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ÎNSURĂŢEI, oraş în jud. Brăila, situat în
Câmpia Bărăganului, pe râul Puturosu,
la c. 50 m alt., la 65 km SV de municipiul
Brăila; 7 018 loc. (1 ian. 2011): 3 586 de sex
masc. şi 3 432 fem. Supr.: 61 km2, din care
5,9 km2 în intravilan; densitatea: 1 189
loc./km2. Nod rutier. Zăcăminte de ape
geotermale (în satul Valea Călmăţuiului).
Expl. de argilă, nisip şi balast. Producţie
de confecţii textile, de cărămizi şi ţigle,
de preparate din lapte, de coniac, spirt şi
produse de panificaţie. Abator de ovine.
Centru pomi-viticol. Ferme de creştere a
bovinelor şi ovinelor. Istoric. Localit. a
fost întemeiată în 1864 prin împroprietărirea cu pământ a nouă familii, pe locul
cătunului Pârlădeni, care exista, se pare,
din anul 1760 şi atestat documentar în
1802. În anii 1878-1879 au mai fost împroprietărite încă 500 de familii de însurăţei
(de unde derivă şi numele) cu câte 4 ha
de pământ fiecare familie. Com. Însurăţei
a fost trecută în categoria oraşelor la
18 apr. 1989. În prezent, are în subordine
ad-tivă satele Lacu Rezii, Măru Roşu şi
Valea Călmăţuiului. În satul Lacu Rezii
se află biserica „Sfântul Nicolae” (18401842), consolidată şi restaurată în 20092010, declarată monument istoric. La c.
10 km E de oraş, în arealul satului Lacu
Rezii, se află pădurea Viişoara, declarată
rezervaţie forestieră la 24 sept. 1979, cu
un bogat fond cinegetic (căprioare, fazani,
mistreţi, iepuri). Pădurea (1 694 ha) este
alcătuită din stejar brumăriu (Quercus
pedunculiflora), cu unele exemplare
seculare, în amestec cu arbori rari de stejar
(Quercus robur), frasin (Fraxinus excelsior),
arţar tătăresc (Acer tataricum) ş.a.

ÎNTORSURA, com. în jud. Dolj, formată
dintr-un sat, situată în Câmpia Desnăţui,
pe râul Desnăţui; 1 515 loc. (1 ian. 2011):
751 de sex masc. şi 764 fem. Producţie de
lanţuri şi arcuri. Culturi de cereale. Biserica
„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”
(1783). Agroturism. Com. I. a fost înfiinţată
la 7 apr. 2004 prin desprinderea satului
Întorsura din com. Radovan, jud. Dolj.

ÎNTORSURA BUZĂULUI 1. Depresiune
intramontană, tectono-erozivă, situată în
zona centrală a Carpaţilor de Curbură,
pe cursul superior al râului Buzău, la
700–800 m alt. Relieful depresionar este
reprezentat prin lunci (nu prea bine dezvoltate), terase şi glacisuri piemontane
mărginite şi dominate de culmi montane
de 800–1 000 m alt. (aşa-numitele Clăbucete
ale Întorsurii). Climă rece şi umedă, cu
temp. medii anuale în jur de 6°C şi
precipitaţii ce însumează 700–1 000 mm
anual. Frecvente inversii de temperatură
în anotimpul rece. Rama depresionară este
acoperită cu păduri de foioase (fag, carpen,
tei ş.a.) în amestec cu brad.
2. Oraş în jud. Covasna, situat în
depresiunea omonimă din zona curburii
interne a Carpaţilor, la 708–766 m alt., pe
cursul superior al râului Buzău, acolo
unde acesta îşi schimbă brusc direcţia
iniţială de curgere (de la S către N) spre
SE, la 51 km SE de municipiul Sfântu
Gheorghe; 9 011 loc. (1 ian. 2011): 4 491
de sex masc. şi 4 520 fem. Supr.: 61 km2,
din care 6,7 km2 în intravilan; densitatea:
1 345 loc./km2. Staţie finală de c.f. Nod
rutier aflat pe un vechi şi tradiţional
drum comercial ce lega, prin pasul
Buzău, Muntenia cu Transilvania. Expl.
de roci de constr. (gresii, calcare, argile,
nisipuri, balast). Constr. de maşini
agricole şi de piese de schimb pentru
diferite maşini agricole. Producţie de
ambarcaţiuni sportive şi de agrement, de
mobilă, de nutreţuri concentrate pentru
hrana animalelor de fermă, de confecţii
textile şi metalice, de încălţăminte. Centru
pomicol. Fermă pentru creşterea animalelor. Apicultură. Centru de ţesături
populare (ştergare, feţe de masă, macrameuri, ii etc.) şi de confecţionat costume
populare. Agroturism. Istoric. Localit.
apare menţionată documentar, ca sat,
prima oară în 1533 şi apoi în 1770, în 1805,
1839 şi declarată oraş la 17 febr. 1968, prin
unificarea satelor Întorsura Buzăului,
Aninoasa, Crivina Mare, Crivina Mică,

Floroaia Mică şi Popiceşti. În prezent are
în subordine ad-tivă 3 sate: Brădet, Floroaia şi Scrădoasa. În arealul oraşului se
află ruinele unei cetăţi romane, cu turn
de apărare, o biserică ortodoxă cu hramul
„Sfântul Gheorghe” (1836–1840), distrusă
parţial de un incendiu la 1 ian. 2011 şi
reparată ulterior, şi o catedrală ortodoxă
de mari dimensiuni (47,85 m lungime,
14,60 m lăţime şi 43 m înălţimea turlei)
zidită în perioada 1994-2008. În satul
Brădet există o biserică din anul 1950, iar
în satul Floroaia o biserică din 1960.
ÎNTREGALDE, com. jud. Alba, alcătuită
din 11 sate, situată pe cursul superior al
râului Galda, pe pantele şi la poalele de NV
ale M-ţilor Trascău; 656 loc. (1 ian. 2011):
331 de sex masc. şi 325 fem. Expl. şi prelucr.
primară a lemnului. Muzeu etnografic
(inaugurat în anul 2007) în care sunt expuse
unelte, obiecte de uz casnic, diverse
produse ale meşteşugurilor tradiţionale ş.a.
În satul Întregalde, menţionat documentar,
prima oară, în 1525, se află o biserică
ortodoxă, din lemn, cu hramul „Sfântul
Ilie” (construită în 1774 şi pictată în 1789),
iar în satul Dealu Geoagiului, o biserică din
lemn cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail
şi Gavriil”, datând din 1742, pictată în sec.
18 şi cu adăugiri din sec. 19. În arealul com.
Î., în perimetrul cheilor Găldiţei şi
Turcului, se află o rezervaţie floristică (80
ha), iar pe terit. satului Tecşeşti există o
poiană cu narcise. Rezervaţie naturală cu
flori-de-colţi.
ÎNTREPRAHOVE  Azuga.

ÎNTRE RÂURI Vişeu de Sus.
ÎNTRE SIBICII  Colţi.

ÎNVÂRTITA, lac carstic format în 1860
prin prăbuşirea tectonică a unor
formaţiuni de gips (singurul din ţară), la
780 m alt., situat pe o poliţă structurală,
pe interfluviul dintre râurile Vâlsan şi
Râu Doamnei, în arealul com. Nucşoara
(jud. Argeş). Supr.: 2,2 ha; ad. max.: 5 m.
Declarat monument al naturii.

JADANI  Orţişoara.
JADANI Orţişoara.

JALOVITSA  Ialomiţa (4).

JAMU MARE, com. în jud. Timiş, alcătuită din 5 sate, situată în partea de S a
Câmpiei Bârzavei, pe râul Semniţa, la
graniţa cu Serbia; 3 012 loc. (1 ian. 2011):
1 490 de sex masc. şi 1 522 fem. Halte de
c.f. (în satele Clopodia şi Ferendia) şi
staţie finală de c.f. (în satul Jamu Mare).
Centru viticol. Fermă de creştere a
bovinelor (în satul Gherman). Satul Jamu
Mare este menţionat documentar, prima
oară, în 1343, iar apoi în 1370 cu numele
Soma. În 1786 a fost colonizat cu germani
care i-au atribuit denumirea Freudenthal.
După anul 1809 s-a numit Gross-Scham,
iar din 2 febr. 1924 are toponimul actual.
În satul Jamu Mare se află o biserică
romano-catolică (1809), iar în satul Clopodia există o biserică romano-catolică
(1893), o biserică ortodoxă cu dublu hram
– „Pogorârea Duhului Sfânt” şi „Sfântul
Apostol Andrei” a cărei piatră de temelie
a fost pusă în 1938, dar finalizată în 20082011, şi conacul „Petala” (1840) aflat în
stare de degradare.

JARIŞTEA, com. în jud. Vrancea, alcătuită din 4 sate, situată în zona de contact
a Subcarpaţilor Vrancei cu Glacisul
Odobeşti; 4 096 loc. (1 ian. 2011): 1 950 de
sex masc. şi 2 146 fem. Centru viticol şi
de vinificaţie. Producţie de băuturi
răcoritoare. Morărit şi panificaţie. Pe terit.
satului Jariştea, atestat documentar în
1760, au fost descoperite urmele unei
aşezări din sec. 10–11, în care s-au găsit
fragmente ceramice lucrate la roată, două
unelte din fier, o secure ş.a. În satul
Jariştea se află bisericile „Adormirea
Maicii Domnului” (ante 1809), „Sfântul
Gheorghe” (1884) şi „Duminica Tuturor
Sfinţilor” (1940), iar în satul Pădureni
există mănăstirea Buluc (de maici) cu
biserica „Schimbarea la Faţă”, zidită în
anii 1922-1928 pe locul uneia din lemn ce

data din 8 mai 1679 şi menţionată
documentar la 2 mai 1744. Mănăstirea a
fost desfiinţată la 28 oct. 1959 şi
reînfiinţată în 1990.
JASSKII TORG Iaşi (1).

