpuşu de Câmpie, atestat
documentar în 1318, a fost descoperit un
depozit de bronz, datând din sec. 11 î.Hr.,
alcătuit din obiecte de podoabă şi un vârf
de lance. Conacul „Şandor” (sec. 19), azi
cămin-spital, în satul Căpuşu de Câmpie.
În satul Iclănzel, menţionat documentar
în 1501, se află biserica „Sfântul Vasile
cel Mare” construită după anul 1980 pe
locul unei biserici din lemn din sec. 18
care a fost demontată şi mutată în 1980
în satul Mădărăşeni din com. Iclănzel,
atribuindu-i-se atunci hramul „Sfinţii
Arhangheli” (anterior avusese hramul
„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”); în satul
Iclandu Mare, atestat documentar în
1419, există biserica „Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil” (sec. 18). Fond cinegetic.

ICLOD, com. în jud. Cluj, alcătuită din 5
sate, situată în SE Dealurilor Dejului, pe
Someşu Mic, la confl. cu Valea Mărului;
4 362 loc. (1 ian. 2011): 2 164 de sex masc.
şi 2 198 fem. Staţie de c.f. (în satul Iclod)
şi halte de c.f. (în satele Fundătura şi
Livada). Expl. de tufuri dacitice. Producţie de mobilă, de produse lactate, de
nutreţuri concentrate, de elemente de
calorifer şi de obiecte de lenjerie. Muzeu
etnografic (în satul Iclod). Fermă de
creştere a bovinelor. Pomicultură (meri,
pruni, peri). În arealul satului Iclod au
fost descoperite urmele unei aşezări şi ale
unui cimitir datând din Neolitic, o spadă
din bronz din Hallstatt (800–300 î.Hr.) şi
vestigii de locuire din sec. 4–6 şi 8–10, iar
în perimetrul satului Fundătura a fost
scoasă la iveală o cataramă gepidă din
argint aurit (sec. 6). În satul Iclod,
menţionat documentar, prima oară, în
1332 cu numele Iklod şi apoi în anul 1348,
se află o biserică ortodoxă, din lemn, cu
hramul „Înălţarea Domnului” (1791),
restituită cultului greco-catolic în anul
2004, iar în satul Orman, atestat documentar în 1292, există o biserică din sec.
13, cu transformări din sec. 15.

ICOANA, com. în jud. Olt, alcătuită din
3 sate, situată în Câmpia Boian, la 150 m
alt., pe râul Vedea; 1 844 loc. (1 ian. 2011):
917 de sex masc. şi 927 fem. Expl. de
petrol şi gaze naturale. Culturi de cereale,
de plante tehnice şi de nutreţ, legu-

minoase etc. Viticultură. Cămin cultural.
Staţiune balneoclimaterică sezonieră, de
interes local, cu climat de câmpie,
excitant-solicitant, şi cu ape minerale (de
sondă) clorurate, bromurate, iodurate,
sodice, hipertone, termale (37°C) indicate
în tratarea afecţiunilor reumatismale. În
satul Floru se află biserica ortodoxă cu
dublu hram – „Sfinţii Împăraţi Constantin
şi Elena” şi „Sfântul Dumitru” (1814, cu
picturi murale interioare din 1836). Satul
Ursoaia este atestat documentar la 16 ian.
1655.
ICOŞEŞTI  Icuşeşti.

ICUŞEŞTI, com. în jud. Neamţ, alcătuită
din 7 sate, situată în zona de contact a
Dealului Bour cu terasele Siretului, la
confl. râului Icuşeşti cu Siretul; 4 656 loc.
(1 ian. 2011): 2 369 de sex masc. şi 2 287
fem. Bisericile din lemn cu acelaşi hram
– „Sfinţii Voievozi”, în satele Bătrâneşti
(1809) şi Icuşeşti (sec. 19, reparată în
1933). Satul Icuşeşti, menţionat documentar în 1591, a mai purtat numele
Iucşeşti, Iugşeşti, Icoşeşti, iar din 1920 are
denumirea actuală.
IDECIU DE JOS, com. în jud. Mureş,
alcătuită din 3 sate, situată în zona
Dealurilor Mureşului, la poalele de V ale
Dealului Osoiu, la 396 m alt., pe râul
Mureş; 2 194 loc. (1 ian. 2011): 1 128 de
sex masc. şi 1 066 fem. Haltă de c.f. (în
satul Ideciu de Jos). Expl. de balast.
Producţie de mobilă şi de îmbrăcăminte
pentru lucru. Culturi de cereale, legume
ş.a. Staţiune balneoclimaterică sezonieră,
de interes local, cu climat de dealuri,
sedativ şi cu izv. de ape minerale
clorurate, sodice, hipertone, indicate în
tratarea unor deficienţe ale aparatului
locomotor (devieri ale membrelor inf.),
hiperlaxitate şi instabilitate capsuloligamentară şi musculo-articulară la copii
etc. În satul Ideciu de Jos, menţionat
documentar, prima oară, în 1319, se află
un castel din sec. 16, în stilul Renaşterii,
cu 5 turnuri şi o biserică evanghelică.
Bogat fond cinegetic (urşi, mistreţi ş.a.).
Cabană de vânătoare (în satul Deleni).
IECEA MARE, com. în jud. Timiş, formată dintr-un sat, situată în Câmpia
Timişului; 2 479 loc. (1 ian. 2011): 1 242
de sex masc. şi 1 237 fem. Culturi de
cereale, plante tehnice şi de nutreţ ş.a.
Creşterea bovinelor. În satul Iecea Mare,
atestat documentar, prima oară, în 1317
şi apoi în 1467, se află o biserică romanocatolică (1770-1780) şi o biserică ortodoxă
(1777). În 1719 aici au fost colonizate mai

multe familii de germani. Com. Iecea
Mare a fost înfiinţată la 7 mai 2004 prin
desprinderea satului Iecea Mare din com.
Cărpiniş, jud. Timiş.

IEDERA, com. în jud. Dâmboviţa, alcătuită din 4 sate, situată în partea de E a
Subcarpaţilor Ialomiţei, pe râul Cricovu
Dulce; 4 042 loc. (1 ian. 2011): 2 013 de
sex masc. şi 2 029 fem. Reşed. com. este
satul Iedera de Jos. Expl. de petrol. Prelucr.
lemnului. Culturi de cereale, cartofi,
plante tehnice şi de nutreţ ş.a. Creşterea
bovinelor, ovinelor, caprinelor. Pomicultură (meri, peri, pruni, caişi). Bisericile
cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului” (1864–1865) şi „Sfinţii Voievozi”
(1890), în satele Colibaşi şi Iedera de Jos.
IEDU  Livezeni (2).

IENIDJA  Deleni (1).

IEPUREŞTI, com. în jud. Giurgiu, alcătuită din 6 sate, situată în SE Câmpiei
Găvanu-Burdea, pe râul Neajlov; 1 853
loc. (1 ian. 2011): 900 de sex masc. şi 953
fem. Produse alim. Morărit. Culturi de
cereale, plante tehnice şi de nutreţ,
legume etc. Fond cinegetic. Între 17 febr.
1968 şi 23 ian. 1981, com. I. a făcut parte
din jud. Ilfov. Bisericile cu hramurile
„Sfântul Nicolae” (1790, refăcută în 1827)
şi „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”
(1825), în satele Iepureşti şi Gorneni.

IER 1. Câmpia Ierului, subunitate a
Câmpiei Someşului (Câmpia de Vest), în
SV acesteia, la SV de râul Crasna, între
Câmpia Carei, (la N-NV) şi Câmpia
Tăşnadului, la (S-SE), la 100–125 m alt.,
drenată de râul Ier şi afl. săi. Formată din
şesuri aluviale joase acoperite, predominant, cu soluri cernoziomice, propice
culturilor agricole (cereale, plante tehnice, legumicultură); în trecut era o
câmpie umedă, inundabilă, cu râuri ce
aveau un curs lent, sinuos, cu numeroase
braţe şi meandre părăsite. Prin ample
lucrări de amenajare (canalizarea râului
Ier, acumularea de tip polder de la
Andrid, numeroase bazine de retenţie
etc.), excesul de umiditate a fost în mare
parte înlăturat.
2. Râu, afl. dr. al Barcăului pe terit.
Ungariei, la 9 km de graniţă; 107 km;
supr. bazinului: 1 437 km2. Izv. din NE
câmpiei cu acelaşi nume, de pe terit. com.
Craidorolţ (jud. Satu Mare), şi străbate
Câmpia Ierului pe direcţie NE-SV, fiind
canalizat în aval de com. Sălacea.
Cunoscut şi sub numele de Eriu.

IERNUT, oraş în jud. Mureş, situat în
partea de S a Câmpiei Transilvaniei, la
300 m alt., pe stg. râului Mureş, la confl.
cu Şeulia, la 30 km SV de municipiul
Târgu Mureş; 9 575 loc. (1 ian. 2011): 4 716
de sex masc. şi 4 859 fem. Supr.: 106,4
km2, din care 6,7 km2 în intravilan;
densitatea: 1 429 loc./km2. Staţie de c.f.
Nod rutier. Expl. de gaze naturale.
Microhidrocentrală (1,4 MW) dată în
folosinţă în 1972. Producţie de echipamente electrice de iluminat, de articole
de îmbrăcăminte, de elemente din beton
pentru construcţii, de textile, băuturi
răcoritoare şi de nutreţuri concentrate
pentru animale. Ferme de creştere a păsărilor, bovinelor, ovinelor şi porcinelor.
Siloz pentru cereale. Sere legumicole (24
ha) şi floricole. Iazuri pentru piscicultură
(Iernut şi Cipău) cu o supr. de 109 ha.
Staţiune de cercetare şi producţie legumicolă. Muzeu de istorie. Bibliotecă
inaugurată la 1 mart. 1953, cu peste
12 000 vol. Pe terit. satului Oarba de
Mureş funcţionează (din 1984), în sezonul
estival, o tabără naţională de sculptură
în aer liber, în cadrul căreia sunt create
opere cu subiecte ce amintesc de luptele
purtate aici în sept. 1944. Istoric. În
arealul satului Cipău au fost descoperite
(1953–1955) urmele unei aşezări neolitice,
aparţinând culturii materiale Criş (milen.
5 î.Hr.), în care s-au găsit fragmente de
vase ceramice (ceşti) cu decor de împunsături succesive, un cimitir de înhumaţie
datând din prima Epocă a fierului, cu
inventar bogat (ceramică modelată cu
mâna, brăţări din bronz, piese de harnaşament din bronz şi fier ş.a.), o aşezare
răsfirată de bordeie şi o necropolă de
incineraţie din sec. 4, aparţinând unui
grup de daci liberi, din care s-au recuperat un tezaur de monede romane din
bronz, precum şi ceramică modelată la
roată (sec. 4). Tot aici a fost identificată o
aşezare de bordeie cu cimitir de înhumaţie, datând din sec. 5–6, în care s-au
găsit obiecte de ceramică cenuşie
lustruită, o cataramă din argint aurit,
piepteni, vârfuri de săgeţi din fier ş.a. Pe
terit. satului Lechinţa, menţionat documentar în 1269, au fost scoase la iveală
urmele unei aşezări omeneşti cu mai
multe niveluri de locuire, datând de la
sf. Epocii bronzului, din perioada getodacică (fragmente ceramice lucrate la
roată sau cu mâna), din timpul stăpânirii
romane, din sec. 6 (vârfuri de săgeţi cu
trei muchii, o sabie din fier, un cercel ş.a.)
şi din sec. 9–10 (ceramică decorată cu linii
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incizate, simple sau vălurite). În perimetrul oraşului I., în punctul numit „Fundul
Bedeelor”, a fost identificat un mormânt
de incineraţie din sec. 8–7 î.Hr., şi s-au
găsit vase ceramice aparţinând culturii
materiale Basarabi (sec. 9–6 î.Hr.). Localit.
I. apare menţionată documentar, prima
oară, în 1257, cu numele de Terra Ranolth,
iar cu numele actual (respectiv Iernot) din
1854. În perioada 1461-1700 localitatea a
avut statut de târg (oppidum), iar între
1867 şi 1918 s-a aflat în cadrul Imperiului
Austro-Ungar. În arealul satului Oarba
de Mureş, atestat documentar în 1733,
între 22 şi 29 sept. 1944, trupele române
au purtat lupte grele împotriva armatelor
germano-ungare pentru cucerirea Dealului Sângeorgiu (cotele 409, 463 şi 495) –
punct-cheie în operaţiunile militare de
eliberare a părţii de NV a Transilvaniei.
În timpul acestor lupte au murit 11 000
de militari români. Localit. Iernut a fost
declarată oraş la 18 apr. 1989, având în
subordine ad-tivă 8 sate: Cipău, Deag,
Lechinţa, Oarba de Mureş, Porumbac,
Racameţ, Sălcud, Sfântu Gheorghe.
Monumente: castelul „Kornis–Rákóczi–
Bethlen”, declarat monument istoric, construit în 1545, cu modificări din
1650–1660, în stilul Renaşterii, după
planurile arhitectului veneţian Agostino
Serena; biserică zidită în anii 1486–1593
(azi biserică reformată); statuia „Lupoaica
alăptând pe Romulus şi Remus” (Lupa
capitolina); Monumentul eroilor, operă a
sculptorului Harsay Mozes, ridicat în
memoria celor 11 000 de eroi căzuţi în
timpul luptelor din sept. 1944, inaugurat
la 9 mai 1950. În satul Cipău, menţionat
documentar în 1332, se află o biserică din
sec. 15, cu modificări din sec. 18, iar în
satul Deag, atestat documentar în 1332,
există biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail
şi Gavriil” zidită în 1929 pe locul uneia
din lemn ce data din anul 1765 şi o
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Ieşelniţa

biserică din lemn cu hramul „Buna
Vestire” (sec. 18).

IEŞELNIŢA, denumirea, până la 20 mai
1996, a satului şi com. Eşelniţa.

IEUD, com. în jud. Maramureş, formată
dintr-un sat, situată în Depr. Maramureş,
la poalele de N ale M-ţilor Ţibleş, pe râul
Ieud; 4 175 loc. (1 ian. 2011): 2 211 de sex
masc. şi 1 964 fem. Ateliere tradiţionale
pentru diverse meşteşuguri (pivă, forjă,
tâmplărie, ţesătorie, distilerie de alcool).
Muzeu sătesc. Agroturism. Prima menţiune documentară a localităţii datează
din 1365. Aici se află două biserici din
lemn, ambele cu hramul „Naşterea Maicii
Domnului”: Biserica din Deal, datând din
1364 (cea mai veche din Maramureş), a
fost reconstruită în sec. 17 şi pictată în
sec. 18 şi restaurată în 1997. Picturile au
fost executate direct pe lemn de meşterul
Alexandru Ponehalschi din Berbeşti şi
restaurate în 2007–2008. În 1999, biserica
a fost declarată monument UNESCO.
Colecţie de icoane pe sticlă şi lemn. În
podul bisericii a fost descoperit, în 1990,
Zbornicul de la Ieud (Codicele de la Ieud),
cea mai veche scriere (de mână) în limba
română (1391), exemplar unic în ţară,
cunoscut şi sub numele de Manuscrisul
de la Ieud, aflat în prezent la Biblioteca
Academiei Române cu nr. 5032. Biserica
din Vale (1699–1712), cu acoperiş cu

poală dublă, supranumită „Catedrala de
lemn”, cu picturi interioare executate pe
pânză şi lipite pe pereţii de lemn, posedă
o bogată colecţie de icoane pe sticlă;
clopotniţă din lemn şi troiţă realizată în
1935 de Traian Bilţiu-Dăncuş. Declarată
monument istoric.

IEZER, masiv muntos în SE M-ţilor
Făgăraş, între Dâmboviţa (la E) şi Râu
Doamnei (la V), alcătuit din şisturi
cristaline (micaşişturi, cuarţite, gnaisuri
oculare, şisturi amfibolice). Este format
dintr-o culme pr. înaltă, cu direcţie NESV, dominată de mai multe vârfuri
(Păpuşa 2 391 m, Bătrâna 2 341 m, Iezeru
Mare 2 462 m), din care coboară spre SE
culmi prelungi şi domoale, separate de
văile râurilor Argeşel, Râu Târgului,
Bratia şi Râuşor. În N se leagă de M-ţii
Făgăraş printr-o culme joasă şi îngustă
numită Mezea–Otic. Cuprinde o întinsă
zonă alpină, cu supr. de eroziune, relief
glaciar şi periglaciar. Alt. max.: 2 473 m
(vf. Roşu). Acoperit cu păduri de foioase
până la 1 200 m alt., de molid între 1 200
şi 1 800 m şi cu păşuni alpine la peste
1 800 m alt. Cunoscut şi sub numele de
Iezer-Păpuşa. Rezervaţie naturală complexă (300 ha) în cadrul căreia se dezvoltă
bujorul de munte sau smirdarul
(Rhododendron kotschyi), plantă ocrotită,
zâmbrul (Pinus cembra), relict glaciar,
genţiana (Gentiana kochiana), arginţica
(Dryas octopetala, element oligoterm arctoalpin), garofiţa alpină (Dianthus glacialis
sp. gelidus), piciorul cocoşului (Ranunculus montanus), cimbrişor de munte
(Thymus alpestris) etc. Obiectiv turistic.

Masivul Iezer (vf. Roşu)

IGHIU 1. Lac de baraj natural, cantonat
într-o depresiune carstică, situat în partea
central-sudică a M-ţilor Trascău (jud.
Alba), la obârşia pârâului Ighiu (afl. stg.
al Ampoiului), la 940 m alt., în arealul
satului Ighiel. Supr.: 5,26 ha; vol.: 0,22 mil.
m3; ad. max.: 9 m. Cunoscut şi sub
numele de Iezerul Ighiel.
2. Com. în jud. Alba, alcătuită din 5
sate, situată în depresiunea omonimă, la
poalele de SE ale M-ţilor Trascău, la confl.
râului Ighiu cu Bucerdea; 6 584 loc. (1 ian.
2011): 3 321 de sex masc. şi 3 263 fem.
Nod rutier. Expl. de calcar. Fabrici de
cărămidă, de prelucr. a lemnului (cherestea, scaune, panouri) şi a cărnii; abator;
produse de panificaţie. Morărit. Ţesături
şi cusături populare. Muzeu etnografic
(în satul Bucerdea Vinoasă). Centru
viticol şi de vinificaţie (satele Ţelna şi
Şard). Crama Ţelna (150 m lungime şi 6
m lăţime). Rezervaţie complexă (500 ha),

IEZERU, Schitul ~ Băile Olăneşti.
IEZERUL IGHIEL Ighiu (1).

IEZERUL MOSTIŞTEI  Mostiştea (3).
IEZERUL ŞUREANU  Şureanu (3).

IEZERU MARE 1. Vârf în masivul Iezer,
alcătuit din şisturi cristaline. Alt.: 2 462
m. Acoperit cu pajişti alpine. Accesibil
dinspre Câmpulung pe valea Râului
Târgului.
2. Lac glaciar în M-ţii Cindrel, la
poalele vf. Cindrel (2 244 m), la 1 920 m
alt. Supr.: 3,4 ha; ad. max.: 13,30 m. Din
el izv. Râul Mare, socotit izv. pr. al
Cibinului, care se uneşte cu Râul Mic în
amonte de com. Gura Râului, formând
un curs unic cu numele Cibin.
Ieud. Biserica „Naşterea Maicii Domnului” (din Deal)

I. G. DUCA 1.  Cristuru Secuiesc.
2. Pecineaga.
3.  Târgu Bujor.

Ighiu (1). Lacul de baraj natural

situată în perimetrul satului Ighiel, care
cuprinde lacul de baraj natural Ighiu şi
zona înconjurătoare. Relieful rezervaţiei
Ighiel este accidentat şi include o parte a
brâului de calcare ce înconjură M-ţii
Trascăului. Vegetaţia este reprezentată
prin specii arborescente (fag, pin, molid,
brad, larice ş.a.), prin arbuşti (păducel,
anin, salba râioasă ş.a.), prin exemplare
de floare-de-colţi (Leontopodium alpinum).
Lacul de baraj natural Ighiu, din cadrul
rezervaţiei, cunoscut şi sub numele de
Iezerul Ighiel, adăposteşte alge verzi şi
albastre şi o bogată faună de interes
ştiinţific. Pe terit. satului Ighiel au fost
descoperite două topoare din bronz,
datând din Epoca bronzului; în arealul
satului Ighiu, menţionat documentar,
prima oară, în 1206, au fost identificate
urmele unei aşezări romane (Villa rustica),
ale unui castru roman de pământ (41 x
50 m) şi ale unei necropole romane,
datând din sec. 2–3, în care s-au găsit
ţigle, cărămizi, capiteluri, trepied de
bronz, ceramică ş.a., iar în satul Ţelna,
atestat documentar în 1648, au fost scoase
la lumină urmele unei aşezări din Epoca
bronzului, aparţinând culturii materiale
Coţofeni (2500–1800 î.Hr.). În satul
Bucerdea Vinoasă, menţionată documentar în 1238, au fost descoperite vestigiile
unei aşezări din Epoca mijlocie a bronzului, aparţinând culturii materiale
Wietenberg (sec. 16–13 î.Hr.), în care s-au
găsit vase ceramice, un vârf de lance din
bronz ş.a., precum şi urmele unei aşezări
rurale din Epoca romană, din care s-au
recuperat cărămizi cu ştampila legiunii a
XIII-a Gemina, ceramică, sculpturi, o
inscripţie votivă ş.a., iar în arealul satului
Şard, atestat documentar în 1238, a fost
identificată o necropolă romană din sec.
2–3. Biserică din lemn cu hramul
„Cuvioasa Parascheva” (în satul Ighiel),
construită în 1750 şi pictată în 1783 de
Gavriil Zugravul; biserici cu zid de
incintă, în satele Ighiu (sec. 15) şi Şard
(sec. 15–18), în prezent aparţinând
cultului reformat-calvin; biserica ortodoxă „Cuvioasa Parascheva” (1724), în
satul Ighiu; ruinele bisericii „Sfântul
Nicolae” (sec. 17), în satul Bucerdea
Vinoasă; conacul „Teleki” (sec. 18), în
satul Ţelna, azi pensiune; castelul
„Eszterhazy” (sec. 16), în satul Şard;
hanul „Sfântul Gheorghe”, în satul Ighiu.
IGNEŞTI, com. în jud. Arad, alcătuită din
4 sate, situată în N-NE Depr. Zarand, în
zona Dealurilor Codru-Moma, pe cursul
superior al râului Teuz; 717 loc. (1 ian.

2011): 368 de sex masc. şi 349 fem. Culturi
de cereale. Expl. şi prelucr. lemnului. În
satul Igneşti, menţionat documentar,
prima oară, în 1553 se află biserica
„Înălţarea Domnului” zidită în 1986-1992
pe locul uneia din lemn ce data din anul
1904.
IGNIŞ Gutâi (1).
IKLOD Iclod.

I. L. CARAGIALE, com. în jud. Dâmboviţa, alcătuită din 3 sate, situată în zona
de contact a Câmpiei Cricovului cu
Subcarpaţii Ialomiţei, pe râul Cricovu
Dulce; 7 161 loc. (1 ian. 2011): 3 496 de sex
masc. şi 3 655 fem. Staţii de c.f. (în satele
I. L. Caragiale şi Mija). Nod rutier.
Prelucr. lemnului (mobilă). Morărit.
Furaje pentru animale. Pomicultură
(pruni, meri, nuci, cireşi, piersici). Culturi
de cereale, cartofi, legume. Creşterea
bovinelor, ovinelor, porcinelor. Bibliotecă
(f. 1940) cu 9 200 vol. Reşed. com. este
satul Ghirdoveni (înfiinţat în anul 1700).
Până la 7 febr. 1952, satul şi com. I. L.
Caragiale s-au numit Vornicu Mărgineanu,
iar între 7 febr. 1952 şi 17 febr 1968,
Caragiale. În satul Haimanalele (sat
desfiinţat şi unificat cu satul I. L.
Caragiale), menţionat documentar în
perioada 1482–1485 cu numele Mărgineni,
s-a născut dramaturgul Ion Luca
Caragiale (1852–1912); aici se află casa
memorială „I. L. Caragiale”, cu documente, fotografii, obiecte etc. şi biserica
„Sfântul Dumitru Izvorâtorul de Mir”
(1680). În satul I. L. Caragiale a existat,
până în 1840, mănăstirea Mărgineni,
ctitorie din sec. 15 a vornicului Drăghici
Mărgineanu, întărită cu ziduri de apărare
în 1646 de postelnicul Constantin
Cantacuzino şi de stolnicul Constantin
Cantacuzino în 1681. Mănăstirea a
adăpostit vasta bibliotecă a stolnicului
Constantin Cantacuzino. În 1840, această
mănăstire a fost transformată în
penitenciar, într-una dintre chilii a fost
închis timp de 3 ani Nicolae Bălcescu în
urma descoperirii mişcării din 1840. În
prezent, penitenciarul Mărgineni (care
din 1949 are un pavilion special de
detenţie), cu o capacitate de peste 1 100
de locuri, reprezintă locul de detenţie de
maximă siguranţă a persoanelor lipsite
de libertate.
ILEANA, com. în jud. Călăraşi, alcătuită
din 9 sate, situată în Câmpia Bărăganului,
pe râul Vânăta; 3 218 loc. (1 ian. 2011):
1 628 de sex masc. şi 1 590 fem. Nod
rutier. Expl. de petrol şi gaze naturale.
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Culturi de cereale. Între 17 febr. 1968 şi
23 ian. 1981, com. I. a făcut parte din jud.
Ilfov, iar între 23 ian. 1981 şi 29 mart. 1982
din jud. Ialomiţa. În satul Ileana se află o
biserică din anul 1826, iar în satul Arţari
există o biserică din 1875.
ILEANDA, com. în jud. Sălaj, alcătuită din
13 sate, situată în partea de V a Dealurilor
Ciceului, pe dr. Someşului; 2 325 loc. (1
ian. 2011): 1 136 de sex masc. şi 1 189 fem.
Staţie de c.f. (în satul Ileanda) şi halte de
c.f. (în satele Bizuşa-Băi şi Răstoci). Expl.
de gresii şi conglomerate. Confecţionarea
cazanelor pentru ţuică. Morărit şi
panificaţie. Culturi de cânepă. Pomicultură. Creşterea ovinelor, bovinelor,
bubalinelor şi porcinelor. Centru de
confecţionare a obiectelor din împletituri
de răchită şi paie. Staţiune balneoclimaterică în satul Bizuşa-Băi (). Satul
Ileanda este menţionat documentar,
prima oară, în 1390. Bisericile din lemn
cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului” (1441, restaurată în sec. 17, cu
picturi interioare din 1796), declarată
monument istoric,„Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil” (1580), „Sfântul Nicolae”
(1780) şi „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil” (1827–1836, declarată monument
istoric), în satele Ileanda, Negreni, Podişu
şi Răstoci. În satul Ileanda mai există o
biserică ridicată în 1970 pe locul uneia din
1730, o biserică reformată (1890) şi o
biserică romano-catolică (1918).

ILFOV 1. Râu, afl. stg. al Dâmboviţei pe
terit. satului Zurbaua, com. DragomireştiVale, jud. Ilfov; 69 km. Izv. din Câmpia
Vlăsiei. Se pare că în secolele trecute,
malurile râului erau acoperite cu zăvoaie
de arini (denumite Elhov, în slavă) de la
care, probabil, derivă numele Ilfov.
Cunoscut şi sub numele de Bălcătaciu.
2. Judeţ situat în partea de S-SE a
României, în zona central-estică a Câmpiei Române, în bazinele inf. ale râurilor
Argeş, Dâmboviţa, Colentina ş.a., în
hinterlandul municipiului Bucureşti, la
intersecţia meridianului de 26° longitudine E cu paralela de 44°30’ latitudine
N, între jud. Prahova (N), Ialomiţa (ENE), Călăraşi (E-SE), Giurgiu (S-SV) şi
Dâmboviţa (V-NV). Supr.: 1 583 km2
(0,67% din supr. ţării). Populaţia (1 ian.
2011): 329 998 loc. (1,54% din populaţia
ţării), din care 160 585 loc. de sex masc.
(48,7%) şi 169 413 loc. de sex fem. (51,3%).
Populaţia urbană: 142 460 loc. (43,2%);
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rurală: 187 538 loc. (56,8%). Densitatea:
208,5 loc./km2. Structura populaţiei pe
naţionalităţi (la recensământul din 20-31
oct. 2011): 88% români, 4% rromi, apoi
chinezi, evrei, maghiari, germani, turci,
ucraineni, ruşi-lipoveni, sârbi, macedoneni, bulgari, poloni, greci, armeni ş.a.
Reşed. municipiul Bucureşti. Oraşe:
Bragadiru, Buftea, Chitila, Măgurele,
Otopeni, Pantelimon, Popeşti-Leordeni,
Voluntari. Comune: 32. Sate: 89; localit.
componente ale oraşelor: 7.
Relieful, în exclusivitate de câmpie,
aparţine (integral sau parţial) subunităţilor Câmpiei Vlăsiei (porţiuni din
câmpiile Snagovului, Moviliţei, Câlnăului ş.a., precum şi Câmpia Bucureştiului
în întregime), în cadrul căreia se
evidenţiază interfluviile (câmpurile) largi
(48 km), cu orientare şi înclinare de la NV
către SE, presărate cu crovuri, movile,
văiugi, lacuri ş.a. Câmpia Vlăsiei, cu alt.
cuprinse între 50 şi 120 m, se încadrează
în categoria câmpiilor tabulare, cu
interfluvii largi şi netede, în care o mare
răspândire o au depozitele de loess (cu
grosimi ce variază între 2 şi 12 m),
afectate intens de procese de tasare.
Datorită extensiunii şi caracteristicilor
morfologice pe care le are lunca Argeş–
Sabar în partea de S-SV a jud. I. ea se
individualizează ca unitate aparte de
relief. Lunca Argeş–Sabar, extinsă pe 5–
8 km lăţime, la 60–80 m alt., considerată
de unii geografi ca o continuare spre SE
a Câmpiei de divagare Titu, este acoperită cu depozite aluvionare recente
(Holocen), cu un grad ridicat de permeabilitate. Prezenţa unor bogate pânze
freatice la mică adâncime, a unor soluri
fertile şi a unei mari pieţe de desfacere a
produselor (în municipiul Bucureşti) au
favorizat dezvoltarea unei intense
activităţi legumicole în această zonă.
Climă temperat-continentală, cu
nuanţe excesive, cu veri călduroase şi
secetoase şi ierni friguroase, dominate de
prezenţa frecventă a maselor de aer rece
continental din E sau arctic din N şi de
vânturi puternice care viscolesc zăpada.
Valorile medii multianuale ale temp.
aerului înregistrează o uşoară creştere de
la N (10,5°C) la S (11°C). Temp. max.
absolută (40°C) a fost înregistrată la
Bucureşti (42,4°C, 5 iul. 2000), iar temp.
minimă absolută (–35°C), la Snagov (25
ian. 1942). Amplitudinea rezultată din
cumularea valorilor extreme (77,4°C), cât