JEBEL, com. în jud. Timiş, formată dintrun sat, situată în Câmpia Timişului, pe
cursul superior al Timişului Mort şi pe
canalul Lunca – Birda; 3 552 loc. (1 ian.
2011): 1 787 de sex masc. şi 1 765 fem.
Nod feroviar şi rutier. Expl. de argilă.
Prelucr. deşeurilor de mase plastice.
Producţie de mobilă şi de produse zaharoase (inclusiv ciocolată). Abator de
păsări. Siloz de cereale. Ferme de creştere
a porcinelor (în satul Pădureni) şi păsărilor (Jebel). Piscicultură. Centru de
cusături şi ţesături populare. Fanfară.
Satul Jebel este menţionat documentar,
prima oară, în 1332 cu numele Zephel.

JEGĂLIA, com. în jud. Călăraşi, alcătuită
din 3 sate, situată în SE Câmpiei Bărăganului şi în Balta Brăilei, pe ambele maluri
ale braţului Borcea; 4 438 loc. (1 ian. 2011):
2 212 de sex masc. şi 2 226 fem. Staţie de
c.f. (în satul Jegălia). Produse alim.
Fabrică de nutreţuri concentrate. Culturi
irigate de cereale, plante tehnice şi de
nutreţ, floarea-soarelui, legume etc.
Creşterea bovinelor. Pescuit. Între 17 febr.
1968 şi 23 ian. 1981, com. J. a făcut parte
din jud. Ilfov. Herghelie, înfiinţată în
1915, în care se cresc cai pentru competiţii hipice. În arealul com. J. a fost descoperit (1967) un tezaur monetar, alcătuit
din 457 de monede din argint, din care
427 sunt denari romani republicani
datând din perioada 175–37 î.Hr.

JEPI, denumirea a două vârfuri de pe
versantul prahovean al masivului Bucegi
(J. Mici, 2 148 m şi J. Mari, 2 071 m),
alcătuite din conglomerate şi acoperite
de jnepeni (mai mult în J. Mari). La poalele lor, pe valea Prahovei, se află localitatea climaterică Poiana Ţapului, ce
aparţine administrativ de Buşteni.

Jj

JGHEABUL LUI ZALION Peştera
Jgheabul lui Zalion.
JGHEABURI, Schitul ~ 1. Corbi.
2. Stoeneşti (4).

JIANA, com. în jud. Mehedinţi, alcătuită
din 5 sate, situată în Câmpia Blahniţei,
pe râul Blahniţa; 4 724 loc. (1 ian. 2011):
2 347 de sex masc. şi 2 377 fem. Nod
rutier. Expl. de argilă (în satul Jiana Mare). Morărit; produse de panificaţie.
Legumicultură; pomicultură. Fermă de
creştere a ovinelor (în satul Cioroboreni).
Până la 1 ian. 1965, satul şi com. Jiana s-au
numit Flămânda. Agroturism. În satul
Jiana Mare se află biserica „Înălţarea
Domnului” zidită în 1884-1885 pe locul
uneia din 1750, cu picturi murale originare, restaurate în 1990 de Emil Popescu.
JIBĂU Jibou.

JIBERT, com. în jud. Braşov, alcătuită din
5 sate, situată în Pod. Hârtibaciului; 2 443
loc. (1 ian. 2011): 1 233 de sex masc. şi
1 210 fem. Satul Jibert este menţionat
documentar, prima oară, în 1289. În satul
Dacia, atestat documentar în 1309 şi
numit Ştena până în 1918, se află o cetate
ţărănească (sec. 13–16), cu biserică evanghelică de incintă; biserică reformată (sec.
16–17) şi biserică ortodoxă, din lemn, cu
hramul „Cuvioasa Parascheva” (sec. 18),
în satul Grânari.

JIBLEA, depresiune tectono-erozivă,
situată în zona de contact a Carpaţilor
Meridionali cu prelungirile de V ale
Muscelelor Argeşului, respectiv, la poalele de S ale M-ţilor Cozia şi cele de N ale
Dealurilor Robaia (871 m alt.) şi Monga
(700 m alt.), de-a lungul râului Sălătrucel,
până la confl. cu Oltul. Supr.: c. 30 km2.
Relief predominant colinar, cu alt. medii
de 450 m, de terase şi lunci. Climat
submontan, răcoros (temp. medie anuală
este de 6,8°C) cu precipitaţii moderate
(700–800 mm anual). Vegetaţie de păşuni,
fâneţe şi pâlcuri izolate de păduri de
stejar. Comunică în NE cu Depr. Loviştea
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Jibou

prin pasul Clocotici. În extremitatea de
SV, la confl. râului Sălătrucel cu Oltul, se
află oraşul Călimăneşti.

JIBOU, oraş în jud. Sălaj, situat la poalele
de SE ale Dealurilor Sălajului, la 190–220
m alt., pe stg. râului Someş, la 23 km NE
de municipiul Zalău; 11 229 loc. (1 ian.
2011): 5 568 de sex masc. şi 5 661 fem.
Supr.: 35,8 km2, din care, 5,9 km2 în intravilan; densitatea: 1 903 loc./km2. Nod
feroviar (staţia de c.f. a fost inaugurată
în 1890) şi rutier. Ateliere de reparaţii
feroviare. Depou (1937). Expl. forestiere
şi de balast. Producţie de maşini-unelte,
de fibre de sticlă, de folii şi tuburi din
material plastic, de articole de papetărie,
de mobilă, de conf. şi de produse alim.
(preparate din carne şi lapte, panificaţie
etc.). Complex de morărit. Fermă de
creştere a bovinelor. Grădină botanică (25
ha), f. în 1968, cu peste 500 de specii
floristice. Muzeu de istorie şi de ştiinţele
naturii. Acvariu. Bibliotecă publică (1950)
cu c. 50 000 vol. Casă de cultură (1967).
Staţiune balneoclimaterică de interes
local, cu climat de coline, sedativ, şi cu
izv. de ape minerale sulfuroase, sulfatate,
sodice, calcice, magneziene, indicate în
tratarea afecţiunilor reumatismale.
Rezervaţie geologică (calcarele din satul
Rona). Istoric. Prima menţiune documentară a localit. datează din 1205 (Villa
Chybur), iar în 1564 este consemnată ca
târg cu numele Sibo. În 1854 apare, în
diferite surse, cu toponimul Jibău.
Declarat oraş la 17 febr. 1968. În prezent
are în subordine ad-tivă 4 sate: Cuceu,
Husia, Rona şi Var. În arealul satului
Cuceu a fost descoperit (1982) un tezaur
monetar de argint alcătuit din o drahmă
(emisă în perioada 315–c. 285 î.Hr.), 487
de denari republicani (din intervalul
209/208–48/47 î.Hr.), 33 de tetradrahme
din Thásos ş.a. cântărind în total 2,4 kg.
În punctul numit „Fânaţe” au fost identificate urmele unei aşezări din sec. 2–4.
Oraşul J. a fost afectat de inundaţiile
catastrofale din lunile mai–iun. 1970.
Monumente: în oraşul Jibou se află o
biserică ortodoxă din 1733, o biserică
reformată din 1749, o biserică romanocatolică, sfinţită la 15 aug. 1886, o biserică
nouă cu hramul „Sfântul Gheorghe”
(1996-1999), castelul „Wesselényi” construit în mai multe etape (1785-1789,
1797-1800, finisat în anii 1807-1810), în
stilul barocului transilvănean, curia
(1702), manejul (1771), grajdul (1775),

castelul „Beldy”, cu parc, inaugurat în
1905, clădirea Judecătoriei (2000–2008).
Bisericile din lemn cu acelaşi hram –
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, în
satele Var şi Husia, datând de la începutul sec. 18 (cu prispă adăugată în 1820)
şi, respectiv, din anul 1800.

JICHIŞU DE JOS, com. în jud. Cluj,
alcătuită din 5 sate, situată la poalele de
NE ale Dealului Bobâlna (Dealurile
Dejului), pe dr. râului Olpret; 1 229 loc.
(1 ian. 2011): 595 de sex masc. şi 634 fem.
Producţie de ţuică. Prelucr. lemnului.
Pomicultură (meri, pruni, peri). În satul
Jichişu de Jos, menţionat documentar în
1292, se află biserica „Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil” (1913).
JIDENI  Podgoria.

JIDVEI, com. în jud. Alba, alcătuită din
5 sate, situată în Pod. Târnavelor, pe râul
Târnava Mică; 5 234 loc. (1 ian. 2011):
2 625 de sex masc. şi 2 609 fem. Staţie de
c.f. (în satul Jidvei) şi halte de c.f. (în satele
Bălcaciu şi Feisa). Renumită podgorie.
Centru de vinificaţie. La J. există echipa
feminină de dansuri populare „Fetele de
la Căpâlna" formată din 26 de fete.
Dansul a fost descoperit (în 1933) şi
stilizat de Stana Biriş. Pe terit. satului
Feisa, atestat documentar în 1332, au fost
descoperite urmele unei aşezări neolitice
aparţinând culturii Petreşti (sf. milen. 3
î.Hr.). În satul Bălcaciu, menţionat
documentar în 1319, iar apoi ca târg în
1482, se află o biserică fortificată (azi
biserică evanghelică), construită în sec.
14 şi refăcută la sf. sec. 15, când a fost
realizat şi sistemul de fortificaţii. Turnclopotniţă cu clopot din sec. 16, decorat
cu relief înfăţişând lupta lui Samson cu
leul. Biserica a fost renovată în 1807–1810
şi 1910–1912. În satul Jidvei, atestat
documentar în 1309, se află o biserică din
sec. 15 (azi biserică evanghelică), cu nava
reclădită în 1795, o biserică ortodoxă cu
hramul „Sfântul Nicolae” (1996–2002) şi
biserica greco-catolică „Sfânta Treime”
(1996–2004). Puternice alunecări de teren
(iul. 1998) care au distrus 19 gospodării.
În satul Veseuş există o biserică din 1504,
în stil gotic (azi aparţine cultului evanghelic), cu Turn-clopotniţă din 1825, şi o
biserică reformată (1784), în satul Feisa
se află biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail
şi Gavriil”, construită în 1937–1940 şi
pictată în 1939 şi biserica greco-catolică
„Naşterea Maicii Domnului” (2004–2008),
în satul Căpâlna de Jos este biserica
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”

(1863), iar în satul Bălcaciu biserica
„Sfinţii Sofronie, Visarion şi Oprea” zidită
în 1911–1912, renovată în 1968.
JIEŢ Jiu (1).

JIGODIN-BĂI, staţiune balneoclimaterică
sezonieră, de interes local, situată în
arealul municipiului Miercurea-Ciuc (la
2 km S de oraş), în Depr. Ciuc, la 654 m
alt., la poalele M-ţilor Harghita, pe dr.
râului Olt. Climă de depresiune intramontană, cu veri răcoroase (temp. medie
a lunii iul. este 17°C) şi ierni friguroase
(în ian. temp. medie sub –6°C) şi precipitaţii moderate (700 mm anual). Factorii
naturali de cură sunt climatul tonic-stimulant şi izv. cu ape minerale carbogazoase indicate pentru tratarea afecţiunilor
cardiovasculare (hipertensiune arterială,
varice), ale tubului digestiv (gastrite
cronice hipoacide) etc.

JIJIA 1. Câmpia Jijiei, mare unitate
geomorfologică, parte componentă a Pod.
Moldovei, cuprinsă între râul Prut (la N
şi E), Pod. Bârladului (la S) şi Pod. Sucevei (la V). Este formată din coline joase,
rotunjite, adesea cu aspect de platouri cu
înclinare spre SE, cu o lăţime medie de
700–1 000 m şi o pantă de 3–5°, cu
înălţimi ce variază între 180 şi 250 m (înălţimea medie este de 150 m, cea max. de
269 m în Dealul Bodron, iar cea minimă
de 60 m în lunca Prutului). C. J. este
fragmentată în mai multe interfluvii de
văile râurilor Jijia, Bahlui, Başeu şi afl.
acestora, ale căror versanţi au o pantă
accentuată (10–20°), ce prezintă şesuri
aluviale extinse în zonele de confl. şi c.
3–4 niveluri de terase acoperite cu depozite loessoide. În unele zone, versanţii
văilor prezintă cueste, puternic afectate
de alunecări. Denumirea de câmpie,
atribuită acestei unităţi geomorfologice,
este legată de înălţimea redusă a acesteia
şi mai ales de specificul predominant
agricol (culturi de cereale, plante tehnice
şi de nutreţ etc., efectuate pe soluri cernoziomice levigate). Altitudinile scăzute în
raport cu unităţile de relief limitrofe din
N, V şi S, care o domină cu 100–300 m,
i-au determinat pe unii geografi să o
considere ca o unitate depresionară
aparte, pe care au denumit-o Depr. JijiaBahlui. C. J. mai este cunoscută şi sub
numele de Câmpia Moldovei sau Depr.
Moldovei. C. J. se împarte în Câmpia Jijiei
Superioare (care la rândul său cuprinde
Câmpia Săvenilor şi Dealurile CopalăuCozancea), situată, aproximativ, la N de
cursul superior şi mijlociu al râului

Jilişte
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(1 iun. 1946), prin împuşcare, mareşalul
Ion Antonescu. Între 23 ian. 1981 şi 10
apr. 1997, com. J. a făcut parte din
Sectorul Agricol Ilfov. Satul Jilava este
atestat documentar în anul 1716. Bisericile
cu hramurile „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” (1817–1818) şi „Adormirea
Maicii Domnului” (1843–1844).

Jijila (2). Vedere aeriană asupra ruinelor aşezării Dinogetia

Miletin, prezentând platouri interfluviale
largi, cu înălţimi de peste 200 m şi Câmpia
Jijiei Inferioare la S de Miletin, cu alt.
frecvent de 200 m, cu interfluvii înguste.
2. Râu în NE ţării, afl. dr. al Prutului
pe terit. com. Gorban, jud. Iaşi; 307 km;
supr. bazinului: 5 850 km2. Izv. din Dealul
Căsoaia, de la 410 m alt., de pe terit.
Ucrainei, trece prin Dorohoi, străbate
Câmpia Jijiei pe direcţie NV-SE, curgând
pe o vale largă, meandrată, pe o mare
distanţă paralel cu Prutul, având o pantă
generală de scurgere de 1,4‰. Pe cursul
său sunt amenajate numeroase iazuri
pentru irigaţii şi piscicultură. Afl. pr.:
Sitna, Miletin, Bahlui.

JIJILA 1. Lac de luncă, situat pe terit. jud.
Tulcea, pe dr. Dunării, în marele cot
format de aceasta la N de oraşul Măcin.
Supr.: 12,32 km2. Comunică cu Dunărea
prin intermediul pârâului Gârla Mare.
Importanţă pentru piscicultură.
2. Com. în jud. Tulcea, alcătuită din
2 sate, situată pe ţărmul de SE al lacului
omonim, la poalele de NV ale M-ţilor
Măcin; 5 760 loc. (1 ian. 2011): 2 888 de
sex masc. şi 2 872 fem. Producţie de
parchete asamblate în panouri. Piscicultură; cherhana. În satul Garvăn, pe ins.
Bisericuţa, au fost descoperite (după
1939) urmele unei aşezări romane fortificate (Dinogetia), datând din sec. 1–4,
ridicată pe locul unei aşezări geto-dacice,
în care s-au găsit obiecte din ceramică,
monede, unelte din fier, o balanţă din
bronz ş.a., precum şi ruinele unei clădiri

cu ziduri groase, probabil locuinţa
comandantului garnizoanei (praetorium),
terme etc. Cetatea a fost distrusă în anul
375, în timpul invaziei hunilor şi refăcută
apoi în timpul lui Anastasius sau Iustinian. Distrusă din nou în 559 de cutriguri,
cetatea a fost refăcută în sec. 10–11. Din
ea se păstrează ruinele unui zid de
apărare, gros de 3 m, flancat de 14
turnuri. Aici s-a găsit un tezaur de aur şi
argint (engolpion, inele, cercei, brăţări
ş.a.). În satul Jijila au fost descoperite
urmele unor aşezări neolitice şi ale unei
fortificaţii romane din piatră (26 x 27 m),
cu turnuri de colţ. Biserică având hramul
„Sfântul Dumitru” (1859).

JILAVA, com. în jud. Ilfov, formată dintrun sat, situată în Câmpia Română, pe râul
Sabar; 9 761 loc. (1 ian. 2011): 4 753 de sex
masc. şi 5 008 fem. Staţie de c.f.
(inaugurată la 1 nov. 1869). Nod rutier.
Producţie de motoare, generatoare şi
transformatoare electrice, de echipamente electrice pentru iluminat, de utilaje
pentru ind. textilă, de lanţuri şi arcuri, de
mobilă pentru bucătării, de săpunuri şi
detergenţi, de vopsele, lacuri şi cerneluri
tipografice, de produse din cauciuc, de
încălţăminte, de îmbrăcăminte pentru
lucru, de ambalaje din material plastic,
hârtie şi carton, de clei, de băuturi
răcoritoare şi de hrană pentru animalele
de companie. Tăbăcărie. Legumicultură.
În perioada comunistă, la penitenciarul
din J. au fost întemniţaţi numeroşi oponenţi ai regimului. Aici a fost executat

JILAVELE, com. în jud. Ialomiţa,
alcătuită din 2 sate, situată în Câmpia
Bărăganului, pe râul Ialomiţa; 3 562 loc.
(1 ian. 2011): 1 782 de sex masc. şi 1 780
fem. Viticultură. Culturi de cereale, sfeclă
de zahăr, floarea-soarelui, plante de
nutreţ etc. Fermă de creştere a porcinelor.
Iazuri şi heleşteie. Între 17 febr. 1968 şi
23 ian. 1981, com. J. a făcut parte din jud.
Ilfov. În satul Slătioarele se află biserica
având hramul „Trei Ierarhi” (construită
în a doua jumătate a sec. 17 şi reconstruită
în 1820), iar în satul Jilavele, atestat
documentar la 25 mai 1668, există biserica
având hramul „Sfântul Ioan Botezătorul”,
ctitorie din anul 1697 a marelui agă
Ianache Văcărescu, reconstruită din
temelii în 1844 de paharnicul Dimitrie
Sorescu, rezidită şi mărită, cu pridvor
închis, în 1915 pe cheltuiala Ecaterinei
Cantacuzino, conacul „Bâzu Cantacuzino”
(mijlocul sec. 19), cu anexele gospodăreşti
şi o cramă din sec. 18.
JILIŞTE  Slobozia Ciorăşti.