şi aceea a mediilor lunare ale temp.
aerului (c. 25°C) reflectă caracterul continentalismului accentuat al climatului jud.
I. Cantitatea medie multianuală a
precipitaţiilor oscilează în jurul valorii de
500 mm (la Brăneşti şi Vidra). Regimul
eolian se caracterizează prin predominarea vânturilor dinspre NE (21,6%)
şi E (19,7%) care bat cu viteze medii
anuale de 2–2,5 m/s, cu maxime pe
timpul iernii ce pot depăşi 125 km/oră.
Reţeaua hidrografică, cu o densitate
de 0,2–0,3 km/km2, se caracterizează prin
prezenţa câtorva râuri mari, care tranzitează sau care formează, pe distanţe
mici, limita jud. I. cu judeţele din jur
(râurile Ialomiţa, Argeş, Dâmboviţa,
Colentina, Sabar), precum şi a unor râuri
mai mici, care îşi au obârşia pe terit. jud.
Ilfov (Pasărea, Mostiştea, Câlnău,
Cociovaliştea, Slotea sau Cocioc, Ilfov,
Vlăsia ş.a.). Multe dintre râurile mici au
un curs semipermanent, secând în timpul
verilor secetoase. Lacurile naturale
(predominant din categoria limanelor
fluviatile) şi antropice sunt concentrate,
cu precădere, în partea de N, de V şi de
E a jud. I. Cele mai importante lacuri sunt:
Snagov (575 ha), Căldăruşani (224 ha),
Buftea (307 ha), Buciumeni (60 ha),
Mogoşoaia (92 ha), Chitila (75 ha),
Pantelimon II (313 ha), Cernica (360 ha),
Ciolpani sau Scroviştea ş.a.
Vegetaţia naturală, înlocuită în mare
parte de culturile agricole, aparţine stepei
şi silvostepei. Pajiştile, extinse pe supr.
restrânse, sunt puternic degradate (din
cauza păşunatului intens), fiind alcătuite
din păruşca de stepă (Festuca valesiaca),
troscot (Polygonum aviculare), firuţa cu
bulb (Poa bulbosa), pir gros (Cynodon
dactylon), obsiga (Bromus tectorum),
pătlagina (Plantaga major), trifoi (Trifolium
repens) ş.a. Vegetaţia forestieră, mult mai
bine reprezentată, cuprinde mai multe
pâlcuri de păduri de foioase (Snagov,
Corbeanca, Sineşti, Pasărea, Brăneşti,
Cernica ş.a.), care sunt resturi ale
vestitului Codru al Vlăsiei. Pădurile de
foioase sunt constituite din stejar (Quercus
robur), cer (Quercus cerris), ulm (Ulmus
carpinifolia), carpen (Carpinus betulus),
arţar tătăresc (Acer tataricum), salcâm
(Robinia pseudacacia) ş.a. Subarboretul
acestor păduri este format din corn
(Cornus mas), porumbar (Prunus spinosa),
lemn câinesc (Lygustrum arvense), păducel
(Crataegus monogyna), măceş (Rosa canina)
ş.a., iar covorul floral este alcătuit din
ghiocei, viorele, toporaşi, brebenei,

lăcrimioare etc. În luncile marilor râuri
se dezvoltă păduri de esenţe moi (plop,
salcie), în preajma lacurilor se întâlnesc
formaţiuni stuficole, iar pe unele lacuri
o bogată vegetaţie acvatică plutitoare (în
special nuferi) şi submersă (brădiş).
Fauna, reprezentată prin elemente
specifice Câmpiei Române, cuprinde o
mare varietate de specii de mamifere,
păsări, reptile, insecte etc. adaptate la
viaţa de pădure, de câmp sau din
preajma apelor. În păduri se întâlnesc
mistreţi, căpriori, veveriţe, vulpi, fazani
(colonizaţi), gaiţe, ciocănitori, piţigoi,
cinteze, cuci, mierle etc., şerpi, şopârle
ş.a. Fauna de câmp este dominată de
rozătoare (popândăi, hârciogi, şoareci şi
şobolani de câmp, cârtiţe, iepuri, dihori
ş.a.), de păsări (prepeliţe, privighetori,
ciocârlii, hereţi, şorecari, ulii, vrăbii,
porumbei, guguştiuci etc.), reptile şi
insecte. În apropierea apelor există o
bogată şi variată aglomerare de păsări de
apă (locală sau în pasaj), printre care se
remarcă raţele, gâştele, berzele, stârcii,
gârliţele, lişiţele, fluierarii, nagâţii ş.a., iar
lacurile sunt populate cu variate specii
de peşti (crap, ştiucă, roşioară, plătică,
babuşcă, biban ş.a.).
Resursele naturale sunt limitate, în
subsolul jud. I. fiind depistate câteva
zăcăminte de ţiţei şi gaze naturale, în
formaţiunile mio-pliocene din arealele
localit. Periş, Moara Vlăsiei, Pasărea,
Căţelu, Bragadiru, Jilava. Expl. de nisip
şi balast se efectuează în albiile râurilor
mari, în special în lunca Argeş-Sabar (la
Bragadiru şi Jilava).
Istoric. Cele mai vechi urme de
locuire descoperite în perimetrul actual
al jud. I. datează din Neolitic şi aparţin
culturilor materiale Boian (milen. 4 î.Hr.)
şi Gumelniţa (milen. 4–3 î.Hr.). Neoliticul
este bine reprezentat prin vestigiile
scoase la iveală în arealele localit.
Bălăceanca (com. Cernica), Glina şi mai
ales Vidra, unde s-au găsit topoare, cuţite,
dălţi, vârfuri de săgeţi ş.a. din piatră
şlefuită, precum şi fragmente şi vase
ceramice cu decor spiralo-meandric
(caracteristic este vasul cu chip de femeie,
numit „Venus de la Vidra”). Continuitatea de locuire pe terit. ilfovean de
astăzi este strâns legată de existenţa
triburilor tracice şi apoi geto-dacice care
au deprins meşteşugul topirii şi
prelucrării bronzului şi mai târziu a
fierului. Epocile bronzului timpuriu şi
mijlociu (sec. 20–16 î.Hr.), aparţinând
culturii materiale Glina III, ca şi cele din

prima (Hallstatt) şi a doua (La Tène)
Epocă a fierului sunt bine ilustrate de
descoperirile de pe terit. com. Glina, din
care s-au recuperat vase ceramice din
pastă fină, multe dintre ele ornamentate
cu decor pictat în culori „crude” (roşu şi
alb), figurine antropomorfe şi zoomorfe
din lut ars, precum şi o mare cantitate de
obiecte de uz gospodăresc (râşniţe, lame,
răzuitoare ş.a.) sau arme de luptă
(topoare din bronz). Cucerirea (101–102
şi 105–106) şi apoi ocupaţia romană (106–
271/275) a Daciei au influenţat melea-

gurile ilfovene de azi, năvălirile sau
ocupaţiile temporare ale altor popoare
din sec. 3–7 au lăsat urme în viaţa
locuitorilor, fără însă să-i disloce din
locurile pe care le ocupau. Unele dovezi
arheologice atestă existenţa mai multor
aşezări omeneşti (cu populaţii stabile)
înainte de năvălirile popoarelor migratoare. În arealul satului Fundeni (com.
Dobroeşti) s-au descoperit urme ale
populaţiei autohtone din sec. 6 în cadrul
cărora au fost identificate elemente slave
aflate într-un stadiu avansat de asimilare.
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În Evul Mediu, printre aşezările cu
populaţii stabile apare consemnat în
hrisoavele vremii Snagovul, legat de mănăstirea Snagov (azi pe terit. satului
Siliştea Snagovului), ctitorie din sec. 14 a
domnului Mircea cel Bătrân. În sec. 17–
18 au fost întemeiate noi mănăstiri
(Cernica, Căldăruşani, Ţigăneşti ş.a.) şi au
fost construite palate domneşti (la Afumaţi,
1696, Mogoşoaia, 1702, Pantelimon, 1736
ş.a.) în jurul cărora s-au format ori s-au

produse rezultate din reciclarea de]eurilor din sticl` (Pope]ti-Leordeni),
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concentrat sate de supuşi sau de oameni
liberi, determinând intensificarea locuirii
meleagurilor ilfovene. Primele referiri la
existenţa teritorială a jud. I. datează de la
începutul sec. 15, fiind legate de râul
Ilfov, de la care se pare că judeţul a preluat numele. Prima menţiune documentară despre jud. I. apare într-un
hrisov din 23 mart. 1482, emis la Gherghiţa de către domnul Basarab cel Tânăr
(Ţepeluş), prin care voievodul dăruieşte
mănăstirii Snagov unele sate şi munţi şi-i
oferă unele privilegii (…„Şi iarăşi oricâte
sate are Sfânta mănăstire în judeţul
Elhov, iar la ele să se ia birul de la vecinii
mănăstirii”…). De atunci judeţul a
evoluat şi s-a dezvoltat în limite variate,
fiind (în ultimele decenii ale sec. 20) cel
mai forfecat şi mai ajustat judeţ al ţării.
În toate formele ad-tive mai vechi, oraşul
Bucureşti, aflat în partea centrală a jud.
I., era înglobat în teritoriul acestuia. La
ultima modificare administrativ-teritorială majoră, din 17 febr. 1968, oraşul
Bucureşti (capitala ţării) a fost declarat
municipiu şi a devenit unitate de sine
stătătoare, cu rang de judeţ, evoluând
separat în cadrul limitelor jud. Ilfov. Terit.
actual al jud. I., în limitele căruia sunt
cuprinse 32 de comune, 89 de sate, opt
oraşe şi şapte localit. componente ale
oraşelor, cu reşed. în municipiul Bucureşti, reprezintă o relicvă a jud. I. de
odinioară, cu rădăcini ancorate în sec. 15.
De-a lungul timpului, şi cu precădere în
a doua jumătate a sec. 20, jud. I. a cunoscut cele mai mari amputări teritoriale,
ajungând până la ridicola supr. de 1 583
km2 în prezent, faţă de 5 176 km2 în 1937
(când avea 10 plăşi, 2 oraşe şi 419 sate) şi
8 225 km2 în 1972 (cu 2 municipii, 2 oraşe,
125 comune şi 418 sate). În urma Legii nr.
5 din 8 sept. 1950, când au fost desfiinţate
vechile judeţe, terit. fostului jud. I. a fost
integrat (alături de porţiuni din judeţele
vecine) şi a evoluat (până la 17 febr. 1968)
în cadrul regiunii Bucureşti (cu unele
pendulări ale teritoriilor limitrofe în
limitele altor regiuni), care se extindea pe
o supr. de 20 480 km2 (în anul 1964) şi
cuprindea 15 raioane, 10 oraşe şi câteva
sute de sate. Prin Legea nr. 2 din 17 febr.
1968 au fost reînfiinţate judeţele (înlocuind regiunile şi raioanele), între care şi
jud. I., cu reşed. în municipiul Bucureşti.
Sub această formă a evoluat până la 23
ian. 1981, când prin Decretul Consiliului

de Stat nr. 15, jud. I. a fost desfiinţat, cele
mai mari supr. din terit. său trecând în
componenţa judeţelor nou înfiinţate
(Călăraşi şi Giurgiu), o mică porţiune din
supr. sa fiind înglobată în jud. Ialomiţa,
iar ceea ce a rămas a fost trecut sub administrarea municipiului Bucureşti ca un
sector de sine stătător, numit Sectorul
Agricol Ilfov (la 23 ian. 1981, acest sector
avea un oraş – Buftea –, 26 comune şi 73
sate), cu reşed. la Baloteşti. Ulterior, prin
mai multe Decrete ale Consiliului de Stat
(nr. 368/27 nov. 1985, nr. 209/18 iun.
1986 ş.a.), Sectorul Agricol Ilfov a pierdut
sau a primit mai multe comune cu satele
aferente. Ca urmare a Legii nr. 24 din 12
apr. 1996 (Art. 124), denumirea Sectorului
Agricol Ilfov a fost înlocuită cu aceea de
judeţul Ilfov (…„De la data intrării în
vigoare a prezentei legi şi până la noua
organizare administrativ-teritorială a
ţării, Sectorul Agricol Ilfov se va numi
judeţul Ilfov”), iar în urma aplicării Legii
nr. 50 din 10 apr. 1997 (Art. 126 [1]) a fost
trecut în categoria judeţelor (…„De la
data intrării în vigoare a prezentei legi şi
până la noua organizare administrativteitorială a ţării, Sectorul Agricol Ilfov va
avea statut de judeţ, cu denumirea de
judeţul Ilfov, având reşedinţa în municipiul Bucureşti”), fiind cel mai mic din
totalul celor 41 de judeţe ale ţării.
Economia jud. I., puternic influenţată
de prezenţa în hinterlandul său a municipiului Bucureşti, are un profil agrarindustrial. Cu toate că sectorul agricol
este preponderent în cadrul economiei
jud. I., industria ocupă, totuşi, un loc
important datorită influenţei pe care o
are capitala ţării în relaţiile economice cu
acesta. Aşa se explică faptul că unele
localităţi din imediata apropiere a municipiului Bucureşti (Jilava, Pantelimon,
Popeşti-Leordeni ş.a.) au devenit de-a
lungul anilor adevăraţi „sateliţi industriali” ai Capitalei (de exemplu: uzina de
anvelope „Danubiana”,1962-2006,
S.A. din PopeştiLeordeni, combinatul de articole tehnice
din cauciuc de la Jilava, fabrica de
acumulatori din Pantelimon ş.a.), în timp
ce alte localităţi s-au dezvoltat ca centre
ale ind. uşoare şi alim. sau de întreţinere
şi reparaţii ale utilajelor agricole.
Industria ilfoveană se remarcă printr-o
gamă variată de produse ce se realizează
în cadrul unor unităţi de stat sau private,
răspândite în aproape jumătate din
numărul localităţilor jud. I. Cele mai
importante produse industriale sunt:

energia electrică şi termică (termocentrala
de la Popeşti-Leordeni), utilaje pentru
ind. textilă, motoare generatoare şi transformatoare electrice, produse din cauciuc (Jilava), aparate şi instrumente de
măsură şi control (Otopeni), utilaje
pentru transporturi (Voluntari), fire şi
fibre artificiale (Popeşti-Leordeni), produse chimice (Vidra), vată, oxigen industrial, ambalaje pentru ind. alim. (Buftea),
confecţii, ţesături, tricotaje, fire din in şi
cânepă, covoare etc. (Baloteşti, Buftea,
Afumaţi, Snagov, Vidra, Brăneşti), prefabricate din beton, cărămidă, plăci şi dale
din ceramică (Chitila, Chiajna, Bragadiru),
nutreţuri combinate (Periş, 1 Decembrie),
mobilier şi obiecte din lemn (Periş,
Snagov), seruri şi vaccinuri veterinare
(Voluntari), conserve de legume şi fructe,
preparate din carne şi lapte, băuturi
alcoolice, bere, drojdie de bere, spirt,
băuturi răcoritoare, malţ, produse de
panificaţie etc. (Buftea, Popeşti-Leordeni,
Afumaţi, Baloteşti, Bragadiru, Chitila,
1 Decembrie, Pantelimon). O ramură
aparte o reprezintă ind. cinematografică,
prezentă la Buftea (Centrul de producţie
cinematografică „Bucureşti”).
Agricultura, cu un procent ridicat de
privatizare, reprezintă componenta dominantă a activităţii economice a jud. I.,
dispunând de mari rezerve şi posibilităţi
de dezvoltare, determinate de calităţile
solurilor, factorii de climă, dotările tehnico-materiale, forţă de muncă adecvată
etc. La sf. anului 2007, fondul funciar al
jud. I., în supr. totală de 158 328 ha, era
format din 107 622 ha terenuri agricole,
25 253 ha acoperite cu păduri şi alte
terenuri cu vegetaţie forestieră, 5 312 ha
cu ape şi bălţi şi 20 141 ha alte suprafeţe.
În acelaşi an, din totalul supr. agricole
(107 622 ha), 103 301 ha erau terenuri
arabile (inclusiv serele), 1 976 ha ocupate
cu păşuni, 1 433 ha cu vii şi pepiniere
viticole şi 854 ha cu livezi şi pepiniere
pomicole. În anul 2007, cea mai mare
parte a terenurilor arabile, cu fertilitate
şi productivitate mari, a fost destinată
culturilor de porumb (19 787 ha), urmate
de cele cu grâu şi secară (19 135 ha),
plante uleioase (12 224 ha), plante furajere
(7 410 ha), floarea-soarelui (7 393 ha),
legume (5 029 ha), orz şi orzoaică, cartofi,
sfeclă de zahăr, leguminoase pentru
boabe ş.a. Pomicultura, în cadrul căreia
predomină prunii, cireşii, vişinii, merii,
caişii, piersicii, este concentrată în arealele
localit. Chitila, Băneasa, 1 Decembrie,
Snagov, Pantelimon ş.a. În vara şi toamna

anului 2007, producţia totală de fructe a
fost de 2 227 tone, din care 225 tone
prune, 318 tone cireşe şi vişine, 481 tone
mere, 728 tone caise şi zarzăre, 236 tone
piersici ş.a. În cadrul agriculturii, legumicultura (practicată în sere sau în câmp)
cunoaşte o dezvoltare accentuată ca
urmare a nevoilor de aprovizionare ale
Capitalei cu legume şi zarzavaturi proaspete, precum şi datorită fabricilor de
conserve. Legumicultura, cu o producţie
totală de 74 947 tone (în anul 2007), se
practică intensiv în arealele localităţilor
1 Decembrie, Popeşti-Leordeni, Măgurele,
Bragadiru, Afumaţi, Dobroeşti, Berceni,
Dărăşti-Ilfov ş.a. La începutul anului
2008, sectorul zootehnic, în cadrul căruia
se remarcă un procent ridicat de privatizare, cuprindea 18 594 capete bovine
(din care 95% în sectorul particular),
188 594 capete porcine (99,3% privatizat),
30 175 capete ovine şi caprine (99,8% în
gospodăriile particulare); avicultură
(883 397 capete păsări). Unele societăţi
comerciale sau regii autonome practică
creşterea animalelor în complexe sau
ferme aşa cum sunt cele de la Periş,
Buftea, Mogoşoaia, Afumaţi, Bragadiru,
1 Decembrie, Popeşti-Leordeni ş.a.
Căile de comunicaţie de pe terit. jud. I.
sunt în strânsă legătură cu cele care converg către municipiul Bucureşti, căci
absolut toate liniile de c.f. sau marile
magistrale rutiere care vin spre Capitală
sau pornesc radial din aceasta, traversează şi o parte din supr. jud. I. Astfel, în
afara marilor magistrale feroviare
(Bucureşti–Ploieşti–Braşov–Cluj-Napoca–
Oradea; Bucureşti–Ploieşti–Buzău–Bacău–
Suceava; Bucureşti–Feteşti– Constanţa;