Jijila (2). Cruce din aur (engolpion)
datând din sec.11
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Jimbolia

JIMBOLIA, oraş în jud. Timiş, situat în
extremitatea de V a României (la
20°30’21’’ longitudine E), în Câmpia
Banatului, la 85 m alt., la 44 km V-NV de
municipiul Timişoara, la graniţa cu
Serbia; 11 894 loc. (1 ian. 2011): 5 770 de
sex masc. şi 6 124 fem. Supr.: 79,7 km2,
din care 9 km2 în intravilan; densitatea:
1 322 loc./km2. Nod rutier şi feroviar
(staţia de c.f. a fost inaugurată în 1857).
Punct de frontieră (vamă) cu Serbia
(Velika Kikinda). Zăcăminte de petrol.
Expl. de argilă. Producţie de componente
electronice, de motoare, generatoare şi
transformatoare electrice, de dispozitive,
aparate şi instrumente medicale şi de
laborator, de piese de schimb şi accesorii
pentru automibile, pompe hidraulice,
cabluri audio şi video, de încălţăminte,
tricotaje, confecţii, nasturi, produse
chimice (folii, tuburi şi plăci din material
plastic) şi produse alim. Reparaţii de
maşini agricole. În 1993 a fost închisă
fabrica de prelucr. a tulpinilor de cânepă,
iar în 1994 cea de cărămidă şi ţiglă (care
funcţiona din 1864). Viticultură. Fermă
de creştere a bovinelor. Muzeul memorial
al pictorului Ştefan Jager (1877–1962),
inaugurat la 4 apr. 1996; Muzeul Pompierilor (1933); Muzeul Căilor Ferate, inaugurat la 15 nov. 2007; Muzeul Presei
„Sever Bocu”, inaugurat la 14 sept. 2007,
cu colecţii de publicaţii apărute pe întreg
teritoriul României, indiferent de limba
în care apar; Casa memorială „Dr. Karl
Diel” (medic chirurg 1885–1930), deschis
la 11 aug. 2000; Biblioteca „Mihai Eminescu”
(1934) cu c. 45 000 vol. Casă de cultură.
Istoric. Localitatea apare menţionată
documentar ca sat, prima oară, cu numele de Chumbul, în 1332, într-un registru
papal de dijme. Depopulată în perioada
ocupaţiei turceşti din sec. 16 (aşezarea a
fost distrusă complet în 1552 de armata
otomană), localitatea se repopulează în
sec. 18, devenind ulterior un important
centru comercial şi meşteşugăresc. În
perioada 1552–1720 nu mai figurează în
niciun fel de document, ea apărând
consemnată abia în 1720 pe o hartă
austriacă, cu numele Sombol, ca teritoriu
nelocuit. La 14 febr. 1763, Maria Tereza,
împărăteasa Austriei, a emis un act de
colonizare (a zonei actualului oraş) cu
locuitori proveniţi din Alsacia şi din
Phalz. Primii colonişti s-au stabilit aici
(402 familii) la 11 iun. 1766, întemeind
localit. Hatzfeld şi Landestrau. În 1768,

aceste două localităţi s-au contopit,
formând o singură aşezare cu numele
Hatzfeld, care din 1924 se va numi J. În
1884 a fost introdus, în premieră europeană, iluminatul public cu electricitate,
în acelaşi an cu Timişoara. Declarat oraş
în 1950. Monumente: Palatul administrativ (1878); biserică ortodoxă cu
hramul „Buna Vestire”, construită în stil
neobizantin în anii 1933-1942 după
planul arhitectului Victor Vlad, cu trei
turle şi cu picturi murale interioare
executate în ulei de Vasile Hudici în anii
1938-1941; biserică romano-catolică (1766,
mărită şi renovată în 1876), cu turn
supraînălţat în anul 1911 de la 39 m
(iniţial) la 53,50 m; statuia „Sfântul
Florian” (1866) cu o înălţime de 6,76 m,
din care 1,75 m reprezintă soclul,
restaurată în anul 2000.
JIMBOR, Dealurile Jimborului, zonă
colinară în partea central-nordică a Pod.
Transilvaniei, situată între râurile Someşu
Mare (la N), Meleş (la E), Fizeş (la SV) şi
Someşu Mic (la V), parte componentă a
Câmpiei Fizeşului (Câmpia Transilvaniei), constituită predominant din argile
marnoase, gresii şi tufuri. Alt. max.: 624 m
(Dealul Unguraş). Prezenţa gresiilor şi a
tufurilor generează pante mari, uneori
abrupte. Pomicultură.

JINA, com. în jud. Sibiu, formată dintr-un
sat, situată la poalele de NV ale M-ţilor
Cindrel; 4 085 loc. (1 ian. 2011): 2 034 de
sex masc. şi 2 051 fem. Expl. forestiere.
Creşterea ovinelor. Centru de confecţionare a costumelor populare. Celebru
ansamblu popular de fluieraşi. Festival
folcloric anual „Sus pe muntele din Jina”
care se desfăşoară în ultima duminică din
iulie din anul 1970. Satul Jina este menţionat documentar, prima oară, în 1396. În
perioada 1765–1851, aici a fost sediul
Companiei a V-a de graniţă a Regimentului I de graniţă de la Orlat. Bisericile
ortodoxe cu hramurile „Buna Vestire”
(1782-1796, pictată în 1802) şi „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1939,
pictată în 1980).

JIRLĂU 1. Liman fluviatil, cu apă salmastră (în compoziţia apei sunt sulfaţi,
carbonaţi etc.), situat în V Câmpiei
Brăilei, pe stg. cursului inf. al râului
Buzău. Supr.: 8,9 km2; vol.: 5,6 mil. m3.
Lungime: 7 km; lăţime max.: 3 km.
Alimentat cu apă de afl. său Valea Mare
sau Valea Boului. Piscicultură.
2. Com. în jud. Brăila, alcătuită din 2
sate, situată în partea de V a Câmpiei

Brăilei, pe malul de V şi SV al lacului
omonim; 3 248 loc. (1 ian. 2011): 1 566 de
sex masc. şi 1 682 fem. Staţie de c.f. (în
satul Jirlău). Nod rutier. Piscicultură.
Centru viticol. Preparate din lapte.
Morărit; produse de panificaţie. Creşterea
bovinelor. Culturi de cereale, plante
tehnice şi de nutreţ, pepeni, legume etc.
Zonă de interes cinegetic. Satul Jirlău este
atestat documentar la 24 mart. 1672.

JITIA, com. în jud. Vrancea, alcătuită din
5 sate, situată în depresiunea omonimă
din Subcarpaţii Vrancei, la poalele de V
ale Dealului Roşu, pe cursul superior al
râului Râmnic; 1 630 loc. (1 ian. 2011): 833
de sex masc. şi 797 fem. Expl. şi prelucr.
primară a lemnului. Centru de cusături
şi ţesături populare. Produse de panificaţie. Fenomene carstice dezvoltate pe
sare. În satul Jitia de Jos se află mănăstirea
Poiana Mărului (de maici), întemeiată în
1730, cu o biserică din lemn, care a ars în
1771 şi a fost refăcută în 1780–1784,
declarată monument istoric. A doua
biserică din lemn, cu hramul „Duminica
Tuturor Sfinţilor”, a fost construită în
1810–1812. Desfiinţată în 1959, mănăstirea a fost reînfiinţată în 1990. În satul
Dealu Sării se află biserica „Sfinţii
Apostoli Petru şi Pavel” (1995–1997).
JITIANU, Mănăstirea ~  Podari.

JIU 1. Râu în S-SV României, afl. stg. al
Dunării pe terit. com. Gighera, jud. Dolj;
339 km; supr. bazinului: 10 080 km2. Se
formează prin unirea (la Iscroni, în aval
de Petroşani) a Jiului de Vest sau Jiul

Jiu (1). Defileul Lainici

Românesc (considerat ca izv. pr. al Jiului)
cu Jiul de Est sau Jiul Transilvan. Jiul de
Vest izv. din SV M-ţilor Retezat, din
căldarea glaciară Scorota, dominată de
vf. Drăgăşanu (2 076 m), de la 1 760 m
alt., străbate câteva masive calcaroase de
vârstă jurasică, în perimetrul cărora are
un curs prăpăstios, cu pante accentuate
(în medie 58 ‰), iar apoi drenează, de la
SV la NE, partea de V a Depr. Petroşani,
unde pantele longitudinale scad treptat
(ajungând până la 6,80 ‰ în zona de
vărsare) şi valea se lărgeşte treptat,
trecând prin oraşele Uricani, Lupeni,
Vulcan, după care se arcuieşte brusc spre
S, unde confluează cu Jiul de Est. În
cursul superior, numit local Scocu Mare,
Jiul de Vest primeşte afl. scurţi, cu ape
bogate, care formează chei impresionante
şi cascade (cascada şi cheile Pleşii pe râul
Buta) şi străpung numeroase peşteri (în
această zonă au fost identificate 12 peşteri). Jiul de Est izv. din S M-ţilor Şureanu,
de sub vf. Şureanu (2 059 m), de la 1 430
m alt., curge pe direcţie NE-SV, mai întâi
pe pantă accentuată (50 ‰), iar apoi, pe
măsură ce drenează partea de E a Depr.
Petroşani, panta scade la 13 ‰, trecând
prin Petrila şi Petroşani, după care
confluează cu Jiul de Vest la Iscroni. În
zona de confluenţă, Jiul de Vest are un
debit de 10,6 m3/s, iar Jiul de Est, de 7,6
m3/s. De aici, Jiul se îndreaptă spre S,
pătrunzând în defileul şi trecătoarea
Lainici ca un râu mare, care străpunge
Carpaţii Meridionali (între Livezeni şi
Bumbeşti-Jiu) pe o lungime de 30 km,
fiind însoţit de o şosea modernizată
(construită la sf. sec. 19) şi o c.f., cu 39 de
tuneluri (dată în folosinţă la 31 oct. 1948).
În sectorul defileului carpatic, J. are o
pantă medie de 9 ‰ şi un debit mediu
de 20–23 m3/s. După ce scapă din strâmtoarea defileului Lainici, în aval de
Bumbeşti-Jiu, râul traversează zona
Subcarpaţilor Olteniei (unde a format un
vast con de dejecţie, ce se prelungeşte
până în Depr. Târgu Jiu), trecând prin
municipiul Târgu Jiu, în aval de care
cursul Jiului este împins puternic către
V, făcând un cot accentuat; în această
zonă, albia râului a fost puternic modificată din cauza lucrărilor legate de
exploatarea în carieră a lignitului din
bazinul Rovinari. Râul capătă apoi o
direcţie generală de curgere NV-SE,
traversând mai întâi Dealurile Jiului,
separă Dealurile Amaradiei (la E) de
Piem. Bălăciţei (la V), intrând în V
Câmpiei Române (Câmpia Romanaţi şi

Câmpia Desnăţui), unde albia se lărgeşte
mult şi meandrează intens, vărsându-se
în Dunăre la extremitatea de E a ostrovului Kozlodui. Pe ultimii c. 30 de km, J.
este urmărit, paralel, pe partea stg. de
râul Jieţ, un mic curs parazitar ce
reprezintă o veche albie a sa, părăsită,
uneori colmatată în mare parte de apele
de inundaţii. În cursul inf., apele J. sunt
folosite pentru irigaţii. Afl. pr.: Tismana,
Motru, Gilort, Amaradia. Pe cursul
mijlociu al J., în arealul municipiului
Târgu Jiu, în timpul Primului Război
Mondial, s-au desfăşurat două puternice
bătălii între armatele germane şi cele
române: la 10/23–16/29 oct. 1916, în
prima bătălie, trupele române, comandate de generalul Ion Dragalina, au
respins puternica ofensivă a inamicului
(în această luptă a murit Ion Dragalina şi
s-a remarcat, prin vitejia ei, Ecaterina
Teodoroiu, numită şi „Eroina de la Jiu”),
iar la 29 oct./11 nov.-4/17 nov. 1916, în
cea de-a doua bătălie de la Târgu Jiu, sub
presiunea a patru divizii germane puternice, armata română a cedat, iar trupele
inamice au ocupat oraşul Târgu Jiu (2/15
nov. 1916).
2. Dealurile Jiului sau Gruiurile
Jiului, subunitate a Pod. Getic, situată în
partea de V a acestuia, între râurile Motru
(la V) şi Gilort (la E). Constituite din
depozite fluvio-lacustre şi loessoide de
vârstă pleistocenă, D.J. prezintă forme
domoale, cu înclinare NV-SE, puternic
fragmentate de râurile Jiu, Cioiana, Valea
Racilor, Jilţ, Borăscu ş.a., având înălţimi
în jur de 400 m. Alt. max.: 425 m. Acoperite cu păduri de foioase. Importantă
zonă carboniferă (lignit) şi petroliferă
a ţării.
JIUL  Târgu Jiu.

JOIŢA, com. în jud. Giurgiu, alcătuită din
2 sate, situată în Câmpia Vlăsiei, pe râul
Dâmboviţa; 3 357 loc. (1 ian. 2011): 1 666
de sex masc. şi 1 691 fem. Producţie de
ambalaje din hârtie şi carton. Culturi de
cereale, plante tehnice şi de nutreţ,
floarea-soarelui etc. Creşterea porcinelor,
ovinelor şi bovinelor. Între 17 febr. 1968
şi 23 ian. 1981 com. J. a făcut parte din
jud. Ilfov. Biserica având dublu hram –
„Sfântul Nicolae” şi „Sfinţii 40 de Mucenici” (1859), în satul Joiţa. Până la 7 apr.
2004, com. Joiţa a avut în componenţă
satele Cosoba şi Săbăreni care la acea dată
s-au desprins din această comună şi,
fiecare, a devenit comună de sine stătătoare.

Josenii Bârgăului
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JORĂŞTI, com. în jud. Galaţi, alcătuită
din 3 sate, situată în partea de S a Pod.
Covurlui, pe cursul superior al râului
Covurlui; 1 869 loc. (1 ian. 2011): 924 de
sex masc. şi 927 fem. Moară de cereale.
Viticultură. Pe terit. satului Lunca a fost
identificată o necropolă birituală,
aparţinând culturii materiale Sântana de
Mureş (sec. 4), în care s-au găsit vase din
lut, pahare din sticlă, fibule din argint şi
din bronz, catarame din fier şi din bronz,
cuţite, piepteni din os etc. În satul Jorăşti
se află bisericile cu hramurile „Sfinţii Trei
Ierarhi” (1816–1818) şi „Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena” (1840–1841).
JOSENI, com. în jud. Harghita, alcătuită
din 3 sate, situată în Depr. Giurgeu, pe
cursul superior al Mureşului; 5 675 loc.
(1 ian. 2011): 2 860 de sex masc. şi 2 815
fem. Nod rutier. Expl. de andezit (în satul
Bucin). Expl. şi prelucr. primară a
lemnului. Producţie de module electronice, de articole de voiaj şi marochinărie
şi de ulei. În această zonă, în timpul iernii
se produc, frecvent, inversii de temp.
(aerul foarte rece de pe înălţimile înconjurătoare coboară pe fundul depresiunii,
stagnând mai multe zile), care determină
valori scăzute ale temp. aerului, înregistrându-se în medie –7°C (max.: –38°C în
1963), ceea ce face ca localit. să fie considerată unul dintre „polii frigului” din
România. Muzeu (în satul Joseni). În satul
Joseni, menţionat documentar, prima
oară, în 1567, se află o biserică romanocatolică (sec. 13) şi biserica ortodoxă
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”
(1850). Agroturism.
JOSENII BÂRGĂULUI, com. în jud.
Bistriţa-Năsăud, alcătuită din 4 sate,
situată pe râul Bistriţa ardeleană (afl. al
Şieului), în partea de NE a Dealurilor
Bistriţei, la poalele de NV ale M-ţilor Căliman; 5 290 loc. (1 ian. 2011): 2 681 de sex
masc. şi 2 609 fem. Halte de c.f. (în satele
Josenii Bârgăului, Mijlocenii Bârgăului şi
Rusu Bârgăului). Expl. şi prelucr. lemnului (mobilă, cherestea). Producţie de
somiere, saltele, covoare, cergi ş.a. Pomicultură (meri, pruni, peri). Centru de
ceramică roşie (în satul Mijlocenii
Bârgăului). În satul Josenii Bârgăului,
menţionat documentar, prima oară, în
1547, se află o biserică ortodoxă (sec. 18).
Aici are loc anual, în luna febr., manifestarea folclorică „Alaiul Munţilor”,
dedicată obiceiurilor de nuntă din satele
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Jucu

de pe Valea Bârgaelor (prima ediţie,
1987). În arealul com. J.B., la 4 km de
satul Josenii Bârgăului, se află mănăstirea
de maici „Sfântul Spiridon” – Strâmba,
ctitorie din anul 1999 a monahiei Epiharia
Brumă şi a credincioasei Lucreţia Zbarei.
JUCU, com. în jud. Cluj, alcătuită din 5
sate, situată în partea de V a Câmpiei
Fizeşului, pe Someşu Mic; 4 261 loc.
(1 ian. 2011): 2 144 de sex masc. şi 2 117
fem. Staţie de c.f. (în satul Jucu). Reşed.
com. este satul Jucu de Sus (menţionat documentar, prima oară, în 1325). Satul Jucu
de Mijloc este atestat documentar în 1314.
Fabrică de telefoane celulare, marca
„Nokia”, cu capital finlandez, intrată în
funcţiune la 11 febr. 2008 şi închisă la sf.
anului 2011. În 2013, firma germană
„Bosch” a deschis o fabrică de componente pentru automobile. Producţie de
mobilă şi de băuturi răcoritoare. Morărit.
Culturi de cereale, legume ş.a. Creşterea
cailor de rasă (din 1902) şi a bovinelor.
Pomicultură. Pe terit. satului Jucu de Sus
a fost identificat (1912) un mormânt de
incineraţie datând din prima jumătate a
sec. 2 î.Hr., în care s-au găsit două brăţări
din bronz, un lanţ din sârmă de fier
răsucită, vase ceramice lucrate la roată
ş.a., iar în satul Vişea a fost descoperit un
tezaur monetar dacic alcătuit din 142 de
monede din argint, datând din sec. 2 î.Hr.
Castelul „Kemeny” (sec. 19), în satul Jucu
de Sus.
JUDELE, lac de origine glaciară, situat
în M-ţii Retezat, la 2 202 m alt. Supr.: 0,84
ha; ad. max.: 4,05 m.

JUGUL INTRACARPATIC, aliniament
de munţi scunzi, scufundaţi, reprezentat
prin culmile Prisnel (651 m alt.) şi Preluca
(810 m alt.), ce face legătura între M-ţii
Apuseni (respectiv M-ţii Meseş) şi
Carpaţii Orientali (respectiv M-ţii
Rodnei). Aceste culmi sunt alcătuite din
şisturi cristaline şi calcare.

JUGURENI, com. în jud. Prahova,
alcătuită din 4 sate, situată la poalele
Dealului Istriţa, pe cursul superior al
râului Tisău; 596 loc. (1 ian. 2011): 299 de
sex masc. şi 297 fem. Centru pomicol
(meri, pruni, peri). Izvoare cu ape
minerale sulfuroase, iodurate. Satul
Jugureni este atestat documentar în 1450
cu numele Runceni. Biserici în satele
Jugureni (1850) şi Boboci (1853).
JUPA Caransebeş.