Bucureşti–Giurgiu; Bucureşti–Roşiori de
Vede–Craiova–Timişoara) care traversează terit. jud. I., mai există şi câteva linii
de c.f. de importanţă locală (Bucureşti–
Snagov) sau regională (Bucureşti–Urziceni–Făurei; Bucureşti–Chitila–Titu–
Târgovişte; Bucureşti–Olteniţa). Întreaga
reţea de linii feroviare de pe terit. jud. I.
însumează 180 km lungime (integral
electrificate), cu o densitate de 113,7 km/
1 000 km2 de teritoriu. La sf. anului 2007,
reţeaua drumurilor publice însuma
810 km (din care 482 km drumuri modernizate), cu o densitate de 51,2 km/100
km2 de teritoriu. Terit. jud. I. este traversat de câteva magistrale rutiere naţionale
(Bucureşti–Ploieşti–Braşov–Sibiu–Deva–
Arad; Bucureşti–Afumaţi–Urziceni–
Buzău–Bacău–Suceava;
Bucureşti–
Feteşti–Constanţa – autostradă construită
în anii 1987-2012; Bucureşti–Giurgiu–
Ruse; autostrada Bucureşti–Piteşti ş.a.),
precum şi de câteva drumuri naţionale
de interes local sau regional. Totodată,
jud. I. are pe terit. său (la Otopeni) cel mai
mare aeroport al ţării („Henri Coandă”),
care asigură legăturile aeriene ale
Capitalei cu nenumărate oraşe sau
capitale ale unor ţări de pe toate
continentele. Jud. I. ar fi putut beneficia
de transporturi pe apă dacă nu ar fi fost
sistate (după 1989) lucrările de construcţie
ale canalului Bucureşti–Dunăre, care
urma să străbată partea de S-SV a jud. I.

Învăţământ, cultură şi artă. În anul
şcolar 2007–2008, pe terit. jud. I. îşi desfăşurau activitatea 23 de grădiniţe de copii,
cu 7 035 copii înscrişi şi 359 cadre didactice, 67 de şcoli generale (învăţământ primar şi gimnazial), cu 24 358 elevi şi 1 698
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cadre didactice, 14 licee, cu 6 835 elevi şi
421 profesori ş.a. În acelaşi an, activitatea
culturală se desfăşura în cadrul unei case
de cultură (Buftea), 16 cămine culturale,
103 bilioteci cu 691 000 vol., mai multe
muzee şi colecţii muzeale (Mogoşoaia,
Cernica, Snagov, Pasărea ş.a.).

Ocrotirea sănătăţii. La sf. anului
2007, reţeaua unităţilor sanitare de pe
terit. jud. I. cuprindea şapte spitale, cu
1 592 de paturi (un pat de spital la 184
locuitori), trei cămine-spital, două
dispensare medicale, 83 de farmacii, o
creşă ş.a. În acelaşi an, asistenţa medicală
era asigurată de 565 de medici (un medic
la 520 de locuitori), 101 medici stomatologi (un medic stomatolog la 2 911
locuitori), şase farmacişti şi 931 de cadre
sanitare cu pregătire medie.
Turismul este legat de prezenţa unor
păduri şi lacuri de agrement (Snagov,
Cernica, Pasărea, Căldăruşani, Ciolpani,
Mogoşoaia, Pustnicu, Tunari, Clinceni,
Corbeanca ş.a.), unele dintre ele declarate
rezervaţii forestiere, a unor mănăstiri
(Cernica, Pasărea, Ţigăneşti, Căldăruşani,
Snagov ş.a.), a unor monumente de
arhitectură (palatul Mogoşoaia, palatul
„Ştirbei” din Buftea, conacul Stolniculului Cantacuzino din Afumaţi ş.a.),
vestigii istorice (ruinele cetăţii lui Radu
de la Afumaţi ş.a.), muzee etc. În anul
2007, capacitatea totală de cazare a jud.
I. (1 532 locuri) era asigurată de şapte
hoteluri şi moteluri, două campinguri,
şapte vile, patru pensiuni turistice
urbane, nouă pensiuni turistice rurale ş.a.

Localităţile jud. Ilfov
(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)
I. Oraşe

Localit. componente ale oraşelor

2. BUFTEA (1577)

1. Buciumeni

1. BRAGADIRU
3. CHITILA

4. MĂGURELE (1852)

5. OTOPENI (1587)
6. PANTELIMON

1. Rudeni

1. Alunişu
2. Dumitrana
3. Pruni
4. Vârteju
1. Odăile

7. POPEŞTI-LEORDENI (1530)

8. VOLUNTARI
II. Comune

Satele componente
(primul sat este reşed. com.)

1. AFUMAŢI

1. Afumaţi (1510)

3. BERCENI

1. Berceni

2. BALOTEŞTI

4. BRĂNEŞTI
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1. Baloteşti (1624)
2. Dumbrăveni
3. Săftica
1. Brăneşti (1789)
2. Islaz (f. 1893)
3. Pasărea (f. 1813)
4. Vadu Anei (f. 1878)
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5. CERNICA

6. CHIAJNA
7. CIOLPANI

8. CIOROGÂRLA
9. CLINCENI

1. Cernica
2. Bălăceanca
3. Căldăraru
4. Poşta
5. Tânganu

1. Chiajna (1787)
2. Dudu (1725)
3. Roşu (1700)

1. Ciolpani (1800)
2. Izvorani
3. Lupăria
4. Piscu
1. Ciorogârla
2. Dârvari

1. Clinceni
2. Olteni
3. Ordoreanu*

23. JILAVA

24. MOARA VLĂSIEI

12. CORNETU

1. Cornetu
2. Buda

27. PERIŞ

14. DĂRĂŞTI-ILFOV

1. Dascălu
2. Creaţa
3. Gagu
4. Runcu

1. Dărăşti-Ilfov

1. 1 Decembrie

17. DOMNEŞTI

1. Domneşti
2. Ţegheş

1. Dobroeşti
2. Fundeni

18. DRAGOMIREŞTI-VALE 1. Dragomireşti-Vale (1453)
2. Dragomireşti-Deal
3. Zurbaua
19. GĂNEASA

1. Găneasa (1880)

Sat desfiinţat în 1986 (pe locul lui fiind creat un lac de
acumulare) şi reînfiinţat pe alt loc în anii `90 ai sec. 20.
*

ILIA 1. Depresiune intramontană,
tectono-erozivă, parte componentă a
Culoarului Mureşului, situată între M-ţii
Metaliferi (la N) şi M-ţii Poiana Ruscăi
(la S), la c. 175 m alt., pe cursul inf. al
Mureşului. Extinsă pe c. 20 km lungime
şi c. 7 km lăţime max. (între comuna

1. Periş (1579)
2. Bălteni (1476)
3. Buriaş
1. Petrăchioaia
2. Măineasca
3. Surlari
4. Vânători

29. SNAGOV

30. ŞTEFĂNEŞTII DE JOS

32. VIDRA

Şoimuş şi Zam), Depr. I. s-a dezvoltat în
cadrul unui vechi culoar prin care, de-a
lungul erelor geologice, s-au scurs apele
din Bazinul Transilvaniei în Bazinul
Panonic. Depr. I. reprezintă o alternanţă
de vale îngustă (îngustările de la Brănişca
şi de la Burjuc–Zam, tăiate în cristalin şi

1. Moara Vlăsiei (1622)
2. Căciulaţi
1. Nuci
2. Balta Neagră
3. Merii Petchii
4. Micşuneştii Mari
5. Micşuneşti-Moară

26. NUCI

31. TUNARI

1. Jilava (1716)

1. Mogoşoaia (1598)

28. PETRĂCHIOAIA

15. 1 DECEMBRIE
16. DOBROEŞTI

1. Gruiu
2. Lipia
3. Siliştea Snagovului
4. Şanţu-Floreşti

22. GRUIU

25. MOGOŞOAIA

13. DASCĂLU

1. Grădiştea
2. Sitaru

21. GRĂDIŞTEA

1. Copăceni

1. Corbeanca
2. Ostratu
3. Petreşti
4. Tamaşi

1. Glina
2. Căţelu
3. Manolache

20. GLINA

10. COPĂCENI

11. CORBEANCA

2. Cozieni (1800)
3. Moara Domnească (1812)
4. Piteasca
5. Şindriliţa

1. Snagov (1428)
2. Ciofliceni
3. Ghermăneşti
4. Tâncăbeşti
5. Vlădiceasca

1. Ştefăneştii de Jos
2. Creţuleasca
3. Ştefăneştii de Sus
1. Tunari
2. Dimieni
1. Vidra
2. Creţeşti
3. Sinteşti

respectiv în piroclastite) cu vale largă
(bazinetul Ilia–Gurasada). Relieful este
reprezentat printr-o câmpie largă,
aluvială, din care se detaşează câţiva
martori ai fundamentului, precum şi din
enorme conuri de dejecţie şi glacisuri de
bordură, extinse la contactul cu zonele

montane. Din cauza unei intense şi active
acţiuni de subsidenţă, manifestată în
această regiune, se constată unele
înmlăştiniri şi o puternică meandrare a
cursului râului Mureş. Climă moderată,
de adăpost, cu temp. medii de -1°C în ian.
şi 22°C în iul. şi precipitaţii ce însumează
c. 600 mm anual.
2. Com. în jud. Hunedoara, alcătuită
din 9 sate, situată în depresiunea omonimă, pe râul Mureş, la confl. cu râul
Sârbi, la poalele de S ale M-ţilor Metaliferi
şi cele de N ale M-ţilor Poiana Ruscăi;
3 797 loc. (1 ian. 2011): 1 883 de sex masc.
şi 1 914 fem. Staţie de c.f. (în satul Ilia) şi
haltă de c.f. (în satul Bretea Mureşană).
Expl. de balast. Expl. şi prelucr. lemnului.
Producţie îmbrăcăminte de lucru, de
ambalaje din carton şi de ţuică de prune.
Produse alim. Pomicultură (pruni, meri,
peri). Culturi de cereale, cartofi şi legume.
În perimetrul satului Bretea Mureşană,
atestat documentar, prima oară, în 1453,
au fost descoperite pe un promontoriu
izolat, cu pante abrupte, pe vf. Măgura,
vestigiile unei aşezări dacice din sec.
1 î.Hr.-1 d.Hr. În satul Ilia, menţionat
documentar, prima oară, în 1266, se află
castelul lui Gabriel Bethlen (sec. 17) şi o
casă parohială ortodoxă (sec. 17); biserici
din lemn cu hramurile „Sfântul Dumitru”
(sec. 17), „Cuvioasa Parascheva” (sec. 17)
şi „Sfântul Nicolae” (sec. 17), în satele
Bretea Mureşană, Brâznic şi Dumbrăviţa.

ILIENI, com. în jud. Covasna, alcătuită
din 3 sate, situată în partea de S a Depr.
Sfântu Gheorghe, pe râul Olt; 2 002 loc.
(1 ian. 2011): 991 de sex masc. şi 1 011
fem. Expl. de balast. Producţie de maşini
şi utilaje de utilizare generală, de mobilă,
de ambalaje din material plastic şi de
produse alim. (preparate din lapte,
macaroane, tăiţei). Satul Ilieni este
menţionat documentar, prima oară, în
1332 şi atestat ca târguşor în 1695. Pe terit.
satului Dobolii de Jos a fost descoperită
(1869) o sabie din fier (113,5 cm lungime),
datând din prima Epocă a fierului, cu
mâner decorat artistic, terminat la partea
superioară cu două antene, iar în arealul
satului Ilieni a fost descoperit (1877) un
tezaur monetar alcătuit din 230 de
monede romane republicane, datând din
perioada 206/200–46 î.Hr. În satul Ilieni
se află o cetate ţărănească (1443), cu
biserică în incintă, devastată de tătari în
1658. Fortificată cu şanţuri de apărare, în
1708, de către austrieci, cetatea a
funcţionat ulterior ca garnizoană. Tot aici
se află o biserică reformată (1782-1786),

o biserică romano-catolică (1868) şi
conacele „Séra” (1811), „Bornemisza”
(sec. 18) şi casa „Bakó” (1793), iar în satul
Dobolii de Jos, conacele „Réznek” sau
„Czáker” (1790–1813) şi „Hollacky”
(1718, cu refaceri din 1806).

ILIŞEŞTI, com. în jud. Suceava, alcătuită
din 2 sate, situată în Pod. Sucevei; 2 738
loc. (1 ian. 2011): 1 395 de sex masc. şi
1 343 fem. Fermă de creştere a bovinelor.
În satul Ilişeşti se află biserica „Adormirea Maicii Domnului” a fostei mănăstiri
Ilişeşti, ctitorie din 1714 a marelui medelnicer Ionaşcu Isăcescu, cu picturi murale
interioare din 1867 executate de Epaminonda Bucevski. Han turistic. Com. I.
a fost înfiinţată la 7 mai 2004 prin desprinderea satelor Ilişeşti şi Braşca din
com. Ciprian Porumbescu, jud. Suceava,
şi tot până la 7 mai 2004 satul Ilişeşti a
fost reşed. com. Ciprian Porumbescu.
ILIVAKIA Ialomiţa (1).