JUPÂNEŞTI, com. în jud. Gorj, alcătuită
din 5 sate, situată în partea de V a Piem.
Olteţului, pe râul Gilort; 2 265 loc. (1 ian.
2011): 1 108 de sex masc. şi 1 157 fem. Staţie
de c.f. (în satul Jupâneşti). Expl. de balast.
Bisericile din lemn cu hramul „Sfântul
Dumitru” (sec. 18, refăcută în 1816) şi cu
dublu hram - „Sfântul Andrei” şi „Sfântul
Dimitrie” (1812), în satele Boia şi Vidin.

JUPITER, staţiune balneoclimaterică
estivală, de interes general, situată în
extremitatea de SE a României (jud.
Constanţa), pe ţărmul Mării Negre, la 5
km N de municipiul Mangalia, de care
aparţine din punct de vedere ad-tiv.
Staţiunea a intrat în circuitul turistic la
începutul anilor ’70 ai sec. 20, cu numeroase hoteluri, restaurante, baruri de zi
şi de noapte, camping, terenuri de sport,
bowling etc. În lunile de vară cerul este
mai mult senin, Soarele strălucind 10–12
ore pe zi. Temp. medie anuală este de
11°C (în iul. temp. medii peste 22°C, iar
în ian. 0°C). Precipitaţii reduse (400 mm
anual). Factorii naturali de cură sunt apa
Mării Negre, clorurată, sulfatată, sodică,
magneziană, şi climatul maritim, bogat
în aerosoli salini. Plaje mari, cu nisip fin,
amenajate pentru helioterapie şi talazoterapie. Staţiunea este indicată atât
pentru odihnă şi cură heliomarină în
vacanţele de vară, cât şi pentru tratament
curativ (hipotiroidism, limfatism, anemii
secundare, stări de debilitate, decalcefieri,
unele dermatoze etc.). Numeroase posibilităţi de distracţii, de practicare a
sporturilor nautice, excursii interne şi
externe, agrement etc.
JURILOVCA, com. în jud. Tulcea, alcătuită din 3 sate, situată pe malurile
lacurilor Goloviţa şi Razim, la poalele de
SE ale Pod. Babadag; 4 695 loc. (1 ian.
2011): 2 304 de sex masc. şi 2 391 fem.

Jupiter. Vedere generală

Expl. de calcar. Important centru piscicol,
cu cherhanale de mare capacitate. Pe
promontoriul situat în SV lacului Razim,
numit Capul Dolojman (sau Doloşman),
au fost descoperite (1926–1940) urmele
unei cetăţi greceşti de la sf. sec. 7 î.Hr.
(mai târziu oraş fortificat roman),
identificată ipotetic cu aşezarea grecoromană Argamum, menţionată documentar în sec. 6 î.Hr., iar apoi în lista
oraşelor refăcute de împăratul romanobizantin Iustinian I (sec. 6). Epigrafic,
localit. Argamum este atestată pe
horothesia („hotărnicia”) lui Laberius
Maximus, din timpul împăratului roman
Traian (98–117), ca fiind învecinată cu
Histria. Cercetările arheologice, reluate
în 1965, au scos la iveală urme ale
populaţiei autohtone datând din sec. 9–
8 î.Hr., din prima Epocă a fierului (sec.
8–7 î.Hr.) şi din perioada colonizării
greceşti care a început de la sf. sec. 7 î.Hr.
şi a continat neîntrerupt până în perioadele romană şi romano-bizantină. Au fost
descoperite monede şi obiecte din bronz,
ceramică, un fragment din zidul de
apărare al cetăţii din sec. 5–3 î.Hr. etc. Pe
ins. Bisericuţa din lacul Razim, în
apropierea Capului Dolojman, au fost
descoperite resturile unei bisericuţe din
sec. 11 şi o cruce-relicvar din bronz, cu
decor în relief, reprezentând pe avers pe
Iisus Hristos răstignit, iar pe revers, pe
Fecioara Maria în orantă (motiv iconografic al unui personaj în atitudine de rugăciune). În sec. 18, aici s-au stabilit
lipovenii veniţi din reg. Kuban (unde se
refugiaseră ca urmare a persecuţiilor
exercitate de patriarhul Nikon). Satul
Jurilovca este atestat documentar în 1826.
În perioada 13 oct. 1983–20 mai 1996, satul
şi com. J. s-au numit Unirea. Biserica de
rit vechi „Pokrov” („Acoperământul
Maicii Domnului”, 1838).

Jupiter. Plaja

KERSOVA Hârşova (2).

Kk

KORONA  Braşov (2).

KÜSTENGE  Constanţa (1).

KÁKOVA Grădinari (1).

KARLSBURG  Alba Iulia.

KARAÇUKLU Limanu.

KOMIDAVA Râşnov.

KAMENA Piatra-Neamţ (2).
KARA MURAT (sau CARAMURAT) 
Mihail Kogălniceanu (1).

KOWAZNA Covasna (1).

KRAISBURG Teliu.

KRESTYENFALU Cristian (1).
KÜRTEGYHAZ  Curtici.
KÜTOS  Curtici.
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LACUL CU MUŞCHI  Mohoş.

LACUL FĂRĂ FUND, lac antroposalin,
heliotermic, situat în perimetrul oraşului
Ocna Sibiului, format în cadrul salinei
„Francisc Grübe” (părăsită în 1775).
Supr.: 1 665 m2; ad. max.: 32 m. Salinitatea apei la supr. 96 g/l, iar la 6 m ad.,
318 g/l. Declarat rezervaţie naturală
hidrogeologică datorită faptului că
manifestă, cel mai pregnant, fenomenul
de heliotermie (vara, temp. apei la supr.
este de 24,5°C, la 2,5 m ad. atinge 31,4°C,
iar la sub 3 m ad. scade la 14–12°C,
devenind constantă către fundul lacului).
LACUL LUI BABAN  Gura Caliţei.

LACUL ROTUND, lac situat în lunca
Dunării, în partea de N a Dobrogei, în jud.
Tulcea. Supr.: 2,2 km2; vol.: 2,0 mil. m3.

LACUL TĂBĂCĂRIEI  Tăbăcăriei,
Lacul ~.
LACURI, Mănăstirea ~ Deleni (2).

LACU ROŞU 1. Lac de baraj natural,
situat pe cursul superior al râului Bicaz,
la 980 m alt., format în 1837 prin surparea
unei porţiuni din muntele Piatra
Ghilcoşului spre poalele masivului Suhard, barând valea râului Bicaz. Supr.:

Lacu Roşu (1). Vedere generală

12,6 ha. Lungime: 2,5 km; lăţime: 100–200
m; perimetrul: 3 km; vol.: 680 000 m3; ad.
max.: 10,5 m. În partea superioară a
lacului s-au produs puternice colmatări
(ritmul de sedimentare este de c.
5 cm/an), cauzate de afluenţii care se
reunesc acolo (Bicaz, Pârâul Oilor, Pârâul
Roşu, Licaşu ş.a.), fapt ce ar putea
determina dispariţia lacului în jurul
anului 2100. Pentru diminuarea colmatării s-au construit două baraje mici, în
spatele cărora s-au creat două lacuri de
acumulare şi de decantare a aluviunilor:
unul pe Pârâul Oilor (în 1960) şi altul pe
pârâul Piatra Roşie (în 1962). Lacu Roşu
mai este cunoscut în literatura de
specialitate şi sub numele de Ghilcoş sau
Ucigaşul. Denumirea de Lacu Roşu derivă de la argilele cu oxizi de fier aflate
în suspensie în apă, transportate şi
depuse în lac de Pârâul Roşu. Totodată,
culoarea roşie a lacului mai este
accentuată şi de stânca de culoare roşie
a masivului Suhard, care se reflectă în
apa lacului. Important şi atractiv obiectiv
turistic.
2.  Roşu (3).
3. Localit. componentă a municipiului
Gheorgheni, staţiune climaterică şi de

Lacu Roşu (3). Aspect din staţiune

odihnă de interes general, cu funcţionare
permanentă, situată în jud. Harghita,
într-o mică depresiune străjuită de M-ţii
Suhard, Tarcău, Hăşmaş şi Giurgeu
(Carpaţii Orientali), pe malul lacului cu
acelaşi nume, la 980 m alt., la 26 km NE
de municipiul Gheorgheni şi la 73 km N
de municipiul Miercurea-Ciuc. Climat
montan, tonic-stimulant, cu veri
răcoroase (în iul. temp. medii de 15°C) şi
ierni friguroase (în ian. medii termice de
–7°C). Temp. medie anuală este de c.
5,5°C, iar precipitaţiile atmosferice însumează c. 1 000 mm anual. Climatul tonicstimulant, cu aer curat, lipsit de praf şi
alergeni, puternic ozonat, face ca staţiunea să fie solicitată atât pentru odihnă,
cât şi pentru tratarea nevrozelor astenice,
a stărilor de debilitate, de surmenaj fizic
şi intelectual etc. În lunile de iarnă,
staţiunea atrage pe amatorii de schi, care
au la dispoziţie pârtii de dificultate medie
(pe masivul Suhardu Mare este una
dintre cele mai bune pârtii de schi din
ţară, în lungime de 2 400 m şi 600 m
diferenţă de nivel), iar în lunile de vară,
amatorii de sport au la dispoziţie terenuri
de sport, un ştrand în aer liber, precum
şi posibilitatea de a practica canotajul şi

Lacu Sărat (2). Complexul balnear

pescuitul în arealul lacului de acumulare
naturală sau chiar alpinismul (în Cheile
Bicazului, aflate la 3 km NE de staţiune).
Numeroase posibilităţi de drumeţii
montane spre cabana Suhard, spre
muntele Ucigaşul, spre Cheile Bicazului
(8 km lungime, cu farmec aparte, declarate rezervaţie naturală complexă), spre
lacul de acumulare Izvoru Muntelui de
pe râul Bicaz etc. Punctul de atracţie al
staţiunii îl constituie lacul de baraj natural
(Lacu Roşu). Păstrăvărie.

LACU SĂRAT 1. Lac clastocarstic (de
crov) cu apă sulfatată şi nămol terapeutic,
situat în NE Câmpiei Brăilei, la 25 m alt.,
la 5 km SV de municipiul Brăila. Supr.:
1,72 km2 (la niveluri medii ale apei; în
perioadele de secetă, supr. lacului se
reduce mult); vol.: 0,2 mil. m3; ad.: 1 m.
Lungime: 2 km; lăţime: 300 m. Apa lacului are o mare concentraţie în clorură
de sodiu şi sulfat de sodiu şi de magneziu
(mineralizare: 84 ‰). Lacul conţine pe
fund nămol sapropelic cu calităţi terapeutice.
2. Staţiune balneoclimaterică de
interes general, cu funcţionare permanentă, situată în jud. Brăila, în NE
Câmpiei Brăilei, la 25 m alt., pe malul
lacului omonim, la 5 km SV de municipiul Brăila. Climat continental de stepă,
cu amplitudini termice anuale mari
(25,4°C). Temp. medie anuală este de
11°C (în iul. temp. medii peste 23°C, iar
în ian. –2,3°C). Precipitaţii medii în jur
de 450 mm anual. Lacu Sărat, cu importante rezerve de nămol sapropelic şi de
apă minerală sulfatată, clorurată, sodică,
magneziană, slab bromurată (mineralizare 84 g/litru), oferă condiţii optime
de tratare a afecţiunilor reumatismale, a
celor ginecologice (insuficienţă ovariană,
cervicite cronice), dermatologice (psoria-

Lacul Lala Mare

zis, ichtioze, keratodermatii etc.), endocrine (hipotiroidie benignă, hipoovarie
etc.), neurologice periferice (pareze
uşoare, nevrite, sciatică), posttraumatice
etc. Complex balnear cu 250 de locuri.
Staţiunea este legată prin linii de tramvai
şi de autobuz cu municipiul Brăila.
LAINICI 1. Defileu şi trecătoare, situate
în partea de V a Carpaţilor Meridionali,
între M-ţii Parâng (la E) şi M-ţii Vâlcan
(la V), pe Valea Jiului, la 513 m alt.
Defileul are o lungime de 30 km. În cuprinsul său, talvegul râului Jiu are o
pantă accentuată (9 m/km), iar versanţii
abrupţi care-l străjuiesc dau un farmec
deosebit acestor locuri. Şoseaua care
străbate defileul a fost construită la sf.
sec. 19, iar calea ferată, ce trece prin 39 de
tuneluri, a fost inaugurată la 31 oct. 1948,
asigurând legăturile între Depr. Petroşani
şi Oltenia.
2. Mănăstirea ~  Bumbeşti-Jiu.

LALA, complex de lacuri glaciare în M-ţii
Rodnei (Carpaţii Orientali), format din
Lala Mare (5 637 m2; ad. max.: 1,6 m) şi
Lala Mică (1 550 m2; ad. max.: 0,40 m).
De aici izv. pârâul Lala.
LALOŞU, com. în jud. Vâlcea, alcătuită
din 6 sate, situată în SE Piem. Olteţului,
pe stg. râului Olteţ; 2 530 loc. (1 ian. 2011):
1 254 de sex masc. şi 1 276 fem. Zăcăminte
de gaze naturale. Prelucr. lemnului (uşi,
ferestre). Viticultură; legumicultură.
Muzeu sătesc (Berbeşti). Cămin cultural
(1938) şi bibliotecă publică (c. 9 500 vol.),
în satul Laloşu. Fermă de creştere a bovinelor. Bisericile cu hramurile „Sfinţii
Voievozi” (1850) şi „Cuvioasa Parascheva”
(1859), în satele Berbeşti şi Mologeşti. Satul
Laloşu este atestat documentar în 1592, iar
Berbeşti la 24 febr. 1594.

Lacul Lala Mică

Laslea
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LANDESTREU  Jimbolia.

LA OM, cel mai înalt vârf al masivului
calcaros Piatra Craiului (Carpaţii
Meridionali); alt.: 2 238 m. Vegetaţie
alpină de stâncărie, în cadrul căreia se
remarcă prezenţa endemismului garofiţa
Pietrii Craiului (Dianthus callizonus),
declarată monument al naturii. Vârful La
Om mai este cunoscut şi sub numele de
Baciu sau Piscul Baciului.
LAPOŞ, com. în jud. Prahova, alcătuită
din 4 sate, situată în E Depr. Sângeru, la
poalele de N ale Dealului Istriţa, pe
cursul superior al râului Tisău; 1 309 loc.
(1 ian. 2011): 684 de sex masc. şi 625 fem.
Biserica din lemn „Sfântul Gheorghe”
(1823), în satul Lăpoşel. Satul Lapoş apare
menţionat documentar în 1607.
LARGIANA  Românaşi.

LARGU, com. în jud. Buzău, alcătuită din
2 sate, situată în Câmpia BuzăuCălmăţui, pe râul Călmăţui; 1 640 loc.
(1 ian. 2011): 831 de sex masc. şi 809 fem.
Morărit; produse de panificaţie. În perimetrul satului Scărlăteşti, în punctul numit „Cornul Malului”, a fost identificată
o necropolă sarmatică (sec. 2–3) unde au
fost găsite vase ceramice, cercei din
bronz, mărgele din coral, sticlă şi
chihlimbar, oglinzi cu tagma, cuţite din
fier, fusaiole din lut ş.a. La c. 500 m N de
necropolă au fost descoperite urmele
unei aşezări de tip Sântana de Mureş (sec.
4). În satul Largu, menţionat documentar
în 1700, se află biserica având dublu hram
- „Sfinţii Voievozi” şi „Sfântul Ilie” (1817,
reconstruită în 1936).
LASCĂR CATARGIU  Schela (1).

LASLEA, com. în jud. Sibiu, alcătuită din
5 sate, situată în zona de contact a Pod.
Târnavelor cu Pod. Hârtibaciului, la
confl. râului Laslea cu Târnava Mare;
3 288 loc. (1 ian. 2011): 1 657 de sex masc.
şi 1 631 fem. Expl. de gaze naturale (în
satul Nou Săsesc). Producţie de mobilă
şi de suc de mere. Satul Laslea este
menţionat documentar la 16 sept. 1309
cu numele Sanctus Ladislaus. În satul
Mălâncrav, atestat documentar în 1305,
se află conacul „Apafi” (sec. 15, cu modificări din sec. 17, restaurat în 2006–2007)
şi o biserică datând din prima jumătate
a sec. 14 (azi biserică evanghelică), cu
picturi murale interioare de factură
gotică, executate după anul 1350, cu
tavan casetat şi pictat (1792) şi un altar
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Latoriţa

poliptic gotic (sec. 15), cu unele transformări din sec. 20; biserici care în
prezent aparţin cultului evanghelic în
satele Laslea (1842–1845), Floreşti (1424,
cu turn din 1855), Nou Săsesc (ante 1345,
refăcută în sec. 15) şi Roandola (c. 1500,
refăcută în 1792). Biserica „Sfântul
Nicolae” (sec. 18), în satul Laslea.
LATORIŢA Lotru (2).
LAZ  Săsciori.

LAZA, com. în jud. Vaslui, alcătuită din
4 sate, situată în Colinele Tutovei, pe râul
Racova; 3 170 loc. (1 ian. 2011): 1 599 de
sex masc. şi 1 571 fem. Fermă de creştere
a bovinelor. Culturi de cereale; legumicultură. Apicultură. Piscicultură (în lacul
Puşcaşi). Centru de ceramică populară,
roşie (în satul Poiana lui Alexa). Satul
Puşcaşi este menţionat documentar,
prima oară, în 1491. În satul Laza se află
biserica având dublu hram – „Sfântul
Gheorghe” şi „Sfântul Haralambie”, zidită
în anii 1913-1919 pe locul uneia din lemn
ce data din 1780, reparată în 1942, pictată
în 1957-1958, consolidată în 1993-1999 şi
repictată în 2003-2005. Până la 7 mai 2004,
com. L. a avut în componenţă satele
Poiana lui Alexa, Puşcaşi, Teişoru şi Valea
Târgului, care la acea dată au format com.
Puşcaşi, jud. Vaslui. Agroturism.

LAZURI, com. în jud. Satu Mare, alcătuită
din 6 sate, situată în Câmpia Someşului,
la graniţa cu Ungaria; 5 763 loc. (1 ian.
2011): 2 898 de sex masc. şi 2 865 fem.
Nod rutier. Creşterea bovinelor, ovinelor
şi porcinelor. Pe terit. satului Lazuri,
menţionat documentar, prima oară, în
1261, au fost descoperite vestigiile unei
locuinţe în care s-a găsit ceramică dacică
şi celtică (sec. 3–2 î.Hr.), precum şi urmele
unei aşezări din sec. 3–4. Biserici reformate, în satele Lazuri (sec. 16, cu transformări din sec. 19), Nisipeni (sec. 16) şi
Bercu (1840, cu turn din 1959, declarată
monument istoric); bisericile ortodoxe cu
acelaşi hram – „Sfinţii Arhangheli Mihail
şi Gavriil”, în satele Noroieni (1810) şi
Peleş (1828).
LAZURI DE BEIUŞ, com. în jud. Bihor,
alcătuită din 4 sate, situată în Depr. Beiuş,
pe cursul superior al Crişului Negru;
1 638 loc. (1 ian. 2011): 822 de sex masc.
şi 816 fem. Satul Lazuri de Beiuş este
menţionat documentar, prima oară, în
1588. Bisericile ortodoxe, din lemn, cu
hramurile „Înălţarea Domnului” (sec. 18,

cu picturi din 1776 şi adăugiri din 1926)
şi „Pogorârea Duhului Sfânt” (sec. 18,
pictată în sec. 19, renovată în 1925 şi
restaurată în 1959), în satele Hinchiriş şi
Lazuri de Beiuş.