ILOVĂŢ, com. în jud. Mehedinţi, alcătuită
din 6 sate, situată în E Pod. Mehedinţi,
pe râul Coşuştea; 1 334 loc. (1 ian. 2011):
672 de sex masc. şi 662 fem. Expl. de
balast. Pomicultură (meri, pruni, peri).
Mori de cereale, în satele Firizu (1906) şi
Dâlbociţa (1912). Apicultură. Biserica de
zid cu hramul „Sfântul Nicolae” (1846–
1847) şi biserica din lemn cu hramul
„Sfântul Nicolae” (1876), în satele Ilovăţ
şi Racova. În satul Firizu se află mănăstirea Coşuştea-Crivelnic, situată pe malul
stg. al râului Coşuştea, ctitorie din sec.
14 a călugărului Nicodim de la mănăstirea Tismana, cu biserica având hramul
„Cuviosul Pahomie cel Mare”. Mănăstirea a fost menţionată documentar, prima
oară, în 1493 şi a funcţionat până în sec.
18, fiind reînfiinţată la 5 iul. 2005 ca
mănăstire de călugări. În vara anului
2006, alături de ruinele bisericii vechi a
fost oficiată slujba de sfinţire a locului pe

Ilieni. Cetatea cu biserica de incintă
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care urmează să fie construită o biserică
nouă cu acelaşi hram (la 29 aug. 2010 au
fost turnate fundaţiile primelor chilii de
la această mănăstire).
ILOVIŢA, com. în jud. Mehedinţi, alcătuită din 3 sate, situată în Depr. Bahna,
la poalele de S ale M-ţilor Mehedinţi, pe
râul Bahna; 1 356 loc. (1 ian. 2011): 715 de
sex masc. şi 641 fem. Pomicultură; viticultură. Moară de cereale (1890) şi rezervaţie
geologică (punct fosilifer), în satul Bahna.
În satul Iloviţa se află biserica „Sfântul
Nicolae” (1878), iar în satul Bahna există
o biserică din 1892.

ILVA MARE, com. în jud. Bistriţa-Năsăud,
alcătuită din 2 sate, situată în Depr. Lunca
Ilvei – Ilva Mare din M-ţii Bârgău, pe râul
Ilva, la poalele de S ale Măgurii Negre
(1 331 m alt.) şi cele de N ale Măgurii
Corni (1 371 m alt.); 2 501 loc. (1 ian.
2011): 1 238 de sex masc. şi 1 263 fem.
Staţie de c.f. Producţie de cherestea, de
mături şi perii şi de produse lactate.
Creşterea bovinelor. Centru de cusături
şi de ţesături populare. În satul Ilva Mare,
menţionat documentar, prima oară, în
1552, se află o biserică ortodoxă cu
hramul „Sfântul Ilie” (1885) şi o mănăstire de călugăriţe înfiinţată în 1995, cu
biserica având dublu hram „Schimbarea
la Faţă” şi „Pogorârea Duhului Sfânt”.
Agroturism.
ILVA MICĂ, com. în jud. Bistriţa-Năsăud,
formată dintr-un sat, situată pe Someşu
Mare, la confl. cu râul Ilva, la poalele de
SV ale M-ţilor Bârgău; 3 371 loc. (1 ian.
2011): 1 714 de sex masc. şi 1 657 fem.
Staţie de c.f. Nod rutier. Fabrică de cherestea. Creşterea ovinelor, bovinelor şi
porcinelor. Apicultură. Produse de artizanat (ţesături). Satul Ilva Mică este
atestat documentar, prima oară, în 1440.
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Inău

INĂU  Ineu (1).

INDEPENDENŢA 1. Com. în jud. Călăraşi,
alcătuită din 3 sate, situată în Câmpia
Bărăganului, pe malul de NE al lacului
Gălăţui; 3 467 loc. (1 ian. 2011): 1 699 de
sex masc. şi 1 768 fem. Nod rutier. Culturi
de cereale, floarea-soarelui, sfeclă de
zahăr, plante tehnice şi de nutreţ etc., în
sistemul de irigaţii Slobozia – Dragoş
Vodă – Vlad Ţepeş – Dunăre. Până la 23
ian. 1981, com. I. a făcut parte din jud.
Ilfov. Pe terit. com. I., pe malul lacului
Gălăţui, a fost descoperită o necropolă
(sec. 4) în care s-au găsit obiecte de ceramică cenuşie, fine şi grosolane, piepteni,
mărgele de chihlimbar, fibule ş.a. Biserica
„Sfântul Ioan Botezătorul” (1907), în satul
Independenţa.
2. Com. în jud. Constanţa, alcătuită
din 5 sate, situată în SV Pod. Cobadin, la
graniţa cu Bulgaria; 3 054 loc. (1 ian.
2011): 1 581 de sex masc. şi 1 473 fem.
Nod rutier. Producţie de motoare hidraulice. Apicultură. Viticultură. Culturi de
cereale, plante uleioase, plante tehnice şi
de nutreţ etc. Pe terit. satului Fântâna
Mare au fost descoperite urmele unei
aşezări rurale în care au fost găsite câteva
reliefuri (al lui Dionysos, al lui Mithra şi
al Cavalerului trac) datând din sec. 2–3.
Satul şi com. I. s-au mai numit Bairamdede.
3. Com. în jud. Galaţi, formată dintrun sat, situată în Câmpia Siretului
Inferior, pe râul Geru; 4 852 loc. (1 ian.
2011): 2 351 de sex masc. şi 2 501 fem.
Staţie de c.f. Expl. de petrol şi gaze
naturale. Producţie de mobilă pentru
bucătării şi birouri, de preparate din
lapte, de ulei şi de napolitane. Culturi de
cereale, plante tehnice şi de nutreţ, sfeclă
de zahăr, legume etc. Viticultură. Fermă
de creştere a porcinelor. Zonă de interes
cinegetic. Biserică având hramul „Sfinţii
Împăraţi Constantin şi Elena”, a cărei
construcţie a început la 24 ian. 1886 şi a
fost sfinţită la 17 sept. 1889. Satul
Independenţa a fost înfiinţat în 1879 prin
împroprietărirea însurăţeilor.
4. Denumirea satului şi a com.
Murighiol, jud. Tulcea, între 13 oct. 1983
şi 20 mai 1996.

INEU 1. Vârf de formă piramidală în
partea de E a M-ţilor Rodna, alcătuit din
şisturi cristaline. Alt.: 2 279 m. De sub el
izvorăsc Lala şi Valea Băilor. Acoperit cu
pajişti alpine. La baza lui se găsesc circul
şi lacul glaciar Lala. Accesibil dinspre

valea Someşului Mare, pe poteci marcate,
din com. Rodna şi Şanţ. Cunoscut şi sub
numele de Inău.
2. Oraş în jud. Arad, situat în Câmpia
Cermei, la 100 m alt., pe râul Crişu Alb,
la 55 km NE de Arad; 9 524 loc. (1 ian.
2011): 4 691 de sex masc. şi 4 833 fem.
Supr.: 116,6 km2, din care 6,7 km2 în
intravilan; densitatea: 1 421 loc./km2.
Nod feroviar şi rutier. Expl. de balast,
nisip şi andezit (în satul Mocrea). Confecţii metalice. Reparaţii de maşini şi
utilaje agricole. Producţie de mobilă şi
cherestea, de lenjerie de corp, de articole
din material plastic, articole de pielărie,
prefabricate din beton şi de produse alim.
Viticultură. Şase lacuri piscicole cu o
supr. totală de 404 ha. Bogat fond cinegetic în pădurile din apropiere. La c. 5
km S de oraş, între lunca Crişului Alb şi
cea a Cigherului, se află măgura Mocrea
(378 m alt.), alcătuită din andezite şi
aglomerate vulcanice, acoperită cu o
pădure de foioase, extinsă pe 245,4 ha
(cer, gârniţă, gorun, tei, carpen), declarată
rezervaţie geologică şi forestieră. Aici se
întâlneşte şi o specie termofilă – migdalul
pitic (Prunus tenella). La N de această
măgură, în lunca pârâului Condratău, se
află poiana cu narcise de la Rovine (6 ha).
Istoric. În perimetrul oraşului au fost
descoperite vestigii de locuire din Neolitic (topoare, silexuri, fragmente ceramice) şi din perioada stăpânirii romane
(obiecte de uz casnic, podoabe, monede,
arme etc.). În sec. 12 exista aici o aşezare
stabilă care apare menţionată documentar, prima oară, în 1214, cu numele
Villa Ieneu. Dezvoltarea ulterioară a
localit. I. a fost strâns legată de construirea unei puternice cetăţi pe malul
drept al Crişului Alb, cu rol de apărare
împotriva invaziilor diverşilor năvălitori.
Cetatea Ineului este de fapt un impunător
castel, cu ziduri grose de peste 4 m,
turnuri înalte (circulare) la colţuri, şi
creneluri de tragere, înconjurat, la câteva

Ineu (2). Castelul-cetate

sute de metri distanţă, din trei părţi de
şanţuri cu apă şi de râul Crişu Alb,
precum şi de un brâu de ziduri din piatră
străjuit de patru bastioane la colţuri.
Cetatea apare amintită documentar în
1295 ca fiind centrul unui cnezat
românesc. Cucerită de turcii otomani în
1566, Cetatea Ineului a fost stăpânită de
aceştia până la 22 oct. 1595, iar în nov.
1599 a intrat în posesia lui Mihai Viteazul.
În perioada 1645–1652 au fost executate
lucrări de întărire a cetăţii (s-au reconstruit unele ziduri şi bastioane, s-au săpat
şanţuri de apărare etc.). Recucerită de
turci în 1658, Cetatea Ineului a devenit
reşed. de sangeac până la 27 iul. 1693
când a fost cucerită de habsburgi. În 1700,
s-au instalat aici trupele de grăniceri
mureşeni care o părăsesc în 1745. După
această dată, Cetatea Ineului cade în
ruină până în 1870, când catelul a fost
reconstruit şi transformat în stil neoclasic,
cu elemente decorative caracteristice
Renaşterii târzii şi barocului. Castelul a
fost reparat în anii 1975-1976 şi până în
1989 a găzduit o şcoală pentru copiii cu
deficienţe psihice şi fizice. În sec. 16–17,
I. a fost reşed. unei episcopii ortodoxe,
iar în sec. 18–19 localitatea s-a dezvoltat
ca un centru meşteşugăresc cu multe
bresle şi târguri renumite. Declarat oraş
la 27 oct. 1967, I. are în subordine ad-tivă
satul Mocrea. Monumente: castel-cetate
datând din sec. 13, reconstruit în 1870 şi
transformat în stil neoclasic, cu elemente
decorative caracteristice Renaşterii târzii
şi barocului; biserică (sec. 13–14) în stil
gotic, azi biserică evanghelică; biserica
„Adormirea Maicii Domnului” construită
în 1861-1864 pe locul uneia din 1775,
reparată în 1979-1983 şi pictată în 19841986; biserica ortodoxă cu dublu hram „Pogorarea Duhului Sfânt” şi „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1990-1996,
pictată în 1996-1998). În satul Mocrea
există un castel din 1834, aflat în mijlocul
unui parc de 5 ha, şi o cramă datând din
1636 cu o capacitate de 7 000 hl.
3. Com. în jud. Bihor, alcătuită din 3
sate, situată în Depr. Oradea–Vad–Borod
dintre Dealurile Oradei (la N) şi Dealurile
Pădurii Craiului (la S), pe râul Crişu
Repede; 4 406 loc. (1 ian. 2011): 2 234 de
sex masc. şi 2 172 fem. Staţie de c.f. Expl.
de balast. Producţie de mobilă şi de
încălţăminte. Centru pomicol şi viticol.
Biserică de lemn cu hramul „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1720–1721,
pictată în 1802), în satul Botean.

INSULA MARE A BRĂILEI  Balta
Brăilei.
INSULA MICĂ A BRĂILEI  Balta
Brăilei.

INULUI, Lacul ~ (sau Pânzelor), lac
antroposalin, situat în perimetrul
oraşului Ocna Sibiului, format în cadrul
salinei „Jozsef” (abandonată în anul
1770). Supr.: 875 m2; ad. max.: 46 m;
salinitatea apei la supr. atinge 9 g/l, iar
la 5,5 m ad. 320 g/l (de aici şi până la
fund salinitatea rămâne neschimbată).

ION CORVIN, com. în jud. Constanţa,
alcătuită din 5 sate, situată în Pod. Oltinei,
pe Valea Mare; 2 099 loc. (1 ian. 2011):
1 105 de sex masc. şi 994 fem. Nod rutier.
Apicultură; legumicultură; produse
lactate şi de panificaţie. Pe terit. com. I.C.
au fost descoperite urmele unei aşezări
rurale (sec. 2) în care s-au găsit o
inscripţie în limba greacă, cu numele unei
femei din Bithynia, şi un tezaur monetar
alcătuit din stateri din Cyzic, monede de
argint din Histria şi monede emise în
Apollonia Pontică, Mesembria (azi localit.
Nesebăr din Bulgaria) şi Callatis. În satul
Ion Corvin a fost înfiinţată, în 1990, o
mănăstire de călugări amplasată în apropierea peşterii unde, potrivit tradiţiei,
Sfântul Apostol Andrei a predicat
Evanghelia. În această peşteră se află un
fel de pat dăltuit în piatră pe care, conform tradiţiei, se odihnea Sfântul Andrei.
Mănăstirea are o biserică mică, cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului” construită
în perioada mart. 1994-sept. 1995 în
apropierea peşterii, cu picturi murale
interioare finalizate în 1999, şi biserica
mare cu hramul „Sfântul Andrei” (19932002, pictată în 2004-2006). În biserica
mică se păstrează racla cu moaştele (un
deget) Sfântului Andrei. În apropiere
există izvorul Sfântului Andrei.

ION CREANGĂ, com. în jud. Neamţ,
alcătuită din 6 sate, situată în lunca şi pe
terasele de pe stg. Siretului, la contactul
cu Dealul Bour; 5 854 loc. (1 ian. 2011):
2 969 de sex masc. şi 2 885 fem. Staţie de
c.f. (în satul Muncelu) inaugurată la 15
dec. 1869. Prelucr. lemnului (mobilă).
Morărit şi panificaţie. Culturi de cereale,
plante oleaginoase, leguminoase ş.a.
Agroturism. Satul Ion Creangă apare
menţionat documentar, prima oară, în
1473 cu numele Brătieşti, mai târziu a
apărut cu grafia Brăteşti, iar între 1908 şi
1948 a avut toponimul Brătianu. Satul
Avereşti este atestat documentar la 20
aug. 1469.

IONEŞTI 1. Lac antropic, construit în
scop hidroenergetic pe cursul inf. al
Oltului, pe raza com. Ioneşti, jud. Vâlcea.
Supr.: 466 ha; vol.: 24,9 mil. m3.
2. Com. în jud. Gorj, alcătuită din 4
sate, situată în lunca şi pe terasele de pe
dr. Jiului, la contactul cu prelungirile de
SE ale Dealurilor Jiului; 2 465 loc. (1 ian.
2011): 1 220 de sex masc. şi 1 245 fem.
Haltă de c.f. (în satul Ioneşti). Centru al
Răscoalei ţărăneşti din 1907. Biserică
având hramul „Sfinţii Voievozi” (ante
1836), în satul Ioneşti. Agroturism.
3. Com. în jud. Vâlcea, alcătuită din
9 sate, situată la marginea de E a Piem.
Olteţului, în lunca şi pe terasele de pe dr.
Oltului; 4 521 loc. (1 ian. 2011): 2 251 de
sex masc. şi 2 270 fem. Staţie de c.f.
(inaugurată la 20 ian. 1887), în satul
Ioneşti. Hidrocentrală (38 MW), intrată
în funcţiune în 1979. Expl. de balast.
Producţie de îmbrăcăminte pentru lucru.
Prelucr. lemnului. Mat. de constr. Viticultură. Până în 1882, satul Ioneşti s-a numit
Ioneştii Minhului (după numele boierului
Minhu Bucşenescu), iar între 1882 şi 17
febr. 1968 a fost consemnat cu toponimul
Ioneştii Govorii. În satul Ioneşti, atestat
documentar la 1 apr. 1494, se află o
biserică din lemn cu hramul „Sfântul
Nicolae” (1770) şi una de zid cu hramul
„Sfinţii Voievozi” (1842, cu fresce
originare); în satul Bucşani există biserica
de zid cu hramul „Buna Vestire” (1743,
cu picturi originare), iar în satul Marcea,
atestat documentar în 1392, o biserică din
lemn cu hramul „Sfinţii Voievozi” (1866–
1868). Satul Delureni, care până la 1 ian.
1965 s-a numit Răscăeţi, apare menţionat
documetnar la 25 nov. 1635.
IONEŞTII GOVORII Ioneşti (3).

IONEŞTII MINHULUI  Ioneşti (3).

ION NECULCE, com. în jud. Iaşi,
alcătuită din 6 sate, situată în zona de
contact a Câmpiei Jijiei Inferioare cu
Colinele Ruginoasa, pe cursul superior
al râului Bahlui, la confl. acestuia cu
râurile Bahlueţ şi Ciuncă; 5 814 loc. (1 ian.
2011): 2 982 de sex masc. şi 2 832 fem.
Staţie de c.f. (inaugurată la 1 iun. 1870).
Nod rutier. Expl. de balast. Viticultură.
Creşterea bovinelor. Sere legumicole. În
satul Ion Neculce, numit până la 17 febr.
1968 Prigorenii Mici, atestat documentar
în 1638, s-a născut cronicarul Ion Neculce.
În satul Dădeşti, menţionat documentar
în 1428, se află biserica „Sfântul Nicolae”
(1826, restaurată şi repictată în anii 20002001), declarată monument istoric în
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2004, în satul Buznea, menţionat documentar în 1734, există bisericile „Sfânta
Ecaterina” (1821), „Sfânta Treime” (18541857) şi o biserică nouă, construită în anii
1991-2005 şi pictată în 2006, iar în satul
Războieni, înfiinţat în 1879, se află
biserica „Sfânta Ana” (1938, reparată în
1972). Până la 7 mai 2004, com. I.N. s-a
numit Târgu Frumos.

ION ROATĂ, com. în jud. Ialomiţa, alcătuită din 2 sate, situată în Câmpia
Bărăganului, pe stg. râului Ialomiţa; 3 534
loc. (1 ian. 2011): 1 729 de sex masc. şi
1 805 fem. Staţie de c.f. (în satul Broşteni).
Producţie de mobilă pentru birouri.
Morărit. Produse de panificaţie. Culturi
de cereale, floarea-soarelui, sfeclă de
zahăr, plante tehnice şi de nutreţ, legume
etc. Între 17 febr. 1968 şi 23 ian. 1981 com.
I.R. a făcut parte din jud. Ilfov. Satul Ion
Roată a fost înfiinţat în anul 1912 cu
numele Principesa Maria, iar din 1948 are
denumirea actuală. În satul Ion Roată (în
cătunul Colinele, numit Cioara înainte de
1960), în cimitirul parohial, se află biserica
„Sfântul Nicolae”, reconstruită în 1970–
1972 pe un loc ferit de inundaţii. Picturile
murale interioare au fost executate în
1972 de Gheorghe Albu. Biserica a fost
sfinţită la 10 nov. 1985. Vechea biserică,
zidită în 1836 prin strădania paharnicului
Dimitrie Voinescu şi a soţiei sale, Elena,
a fost demolată în 1970 din cauza
stricăciunilor provocate de frecventele
inundaţii ale râului Ialomiţa. Tot în satul
Ion Roată se află biserica „Adormirea
Maicii Domnului” (1943). Ruinele
conacului „Zappa” (1857) şi biserica
având hramul „Sfântul Nicolae” (1859),
în satul Broşteni.

IORDĂCHEANU, com. în jud. Prahova,
alcătuită din 6 sate, situată la poalele de
V ale Dealului Istriţa, pe râul Cricovu
Sărat; 5 415 loc. (1 ian. 2011): 2 735 de sex
masc. şi 2 680 fem. Expl. de petrol.
Producţie de mobilă pentru bucătărie.
Viticultură. Pomicultură. În satul Vărbila,
atestat documentar în 1521, se află
biserica fostei mănăstiri Vărbila, cu
hramul „Adormirea Maicii Domnului”,
ctitorie din anii 1525–1538 (sfinţită la 14
sept. 1539) a marelui spătar Dragomir şi
a banului Toma, reconstruită în timpul
domniei lui Matei Basarab (1632–1654)
de Pană Filipescu şi restaurată în
perioada 1803–1805 după stricăciunile
provocate de cutremurul din 14 oct. 1802
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şi apoi în anii 1934–1937 când a fost şi
repictată. Biserica mai păstrează unele
picturi murale interioare originare şi a
fost declarată monument istoric. După
secularizarea averilor mănăstireşti, în
1863, mănăstirea a fost părăsită de
călugări rămânând biserica de mir. În sec.
19, peste pridvor a fost construit un foişor
din lemn, de factură populară. Din fosta
mănăstire, menţionată în documente cu
numele Verbila, mai există ruinele
clădirilor anexe şi unele fragmente ale
zidului de incintă. În satul Moceşti există
o biserică din lemn, cu hramul „Sfântul
Nicolae”, construită în 1694 (alte surse
indică anul 1795), pictată la interior în
tempera, în satul Plavia se află ruinele
(din 1909) bisericii de zid cu hramul
„Sfântul Nicolae” (construită în 1817–
1818), iar în satul Valea Cucului o biserică
din 1872. În arealul satului Străoşti,
atestat documentar la 28 oct. 1464, au fost
descoperite (în 1974) urmele unei aşezări
din sec. 5–8 şi un depozit de 37 de seceri
din bronz, iar în perimetrul satului Valea
Cucului au fost identificate vestigiile unei
aşezări daco-romane datând din sec. 4-5.
În satul Iordăcheanu, menţionat documentar la 23 mai 1641, se află o biserică
din anul 1859.

IP, com. în jud. Sălaj, alcătuită din 5 sate,
situată la poalele Dealurilor Crasnei, pe
cursul superior al râului Barcău; 3 769
loc. (1 ian. 2011): 1 835 de sex masc. şi
1 934 fem. Staţie de c.f. (în satul Ip) Expl.
de lignit (în satele Ip şi Zăuan). Fabrică
de cărămidă (Zăuan). Fermă de creştere
a bovinelor. Pomicultură (meri, pruni,
peri). În noaptea de 13 spre 14 sept. 1940,
o subunitate militară horthystă a masacrat 159 de locuitori români ai com. I.
Conac (sec. 19), în satul Zăuan. În satul
Ip, menţionat documentar, prima oară,
în 1208, se află o biserică din sec. 16 (azi
biserică reformată), cu portic adăugat în
1622, transformări din 1793 şi turn-clopotniţă din 1825 şi casa parohială (1751).
La 12 iul. 1995, com. Ip a fost declarată
localitate martir de Parlamentul României.

IPATELE, com. în jud. Iaşi, alcătuită din
4 sate, situată în Pod. Central
Moldovenesc, în zona de izv. a râului
Velna; 1 991 loc. (1 ian. 2011): 1 044 de sex
masc. şi 947 fem. Expl. de calcar şi gresii.
Pomicultură. Culturi de cereale, plante
tehnice şi de nutreţ etc. Satul Ipatele este
menţionat documentar în 1772. Vechiul

nume: Valea lui Ipate. Biserică de zid cu
hramul „Sfântul Nicolae” (1804, refăcută
în 1879), în satul Bâcu şi biserică din lemn
cu hramul „Sfântul Nicolae” (1805), în
satul Ipatele.

IPOTEŞTI 1. Sat, reşed. com. Mihai
Eminescu, jud. Botoşani, situat la 8 km
NV de municipiul Botoşani, presupus loc
de naştere al poetului Mihai Eminescu
(actele de naştere şi de botez ale poetului
sunt înscrise însă la Botoşani). Aici se află
Muzeul memorial „Mihai Eminescu”,
înfiinţat în 1940, amenajat în casa reconstruită în 1934, pe locul casei părinteşti
în care copilărise marele poet; aici sunt
expuse ediţii din opera lui M. Eminescu,
fotografii, fotocopii etc. ce ilustrează
activitatea literară şi publicistică a
„luceafărului poeziei româneşti”. În 1992,
la Ipoteşti a fost înfiinţat Centrul Naţional
de Studii „Mihai Eminescu”.
2. Com. în jud. Olt, formată dintr-un
sat, situată în Câmpia Boian, pe stg. râului
Olt; 1 537 loc. (1 ian. 2011): 772 de sex masc.
şi 765 fem. Hidrocentrală (53 MW) dată în
folosinţă în 1989, ale cărei turbine sunt
puse în mişcare de apa lacului de
acumulare Ipoteşti, lac finalizat în 1985
(supr. lacului: 1 700 ha; vol.: 110 mil. m3).
Producţie de ţuică. Pomicultură. Creşterea
porcinelor, bovinelor şi ovinelor. În arealul
satului Ipoteşti au fost descoperite vestigii
paleolitice (unelte din silex), neolitice, din
Epoca bronzului şi din sec. 6–7 (acestea din
urmă aparţin culturii materiale IpoteştiCândeşti care este specifică populaţiei
autohtone). Satul Ipoteşti apare menţionat
documentar, prima oară, la 15 iun. 1543 cu
toponimul Epoteşti. Com. I. a fost înfiinţată
la 7 mai 2004 prin desprinderea satului
Ipoteşti din com. Milcov, jud. Olt.
3. Com. în jud. Suceava, alcătuită din
3 sate, situată în Pod. Sucevei, pe râul
Suceava; 6 006 loc. (1 ian. 2011): 2 954 de
sex masc. şi 3 052 fem. Producţie de
mobilă, de biscuiţi şi pişcoturi. În satul
Ipoteşti, atestat documentar în 1586, se

Ipoteşti (1). Muzeul memorial
„Mihai Eminescu”

află biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil” (1991–1995, sfinţită la 20 aug. 1995).

IRATOŞU, com. în jud. Arad, alcătuită
din 3 sate, situată în Câmpia Aradului,
la graniţa cu Ungaria; 2 437 loc. (1 ian.
2011): 1 186 de sex masc. şi 1 251 fem.
Topitorie de cânepă. Confecţii. Culturi
de cereale şi sfeclă de zahăr. În satul
Iratoşu, menţionat documentar, prima
oară, în 1446 se află o biserică ortodoxă
din 1971 şi o biserică romano-catolică din
1937. Cămin cultural (1967).

ISACCEA, oraş în jud. Tulcea, situat în
partea de N a Dobrogei, pe dr. Dunării,
la poalele de NE ale Pod. Niculiţel, la 35
km NV de municipiul Tulcea; 5 318 loc.
(1 ian. 2011): 2 678 de sex masc. şi 2 640
fem. Supr.: 101,7 km2, din care 4 km2 în
intravilan; densitatea: 1 330 loc./km2.
Port fluvial. Exploatări de calcar pentru
fabricarea varului şi a cimentului.
Producţie de amidon şi de produse din
amidon, de aparate şi instrumente medicale şi de laborator, de fermentare a
tutunului, de cherestea şi de încălţăminte.
Centru viticol şi de vinificaţie. Moară de
cereale. Fermă de creştere a porcilor.
Piscicultură; apicultură; pomicultură.
Bibliotecă publică (c. 30 000 vol.). Istoric.
În sec. 3 î.Hr., această zonă era locuită de
geţi, care sunt amintiţi în scrierile lui
Herodot. În aceeaşi perioadă triburile
celtice, care au migrat spre E şi SE, au
întemeiat aşezarea Noviodunum (în
apropierea unei aşezări geto-dacice
presupusă a fi fost Genucla – nelocalizată
încă până în prezent), stăpânită ulterior
de romani care au ridicat-o la rang de
municipiu în timpul împăratului
Septimius Severus (193–211). Romanii au
instalat aici o staţiune a flotei lor pe
Dunăre, cu o fortăreaţă construită în anul
369, care a continuat să existe până în
anul 602 când a intrat sub autoritatea
Imperiului Bizantin. Săpăturile arheologice efectuate în acest perimetru, în 1955,
1968, 1971, au scos la iveală fundaţiile
fortificaţiilor din zona portului, cu
turnuri în formă de U, încăperi cu
hipocaust provenite de la un edificiu cu
caracter termal, morminte (cu sarcofage
de piatră) în care s-au găsit ceşti, piese
de vestimentaţie etc., un tezaur de
monede (1 071 de piese) romane datând
din timpul împăratului Galenius (267),
obiecte de podoabă etc. Istoricul Nicolae
Iorga presupune că la Isaccea ar fi existat
reşed. unei formaţiuni politice prestatale,
aceea a lui Sacea (sec. 11), care în sec. 14

a intrat în componenţa Ţării Româneşti
condusă de Mircea cel Bătrân. Prima
menţiune documentară a localit. datează
din 1321, fiind consemnată cu numele de
Isakgi sau Sakdji într-o scriere a istoricului
arab Abul-Feda. Unii istorici au mai identificat Isaccea cu aşezarea medievală
Vicina, stăpânită de către genovezi care
au creat aici un centru prosper în sec.
13–14. Ulterior, localit. a fost stăpânită,
pe rând, de tătari, de Mircea cel Bătrân
(domn al Ţării Româneşti, în anii 1386–
1418) şi de turci (1484–1877). La începutul
sec. 15, localit. se numea Obluciţa. În sec.
16, turcii au construit aici o cetate şi i-au
atribuit aşezării numele Isac-Köy (satul
lui Isac), după numele unui paşă, de la
care derivă, se pare, numele de Isaccea.
În prezent, oraşul I. are în subordine adtivă localit. componente Revărsarea şi
Tichileşti. Monumente: Geamia (sec. 16),
cu minaret de 25 m înălţime şi cu o
preţioasă decoraţie sculptată în piatră;
biserica ortodoxă cu hramul „Sfântul
Gheorghe”, zidită în prima jumătate a
sec. 19 pe locul altei biserici din sec. 18.
Biserica a fost refăcută în 1862-1872 şi
reconstruită în 1906, având un valoros
iconostas din lemn (datând din 1645)
adus aici de la mănăstirea Adam din jud.
Galaţi; biserica „Sfinţii Voievozi” (18431844). În apropiere de I. (la 6 km), pe terit.
com. Niculiţel se află mănăstirea Cocoş.
ISAKGI  Isaccea.

ISAC-KÖY Isaccea.

ISLAZ, com. în jud. Teleorman, alcătuită
din 2 sate, situată în SV Câmpiei Boian,
în lunca şi pe terasele de pe stg. Dunării,
în zona de confl. a râului Olt cu Dunărea;
5 570 loc. (1 ian. 2011): 2 784 de sex masc.
şi 2 786 fem. Nod rutier. Constr. de utilaje
forestiere şi de utilaje pentru mori de
măcinat grâu şi porumb. Produse de
panificaţie. Pescuit. Centru viticol. În
perimetrul satului Islaz, în punctul
„Racoviţa” şi pe insula Verdea, au fost
descoperite urmele a două castre romane,
(unul de piatră, de 340 x 120 m, şi altul
din pământ), aflate la limita de S a
limesului alutan, precum şi vestigiile unei
aşezări rurale în care s-a găsit un tezaur
alcătuit din denari romani republicani.
La 9/21 iun. 1848, la I. a avut loc o mare
adunare populară în cadrul căreia Ion
Heliade Rădulescu a citit mulţimii
programul revoluţionar cunoscut sub
numele de „Proclamaţia de la Islaz”, care
prevedea, printre altele, independenţa
ad-tivă şi legislativă a Ţării Româneşti,

prin înlăturarea protectoratului străin,
emanciparea şi împroprietărirea ţăranilor, desfiinţarea privilegiilor boiereşti,
domn ales pe cinci ani, libertatea tiparului, drepturi politice pentru toţi
locuitorii, indiferent de rasă sau credinţă,
învăţământ egal pentru toţi românii de
ambele sexe etc. Totodată, s-a constituit
primul guvern provizoriu compus din
Ion Heliade Rădulescu, maiorul Christian
Tell, Ştefan Golescu, preotul Radu Şapcă
şi căpitanul Nicolae Pleşoianu. Evenimentul a marcat începutul Revoluţiei de
la 1848 în Ţara Românească. În satul Islaz,
atestat documentar la 9 iul. 1569, se află
biserica ortodoxă cu hramul „Sfinţii Trei
Ierarhi” (1848), un conac (1924) şi un han
din a doua jumătate a sec. 19, iar în satul
Moldoveni există biserica având dublu
hram - „Sfântul Ioan Botezătorul” şi
„Sfântul Nicolae” construită în perioada
1832-1837 prin efortul enoriaşilor şi al
marelui vornic Barbu Ştirbei (pe moşia
acestuia), pictată în frescă în 1865. După
1942 s-a construit o nouă biserică, cealaltă
fiind lăsată în paragină.
ISTAU Mizil.

ISTRIA 1. Podişul Istriei, subunitate a
Pod. Casimcea, situată la E de râul
Casimcea, cu aspect de câmpie înaltă
tabulară, uşor ondulată, cu înălţimi de
100–190 m, ce domină spre E laguna
Sinoie şi zona litorală. Constituit din
cuarţite, filite, şisturi verzi şi depozite
loessoide. Alt. max.: 195 m.
2. Promontoriu (peninsulă) în SE
României (de fapt un grind), între lacul
Sinoie la E şi limanele Istria şi Nuntaşi la
V, pe care se află ruinele anticului oraş
Histria.
3. Liman fluvio-maritim, cu apă
sărată, pe ţărmul românesc al Mării
Negre, la V de lacul Sinoie, pe terit. com.
Istria. Supr.: 5,6 km2.
4. Com. în jud. Constanţa, alcătuită
din 2 sate, situată pe ţărmul Mării Negre,
pe malul de SV al lacului Sinoie, la
marginea de E a Pod. Istriei; 2 641 loc.
(1 ian. 2011): 1 345 de sex masc. şi 1 296
fem. Staţie de c.f. (în satul Istria). Centru
viticol. Creşterea ovinelor şi a bovinelor.
Muzeu de arheologie (amfore, inscripţii,
vase ceramice, basoreliefuri elenistice
etc.). Pe terit. satului Istria au fost descoperite vestigiile anticului oraş Histria ().
În perioada 1920–1940 satul Istria a purtat
numele Caranasuf. În satul Istria se află
biserica având dublu hram - „Sfânta
Treime” şi „Sfântul Nicolae” (1857-1860),
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declarată monument de arhitectură în
anul 1967.

ISTRIŢA, masiv deluros în SV Subcarpaţilor Buzăului, situat la S de aliniamentul văilor Cricovu Sărat–Nişcov şi
încadrat la V şi E de aceleaşi râuri (Cricovu
Sărat şi Nişcov). Alcătuit din calcare
cochilifere, gresii, marne, şisturi argiloase
ş.a. Nod hidrografic (de aici izv. râurile
Sărata, Noianca, Ghighiu, Tohăneanca,
Bălana ş.a.). Acoperit cu păduri de gorun,
fag şi carpen, cu unele elemente termofile.
Alt. max.: 754 m. Spre V se continuă cu
Dealu Mare. Expl. de calcare. Viticultură
(podgoria Pietroasele). La poalele lui, în
partea de NE, se află staţiunea balneoclimaterică Sărata-Monteoru de pe terit.
com. Merei, jud. Buzău.
ISTROS, denumirea sub care apare fl.
Dunărea (în special în cursul inf.) în
izvoarele scrise antice greceşti.

ISVERNA 1. Dealurile Isvernei, zonă
deluroasă în partea de N–NV a Pod.
Mehedinţi, parte componentă a acestuia,
cu înălţimi ce depăşesc 700 m alt. (Cuca
Mare 788 m, vf. Paharnicului 887 m – cel
mai înalt din Podişul Mehedinţi) şi cu
versanţi asimetrici, cu povârnişuri
accentuate (35–40°) spre N şi NV şi pante
mai domoale către E şi SE. Versanţii cu
expunere nordică sunt acoperiţi cu
păduri, iar cei cu expunere sudică, cu
pajişti şi culturi agricole.
2. Depresiune carstică şi de eroziune,
situată în partea de N a Pod. Mehedinţi,
în zona de contact cu M-ţii Mehedinţi, pe
cursul superior al râului Coşuştea. Vatra
depresiunii prezintă un relief constituit
din lunca largă a Coşuştei şi din fragmente de terase, iar perimetrul acesteia
este dominat de abruptul calcaros al
M-ţilor Mehedinţi (în V), de măgurile
calcaroase (în E) – aşa-numitele Cornete
ale Cornăţelului şi de culmile mai domoale ale Brădetului (în N) şi Gorunului
(în S), cu înălţimi de 600–700 m.
3. Com. în jud. Mehedinţi, alcătuită
din 8 sate, situată în depresiunea cu
acelaşi nume, în zona de contact a Pod.
Mehedinţi cu M-ţii Mehedinţi, pe cursul
superior al râului Coşuştea; 2 190 loc.
(1 ian. 2011): 1 085 de sex masc. şi 1 105
fem. Culturi de cartofi. Produse de
artizanat. Aici se află mai multe izbucuri
(numite local „topliţe”, „bolboroase” sau
„nări”) şi peştera Isverna, cu o temp.
constantă de 10°C şi cu o bogată faună
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cavernicolă (coleoptere, chiroptere) de la
care s-a format un depozit gros de guano.
În perimetrul satului Isverna, pe
versantul calcaros de deasupra peşterii,
şi în arealul satului Nadanova, pe pantele
Dealului Cerboaniei, se dezvoltă crânguri
de liliac sălbatic (Syringa vulgaris).
Bisericile din lemn cu hramurile „Sfinţii
Voievozi” (1763, refăcută în 1820), „Sfântul
Gheorghe” (1829, cu picturi interioare din
1870) şi „Sfinţii Voievozi” (1783, refăcută
în 1823, cu picturi interioare din 1892), în
satele Seliştea, Turtaba şi Isverna.

ISVOARELE, com. în jud. Giurgiu, alcătuită din 6 sate, situată în Câmpia Burnas,
pe râul Ismar; 1 969 loc. (1 ian. 2011): 955
de sex masc. şi 1 014 fem. Fermă de
creşteşre a porcinelor. Culturi de cereale,
plante tehnice şi de nutreţ, floareasoarelui ş.a. Viticultură. Până la 1 ian.
1965, satul şi com. Isvoarele s-au numit
Beiu, între 17 febr. 1968 şi 23 ian. 1981
com. I. a făcut parte din jud. Ilfov, iar
până la 7 mai 2004, a avut grafia Izvoarele.
Pe terit. satului Petru Rareş au fost
descoperite (1933–1935, 1957) urmele
unei aşezări neolitice, aparţinând culturii
materiale Boian (milen. 4 î.Hr.) în care
s-au găsit străchini, capace cu decor
meandric, excizat, figurine feminine
asemănătoare celor de tip Precucuteni,
cu supr. decorată geometric prin incizie.
Bisericile cu hramurile „Sfinţii Voievozi”
(1850), „Sfântul Nicolae” (1879), „Sfântul
Nicolae” (1885), „Cuvioasa Parascheva”
(1890) şi „Adormirea Maicii Domnului”
(1902), în satele Valea Bujorului, Dimitrie
Cantemir, Petru Rareş, Isvoarele şi
Chiriacu. În arealul satului Valea
Bujorului se află Pădurea Manafu (278 ha),
declarată rezervaţie forestieră în anul
1954, formată din stejar brumăriu
(Quercus pedunculiflora) în amestec cu cer
(Quercus cerris), gârniţă (Quercus frainetto)
şi salcâm plantat (Robinia pseudacacia).
Dintre arbuşti sunt prezenţi porumbarul
(Prunus spinosa), păducelul (Crataegus
monogyna), paţachina (Rhamnus cathartica)
ş.a. Stratul ierbaceu este alcătuit din
brebenei (Corydalis solida), bujorul
românesc (Paeonia peregrina), firuţa (Poa
pratensis) etc. Colonii de fazani şi
căprioare. Baltă piscicolă (15 ha).
IŞALNIŢA, com. în jud. Dolj, formată
dintr-un sat, situată la N de confl. râului
Amaradia cu Jiul, în luncile şi pe terasele
de pe stg. Jiului şi de pe dr. Amaradiei,

la contactul cu prelungirile de S ale
Dealurilor Amaradiei; 3 906 loc. (1 ian.
2011): 1 929 de sex masc. şi 1 977 fem.
Staţie de c.f. (inaugurată la 5 ian. 1875).
Expl. de balast. Centrală electrică şi de
termoficare (1 035 MW), intrată în
funcţiune în 1965. Combinat chimic
(îngrăşăminte fosfatice şi azotoase).
Producţie de aparate de control şi de
distribuţie a electricităţii, de rezervoare,
cisterne şi conteinere metalice, de mobilă,
detergenţi, săpunuri, băuturi alcoolice şi
băuturi răcoritoare. Sere legumicole (204
ha). Pe terit. com. I. au fost descoperite
(1964) mai multe morminte de incineraţie
conţinând urne cu capac şi vase de
ofrandă, de la sf. Epocii bronzului şi din
prima Epocă a fierului, din care s-au
recuperat castroane, ceşti, cupe (ornamentate cu linii în zigzag şi triunghiuri
realizate prin incizii). Satul Işalniţa este
menţionat documentar, prima oară, în
1577. Biserică având hramul „Adormirea
Maicii Domnului”, construită în 1705–
1706, modificată radical în 1875 şi
reparată în 1914.

ITEŞTI, com. în jud. Bacău, alcătuită din
4 sate, situată în zona de contact a
Subcarpaţilor Neamţului cu terasele
înalte de pe dr. râului Siret; 1 622 loc. (1
ian. 2011): 820 de sex masc. şi 802 fem.
Staţie de c.f. (în satul Iteşti), inaugurată
la 13 sept. 1872. Fermă de creştere a
bovinelor (în satul Iteşti). Pomicultură.
Culturi de cereale, legume ş.a. Com. I. a
fost înfiinţată la 14 iul. 2005 prin desprinderea satelor Iteşti, Ciumaşi, Dumbrava
şi Făgeţel din com. Bereşti-Bistriţa, jud.
Bacău.
IUCŞEŞTI  Icuşeşti.

IUGŞEŞTI  Icuşeşti.

IVĂNEŞTI, com. în jud. Vaslui, alcătuită
din 14 sate, situată în zona Colinelor
Tutovei, pe râul Racova şi în reg. de izv.
a râurilor Iezer şi Studineţ; 4 672 loc. (1
ian. 2011): 2 369 de sex masc. şi 2 303 fem.
Fermă de creştere a ovinelor. Viticultură.
Satul Bleşca este menţionat documentar
în 1439, iar Coşeşti în 1467. Pe terit.
satului Ivăneşti au fost descoperite
urmele unei aşezări hallstattiene şi o
necropolă carpică de incineraţie (sec. 3),
în care s-au găsit mărgele din pastă de
sticlă şi calcedonie, o fibulă şi o brăţară
din bronz, o lamă de cuţit din fier ş.a. În
satul Ivăneşti se află biserica din lemn cu
hramul „Sfântul Nicolae”-Balia (1774,
refăcută în 1830) a fostului schit Golgota;
în satul Broşteni există o biserică din 1807,

iar în satul Coşeşti o biserică cu hramul
„Cuvioasa Parascheva” (1809, cu unele
transformări din 1882).

IVĂNEŢU, Culmea ~, masiv muntos în
SE M-ţilor Buzăului, având aspectul unei
culmi cu direcţie NE-SV, încadrat de văile
râurilor Bâsca şi Bâsca Mică (la N), Slănic
(la E) şi Buzău (la V) şi de Subcarpaţii
Buzăului la S-SE (Depr. Sibiciu şi Brăeşti
şi Dealurile Blidişel, Dâlma şi Bocu). Alt.
max.: 1 191 m. Alcătuit din fliş grezos cu
intercalaţii şistoase, conglomerate şi fliş
bituminos cu gresie de Kliwa. Acoperit
cu păduri de fag în amestec cu răşinoase.
Versanţii săi sunt afectaţi de alunecări.

IVEŞTI 1. Com. în jud. Galaţi, alcătuită
din 2 sate, situată în Câmpia Siretului
Inferior, în lunca şi pe terasele râului
Bârlad; 9 684 loc. (1 ian. 2011): 4 889 de
sex masc. şi 4 795 fem. Staţie de c.f.
(inaugurată la 13 sept. 1872) în satul Iveşti
şi haltă de c.f. (în satul Buceşti). Nod
rutier. Balastieră. Moară de cereale.
Producţie de cărămizi şi ţigle, de lenjerie
de corp, de produse lactate şi de ulei
comestibil. Produse de artizanat, din
lemn, şi obiecte din nuiele împletite.
Culturi de cereale, floarea-soarelui, sfeclă
de zahăr, pepeni, legume, cânepă ş.a.
Fermă avicolă (în satul Buceşti). Staţie de
îmbuteliere a vinurilor. Cramă (mijlocul
sec. 19). Centru viticol şi de vinificaţie
(Băbească neagră, Fetească albă, Fetească
regală, Cabernet-Sauvignon, Merlot ş.a.).
Pomicultură (meri, peri, nuci). În arealul
com. I. au fost descoperite opaiţe din lut
şi cremene datând din perioada preromană, precum şi vase ceramice de provenienţă dacică şi romană cu incizii
geometrice şi florale. Satul Iveşti apare
menţionat documentar, prima oară, la 15
iul. 1448, iar satul Buceşti în 1548. În sec.
18, satul Iveşti era consemnat cu numele
Târgul Biserica Florii, iar la 13 oct. 1856
capătă dreptul de a ţine târguri prin
hrisov domnesc. Han turistic. Biserica
„Sfântul Gheorghe” (1942-1943). În perimetrul com. I. se află întinse zone acoperite cu dune de nisip fixate de vegetaţie.
2. Com. în jud. Vaslui, formată
dintr-un sat, situată în S Colinelor
Tutovei, pe râul Tutova; 2 742 loc. (1 ian.
2011): 1 383 de sex masc. şi 1 359 fem.
Producţie de amidon şi produse din
amidon, de ulei vegetal şi de parchete.
Viticultură. Satul Iveşti apare menţionat
documentar, prima oară, în 1621. Până la
4 mart. 2004, com. I. a avut în componenţă satele Belceşti, Pogoneşti şi Polocin

care la acea dată s-au desprins din com.
I. şi au format com. Pogoneşti, jud. Vaslui.
Biserică din lemn cu hramul „Sfântul
Gheorghe” (1840), în satul Iveşti.
IZA, râu, afl. stg. al Tisei la Sighetu
Marmaţiei; 83 km; supr. bazinului: 1 303
km2. Izv. de pe versantul de NV al M-ţilor
Rodna, de la 1 200 m alt. şi străbate Depr.
Maramureş pe direcţie SE-NV, formând
în aval de com. Strâmtura, defileul Surduc (1,8 km), săpat în depozite eocene.
Afl. pr.: Boicu, Ieud, Slătioara, Mara.

IZBICENI, com. în jud. Olt, formată dintrun sat, situată în SE Câmpiei Romanaţi,
în lunca şi pe terasele de pe dr. Oltului;
4 801 loc. (1 ian. 2011): 2 401 de sex masc.
şi 2 400 fem. Expl. de balast. Lac antropic
(1 095 ha; vol.: 74 mil. m3). Hidrocentrală
(53 MW), dată în folosinţă în 1989.
Morărit. Muzeu etnografic în aer liber.
Bibliotecă publică (c. 10 000 vol.). Cămin
cultural. Legumicultură. Ferme de
creştere a bovinelor şi porcinelor. În satul
Izbiceni, atestat documentar în 1573, se
află biserica „Sfântul Nicolae” (1846,
reconstruită în 1940).
IZBUC, Mănăstirea ~  Cărpinet.

IZBUCUL CĂLUGĂRI  Cărpinet.

IZVOARE 1. Masiv deluros în Pod.
Niculiţel, reprezentând cea mai mare
înălţime a podişului (414 m).
2. Com. în jud. Dolj, alcătuită din 3
sate, situată în Câmpia Desnăţui, pe râul
Baboia; 1 779 loc. (1 ian. 2011): 882 de sex
masc. şi 897 fem. Nod rutier. Culturi de
cereale. Fermă de creşterea bovinelor.
Viticultură. Până la 1 ian. 1965, satul şi
com. Izvoare s-au numit Rudari. În arealul
satului Corlate a fost descoperită o
necropolă de incineraţie, datând de la sf.
sec. 2–începutul sec. 1 î.Hr., în care s-au
găsit fragmente metalice ale unui scut, o
spadă şi o suliţă din fier, o fibulă, un lanţcingătoare din argint ş.a. Bisericile cu
hramurile „Sfântul Ioan Botezătorul”
(1853) şi „Sfântul Dumitru” (construită
în anii 1902–1905 pe locul unei biserici
din sec. 17), în satele Izvoare şi Corlate.

IZVOARELE 1. Vechea grafie (până la 7
mai 2004) a com. Isvoarele, jud. Giurgiu.
2. Com. în jud. Giurgiu, alcătuită din
2 sate, situată în Câmpia Burnas, pe râul
Argeş; 3 839 loc. (1 ian. 2011): 1 854 de
sex masc. şi 1 985 fem. Pomicultură; legumicultură. Prelucr. fructelor şi legumelor.
Pădure de tei. Com. I. a fost înfiinţată la
7 apr. 2004 prin desprinderea satelor

Izvoarele şi Teiuşu din com. Hotarele,
jud. Giurgiu.
3. Staţiune climaterică şi de odihnă,
de interes general, cu funcţionare permanentă, situată în raza com. Cerneşti, jud.
Maramureş, la poalele de S ale M-ţilor
Gutâi, la 916 m alt., pe râul Bloaja, la 32
km E de municipiul Baia Mare. Climă
submontană, cu veri răcoroase (în iul.
temp. medie 15°C) şi ierni friguroase (în
ian. temp. medie –6°C), cu precipitaţii
abundente (c. 1 000 mm/anual). Temp.
medie anuală este în jur de 5°C. Aflată
între culmi muntoase acoperite cu
păduri, staţiunea dispune de un climat
tonic-stimulant, caracterizat printr-o
presiune atmosferică joasă, aer curat,
ozonat, lipsit de praf şi alergeni. Staţiunea este indicată atât pentru odihnă, cât
şi pentru tratarea afecţiunilor căilor
respiratorii (rinite, traheite, bronşite
cronice), a celor endocrine (hipertiroidie
benignă), a stărilor de debilitate, de
surmenaj fizic şi intelectual etc.
4. Com. în jud. Olt, alcătuită din 2
sate, situată în Câmpia Boian, pe râul
Iminog; 3 569 loc. (1 ian. 2011): 1 908 de
sex masc. şi 1 661 fem. Nod rutier. Ferme
de creştere a ovinelor şi păsărilor. Viticultură. Bisericile cu hramurile „Sfântul
Nicolae” (1821, refăcută în 1901) şi „Sfânta
Treime” (1872), în satele Alimăneşti şi
Izvoarele. Conacul „Alimănişteanu” (sec.
19), în satul Alimăneşti.
5. Com. în jud. Prahova, alcătuită din
6 sate, situată în Subcarpaţii Prahovei, pe
cursul superior al râului Teleajen; 6 730
loc. (1 ian. 2011): 3 377 de sex masc. şi
3 353 fem. Halte de c.f. (în satele Izvoarele
şi Homorâciu). Producţie de explozivi,
de perii, mături, cherestea şi mobilă.
Ţesături tradiţionale din lână. Centru de
olărit. Cămin cultural (în satul Homorâciu). Apicultură. Pomicultură (meri,
pruni, peri). În perimetrul satului Homorâciu, pe Dealul Cetăţuia (716 m alt.), au
fost descoperite urmele unei aşezări din
Epoca bronzului, aparţinând culturii
materiale Monteoru (milen. 2 î.Hr.), ale
uneia din a doua Epocă a fierului (La
Tène-ul geto-dacic) şi vestigiile unei
aşezări de tip dava, datând din Epoca
dacică clasică (sec. 2 î.Hr.-1 d.Hr.). În
satul Schiuleşti se află mănăstirea Crasna
(de călugări) situată într-o zonă acoperită
cu păduri, la poalele muntelui Ursoaia,
lângă pârâul Crasna. Întemeiat ca schit
la începutul sec. 18 de câţiva călugări de
la Văleni cu o biserică din lemn cu
hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi
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Elena” şi atestat documentar, prima oară,
în 1745. Biserica actuală, cu acelaşi hram,
cu o singură turlă, pe naos, de formă
rotundă, acoperită cu şindrilă, a fost
zidită în anii 1824–1828, pe locul fostei
biserici din lemn, din iniţiativa şi pe
cheltuiala postelnicului Constantin
Potlogea, picturile murale interioare fiind
executate în anii 1832–1834 de un
necunoscut. După secularizarea averilor
mănăstireşti în 1863, schitul a început să
decadă ajungând ca în anul 1920 să mai
aibe doar un călugăr – an în care a fost
jefuită de ocnaşii de la Slănic. Începând
cu anul 1964 schitul Crasna s-a refăcut
treptat. Biserica a fost restaurată în 1983,
iar în 1991 a fost repictată la interior de
Ioan Chiriac. Pereţii exteriori ai bisericii
sunt zugrăviţi în alb. După 1989 a fost
construită o nouă biserică din beton şi
cărămidă, cu trei turle, acoperită cu tablă.
În cadrul acestei biserici există un
paraclis. Tot în această perioadă s-au mai
construit o clădire cu un etaj pentru
primirea oaspeţilor şi o altă clădire cu
două etaje destinată pentru chiliile
călugărilor. În anul 2001, schitul Crasna
a fost transformat în mănăstire. În satul
Homorâciu se află biserica având hramul
„Adormirea Maicii Domnului” (1744), iar
în satul Izvoarele, biserica având hramul
„Sfinţii Voievozi” (1854) şi ruinele unui
conac (sf. sec. 19) distrus de un incendiu.
Agroturism.
6. Com. în jud. Teleorman, formată
dintr-un sat, situată în Câmpia Boian;
2 729 loc. (1 ian. 2011): 1 393 de sex masc.
şi 1 336 fem. Producţie de nutreţuri concentrate pentru hrana animalelor. Culturi
de cereale, floarea-soarelui, plante tehnice şi de nutreţ etc. Înainte de anul 1912
şi în perioada 1930-1948, satul Izvoarele
a purtat numele Alibei-Chioi, între 1912 şi
1930 s-a numit Regele Ferdinand, iar din
1948 şi până la 1 ian. 1965, satul şi com.
Izvoarele s-au numit Găuriciu. Bisericile
cu hramurile „Sfântul Nicolae” (1834) şi
„Adormirea Maicii Domnului” (1840).
7. Com. în jud. Tulcea, alcătuită din
3 sate, situată în SE Pod. Niculiţel, pe râul
Teliţa; 2 047 loc. (1 ian. 2011): 1 031 de sex
masc. şi 1 016 fem. Nod rutier. Centru
viticol şi de vinificaţie. Până la 1 ian. 1965,
satul şi com. Izvoarele s-au numit Filimon
Sârbu. Pe terit. com. I. au fost descoperite
urmele unei aşezări rurale romane în care
s-a găsit un relief dedicat zeiţei Epona
(zeiţă de origine celtică, protectoare a

558 Izvoarele Sucevei

cailor şi grajdurilor). Până la 5 mai 2005,
com. I. a avut în componenţă satul Poiana
Teilor care la acea dată a devenit comună
de sine stătătoare.

IZVOARELE SUCEVEI, com. în jud.
Suceava, alcătuită din 3 sate, situată la
poalele de NE ale Obcinei Mestecăniş şi
cele de NV ale Obcinei Feredeu, pe cursul
superior al râului Suceava, la graniţa cu
Ucraina; 2 325 loc. (1 ian. 2011): 1 225 de
sex masc. şi 1 100 fem. Expl. şi prelucr.
primară a lemnului. Produse lactate.
Centru pentru încondeierea ouălor. Satul
Izvoarele Sucevei a fost înfiinţat în 1762
de către huţuli.
IZVORU, com. în jud. Argeş, formată
dintr-un sat, situată în Câmpia GăvanuBurdea, pe cursul superior al râului
Teleorman; 2 394 loc. (1 ian. 2011): 1 139
de sex masc. şi 1 255 fem. Nod rutier.
Expl. de petrol. Morărit şi panificaţie.
Fermă de creştere a bovinelor. Culturi de
cereale, floarea-soarelui, plante tehnice
şi de nutreţ, legume etc. Biserica având
hramul „Sfântul Nicolae” (1701, pictată
în 1829 şi reparată în 1939-1944); conacul
„Perticari-Davila” (1924–1927).

IZVORU BÂRZII, com. în jud. Mehedinţi,
alcătuită din 7 sate, situată în partea de
S a Pod. Mehedinţi, la contactul cu
terasele înalte de pe stg. Dunării, pe râul
Topolniţa; 2 878 loc. (1 ian. 2011): 1 450
de sex masc. şi 1 428 fem. Combinat
chimic (în satul Halânga) pentru produ(din 1988), [nchis [n luna
cerea de apă grea, necesară
centralei
noiembrie 2015.
Termocentrala
Hal@nga
a
fost
dezafectat`
la 24 sept. 2015. Moară
atomo-electrice de la Cernavodă.
de cereale (1860), în satul Schinteieşti.
Fermă de creştere a bovinelor (în satul
Halânga). Centru viticol (Halânga). Pe
terit. satului Izvoru Bârzii a fost descoperită (1967) o necropolă tumulară
hallstattiană în care s-au găsit fragmente
ceramice de tip Basarabi şi o placă (probabil pectoral) din aur, cu decor de
cercuri concentrice, reliefate prin ciocănire (au repoussé); în satul Baloteşti au fost
identificate urmele unei aşezări romane
(vicus) din sec. 2–3, iar în satul Puţinei,
vestigiile unei fortificaţii romane de tip
quadriburgium (castel patrulater cu
turnuri pătrate la colţuri şi poartă centrală
de intrare), datând din sec. 4 d.Hr. În
satul Schitu Topolniţei se află mănăstirea
Topolniţa, cu biserica având dublu
hram – „Tăierea Capului Sfântului Ioan
Botezătorul” şi „Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena”, construită în 1644–

1646, din iniţiativa căpitanului Lupu
Buliga, pe locul uneia din sec. 14, atribuită, prin tradiţie, cuviosului Nicodim
şi voievodului Radu I (1377–1383).
Păstrează picturi murale interioare şi
exterioare, executate în frescă, în stil
bizantin, de către zugravii Grigore
(„grecul”) şi Dima („românul”) în anul
1673. După secularizarea averilor mănăstireşti (1863), mănăstirea a fost părăsită
şi apoi reînfiinţată în 1930. Restaurată în
1930–1932 şi 1991–1992. În 1997 s-au
executat lucrări de consolidare a bisericii,
de refacere a zidăriei şi a acoperişului.
Biserica
având
hramul
„Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (sec. 19), în
satul Izvoru Bârzii.

IZVORU BERHECIULUI, com. în jud.
Bacău, alcătuită din 7 sate, situată în NV
Colinelor Tutovei, în zona de izv. a râului
Berheci; 1 712 loc. (1 ian. 2011): 884 de sex
masc. şi 828 fem. Nod rutier. Centru de
prelucr. artistică a lemnului. Lac piscicol
cu o supr. de 22 ha (în satul Antoheşti).
Pe terit. satului Izvoru Berheciului, atestat
documentar în 1680, au fost descoperite
vestigii de locuire din Epoca bronzului,
aparţinând culturilor materiale Monteoru
(milen. 2 î.Hr.) şi Noua (sec. 14–12 î.Hr.),
un mormânt de înhumaţie din prima
Epocă a fierului, în care s-au găsit cinci
vârfuri de săgeţi din bronz, un colier din
bronz, mărgele din sticlă, un obiect din
bronz cu două capete zoomorfe stilizate
ş.a., precum şi urmele unei aşezări getodacice din sec. 4–3 î.Hr. Satul Oţeleşti este
menţionat documentar, prima oară, în
1438.

IZVORU CRIŞULUI, com. în jud. Cluj,
alcătuită din 4 sate, situată în E Depr.
Huedin, pe cursul superior al Crişului
Repede; 1 623 loc. (1 ian. 2011): 785 de sex
masc. şi 838 fem. Producţie de caroserii
pentru autovehicule, de remorci şi
semiremorci, de mobilă şi de cherestea.

Izvoru Bârzii. Mănăstirea Topolniţa

Centru de ţesături populare şi de confecţionare a obiectelor din lemn. Creşterea
ovinelor, bovinelor şi porcinelor. Rezervaţie de liliac sălbatic (Syringa vulgaris).
În satul Izvoru Crişului, menţionat
documentar, prima oară, în 1276, se află
o biserică reformată (1690), cu tavan
casetat, pictat în 1764), iar în satul Nadăşu
există o biserică din lemn cu hramul
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”
(1720–1730), ambele biserici declarate
monumente istorice.
IZVORUL  Sinaia.

IZVORUL MIRON, Mănăstirea ~ 
Tomeşti (4).

IZVORUL TĂUŞOARELOR, peşteră cu
caracter descendent, situată pe versantul
stg. al văii cu acelaşi nume din bazinul
superior al râului Gersa (M-ţii Rodnei),
la 950 m alt. Constituită dintr-o reţea de
galerii (16 100 m lungime), dezvoltate pe
diaclaze. Peste 60% din galerii sunt
situate în pantă, caracteristic fiind faptul
că pe o lungime de numai 940 m, peştera
prezintă o diferenţă de nivel de 461 m
(cea mai adâncă peşteră din România).
Aproape întregul sistem subteran este
generat de accidente tectonice care au dus
la formarea unor săli uriaşe, cascade,
puţuri şi hornuri. Concreţiunile clasice
(stalactite, stalagmite, draperii ş.a.) sunt
rare, fiind prezente doar cristale de gips
(anthodite). Temp. aerului variază între
5,5 şi 8°C, iar umiditatea se apropie de
100%. Faună cavernicolă săracă. Greu
accesibilă. Monument al naturii.
Cunoscută şi sub numele de Peştera de la
Tăuşoare. Împreună cu peştera Jgheabul
lui Zalion formează complexul carstic
Tauşoare-Zalion (71 ha), declarat rezervaţie speologică.
IZVORU MUNTELUI, lac antropic (de
retenţie), construit pe cursul mijlociu al
râului Bistriţa (dat în folosinţă la 1 iul.

Lacul Izvoru Muntelui

Izvoru Mureşului. Complexul turistic

1960), la poalele de NE ale Masivului
Ceahlău şi cele de SV ale M-ţilor Stânişoarei, la 505 m alt., în arealul localit.
Bicaz, Pângăraţi, Ceahlău, Hangu şi
Poiana Teiului. Supr.: 32,6 km2; vol.: 1,23
md. m3; ad. max.: 96 m; lungime: 35 km;

lăţime max.: 2 km; perimetrul: 71 km.
Amenajat în scop hidroenergetic (alimentează, printr-un tunel pe sub munte,
hidrocentrala „Stejaru” de 210 MW), dar
a devenit şi un important obiectiv turistic.
Ihtiofaună bogată (păstrăvi, obleţi,
mreană, clean, scobar ş.a.). În apele
lacului de acumulare se află Piatra
Teiului – un martor de eroziune, înalt de
23 de m deasupra luciului de apă. Este
alcătuită din calcare recifale compacte de
vârstă cretacică. Declarată rezervaţie
geologică.

IZVORU MUREŞULUI, staţiune climaterică şi de odihnă de interes general, cu
funcţionare permanentă, situată în raza
com. Voşlăbeni, jud. Harghita, în SE
Depr. Giurgeu, la poalele M-ţilor
Hăşmaş, la 891 m alt., la 67 km N de
municipiul Miercurea-Ciuc. Climă de

Izvoru Poşaga
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munte, cu veri răcoroase (în iul. temp.
medii de 14°C) şi ierni friguroase (în ian.
temp. medii sub –6°C). Temp. medie
anuală este de c. 6°C, iar precipitaţiile
atmosferice însumează c. 700 mm anual.
Climatul tonic-stimulant, cu aer curat,
lipsit de praf şi alergeni, cu o ionizare
accentuată a atmosferei, face ca staţiunea
să fie căutată atât pentru odihnă, cât şi
pentru tratarea stărilor de debilitate, de
surmenaj fizic şi intelectual, a
rahitismului, a nevrozelor astenice etc.
Numeroase posibilităţi de drumeţii
montane.

IZVORU POŞAGA, Mănăstirea ~ 
Poşaga.