LĂCĂUŢ, Munţii ~, culme muntoasă în
NV M-ţilor Vrancea, cu orientare generală
NV-SE, mărginită de un abrupt pe versantul de V, constituită predominant din fliş
grezos cu intercalaţii şistoase, fliş bituminos cu gresie de Kliwa şi conglomerate.
În cadrul ei se detaşează mai multe masive: Lăcăuţ (vf. Lăcăuţ 1 777 m), Goru (vf.
Goru 1 785 m), Giurgiu (1 721 m), Furu (vf.
Furu Mare 1 415 m) ş.a. Important nod
hidrografic din care izv. râurile Putna,
Bâsca Mare, Bâsca Mică, Zăbala, Năruja,
Tişiţa, Coza ş.a. Staţiune meteorologică de
alt.
LĂCULEŢE, Schitul ~  Glodeni.

LĂCUSTENI, com. în jud. Vâlcea,
alcătuită din 5 sate, situată în partea de
S a Piem. Olteţului; 1 571 loc. (1 ian. 2011):
769 de sex masc. şi 802 fem. Pomicultură.
În satul Lăcusteni, atestat documentar în
1480, se află biserica din lemn cu hramul
„Sfântul Nicolae” (1780, refăcută în 1835),
în satul Lăcuştenii de Jos, numit Risipiţi
până la 1 ian. 1965 şi menţionat documentar în 1619, există o biserică din 1912
zidită pe locul uneia din lemn din 1799,
iar în satul Găneşti, atestat documentar
la 8 ian. 1480, se află biserica având dublu
hram – „Sfântul Vasile” şi „Sfântul
Nicolae” (1811-1812, declarată monument istoric) şi biserica din lemn cu
hramul „Sfântul Gheorghe” (1825). Com.
L. a fost înfiinţată la 7 mai 2004 prin
desprinderea satelor Lăcusteni, Contea,
Găneşti, Lăcustenii de Jos şi Lăcustenii
de Sus din com. Zătreni, jud. Vâlcea.

LĂDEŞTI, com. în jud. Vâlcea, alcătuită
din 10 sate, situată în partea de E a Piem.
Olteţului, pe râul Cerna; 1 929 loc. (1 ian.
2011): 919 de sex masc. şi 1 010 fem. Nod
rutier. Pomicultură (meri, pruni, peri).

LĂPUGIU 1. Dealurile Lăpugiului,
unitate deluroasă situată la limita jud.
Hunedoara cu jud. Timiş, între M-ţii
Poiana Ruscăi (la S şi SE), Dealurile
Lugojului şi Pod. Lipovei (la V şi NV) şi
Valea Mureşului (la E şi NE). Sunt
alcătuite din gresii, marne, argile, pietrişuri, tufuri, andezite ş.a., prezintă culmi
netede şi nu prea lungi, cu înălţimi
cuprinse între c. 300 m şi c. 500 m alt.
(Dealurile Dobra 364 m, Corbului 406 m,
Sălişte 518 m ş.a.).

2. Depresiune de eroziune, situată în
zona de contact a prelungirilor de NV ale
M-ţilor Poiana Ruscăi cu Dealurile
Lăpugiului, la 200–250 m alt., pe cursul
inf. al Pârâului Lăpugilor, pe terit. jud.
Hunedoara. Supr.: c. 26 km2. Relieful este
reprezentat prin lunci, terase şi glacisuri.
Versanţii dealurilor înconjurătoare sunt
acoperiţi cu păduri de foioase şi cu fâneţe
naturale.

LĂPUGIU DE JOS, com. în jud. Hunedoara, alcătuită din 10 sate, situată în
partea de V a Depr. Lăpugiu, la poalele
de NV ale M-ţilor Poiana Ruscăi, pe
Pârâul Lăpugilor; 1 584 loc. (1 ian. 2011):
785 de sex masc. şi 799 fem. Staţii de c.f.
(în satele Lăpugiu de Jos şi Holdea) şi
haltă de c.f. (în satul Ohaba). Prelucr.
lemnului. Colectarea fructelor de pădure.
Creşterea bovinelor, ovinelor şi porcinelor. În satul Lăpugiu de Jos, menţionat
documentar, prima oară, în 1439, se află
o biserică din lemn cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” (1765) cu picturi
interioare din prima jumătate a sec. 19.
Punct fosilifer (în satul Lăpugiu de Sus),
cu faună marină din Miocen. Popas
turistic.
LĂPUŞ 1. Munţii ~, masiv muntos în NV
Carpaţilor Orientali, în grupa munţilor
vulcanici, situat între M-ţii Gutâi (la
V-NV) şi Ţibleş (la E-SE). Prezintă mai
multe culmi domoale, dirijate spre S
(Culmea Şatra, 1 041 m alt.) sau spre N,
din care se detaşează câteva vârfuri ce
depăşesc 1 300 m alt.: vf. Neteda (1 322
m), Sermeteş (1 306 m), Secu (1 311 m).
Alt max.: 1 358 m (vf. Văratec). Alcătuit
din roci eruptive (andezite, andezite
bazaltoide, piroclastite). Acoperit cu
păduri de fag în amestec cu răşinoase.
Nod hidrografic (de aici izv. râurile
Lăpuş, Botiz, Bloaja, Cavnic ş.a.).
2. Depresiune intramontană, tectonoerozivă, delimitată de M-ţii Gutâi şi M-ţii
Lăpuş (la N), Ţibleş (la NE), culmea
Breaza (la S) şi masivul Preluca (la V),
drenată de râul Lăpuş şi afl. lui (Rotunda,
Dobric, Suciu, Rohia). Supr.: c. 225 km2.
Relieful colinar, prezentând culmi domoale, netede şi despădurite, cu alt. de
450–550 m, intens fragmentate de o reţea
deasă de văi, însoţite de lunci flancate de
4–5 niveluri de terase, imprimă nota dominantă. La contactul cu zonele montane
limitrofe se află glacisuri (Vima şi Rohia
în S) sau resturi piemontane (Piem. Şatra
în N). Climă temperat-moderată (temp.
medie anuală 8–9°C) cu precipitaţii

abundente (800–1 000 mm anual). Cunoscută şi sub numele de Ţara Lăpuşului.
3. Râu, afl. dr. al Someşului pe terit.
com. Ardusat din Depr. Baia Mare; 112
km; supr. bazinului: 1 820 km2. Izv. din
partea centrală a M-ţilor Lăpuş, de sub
vf. Văratec, de la 1 200 m alt., curge mai
întâi pe direcţie N-S, având în sectorul
montan o pantă accentuată (15‰); în
arealul com. Lăpuş îşi schimbă direcţia
de curgere spre V, străbătând Depr.
Lăpuş şi oraşul Târgu Lăpuş, după care
străbate partea de S a masivului cristalin
Preluca, în cadrul căruia formează un
sector de chei epigenetice, lung de 30 km,
cu meandre încătuşate, apoi îşi schimbă
din nou cursul, mai întâi către N, iar din
com. Săcălăşeni către NV, drenând Depr.
Baia Mare cu o vale puternic meandrată.
Panta generală de scurgere este de 9,2 ‰,
iar debitul mediu multianual de 25 m3/s
în zona de vărsare în Someş. Afl. pr.:
Rotunda, Suciu, Rohia, Cavnic, Săsar.
4. Com. în jud. Maramureş, formată
dintr-un sat, situată în partea de E a Depr.
Lăpuş, pe râul omonim; 3 856 loc. (1 ian.
2011): 1 871 de sex masc. şi 1 985 fem.
Expl. de argile refractare. Producţie de
îmbrăcăminte din piele. Pomicultură
(meri, pruni, peri). Muzeu de etnografie
şi artă populară. Centru de ceramică
populară, roşie. Satul Lăpuş este menţionat documentar, prima oară, în 1505.
Biserica „Adormirea Maicii Domnului”
(sec. 16, cu picturi interioare în tempera
din 1697), restaurată în anii 2000–2004;
biserica „Naşterea Maicii Domnului”
(1994–1996). Pe terit. com. L. au fost
descoperite urmele unei aşezări din
Epoca bronzului şi o necropolă de la sf.
Epocii bronzului şi începutul Epocii
fierului, cu un inventar bogat (podoabe
şi butoni din aur, topoare de luptă din
fier, pumnale, urne din ceramică,
străchini decorate cu motive geometrice etc.).

LĂPUŞATA, com. în jud. Vâlcea, alcătuită
din 7 sate, situată în Piem. Olteţului, pe
dr. râului Cerna; 2 327 loc. (1 ian. 2011):
1 178 de sex masc. şi 1 149 fem. Reşed.
com. este satul Săruleşti. Centru pomicol
(meri, pruni, peri). Fermă de creştere a
ovinelor. Cămin cultural (din 1922) cu un
local nou, construit în 1960. În satul
Săruleşti, atestat documentar în 1625, se
află o biserică din lemn cu hramul
„Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”
(1610, cu modificări din anii 1841, 1895,
1947, restaurată în 1984–1986) şi o biserică
de zid din 1841, iar în satul Şerbăneşti,

biserica „Sfântul Nicolae” (1810, restaurată în 1857); bisericile din lemn cu acelaşi
hram – „Sfântul Nicolae” în satele Bereşti
(1610, refăcută în 1885–1887 şi restaurată
în 1982–1984) şi Zărneşti (1751, reconstruită în 1820, demolată în 1912 şi
refăcută în 1916–1924). În noaptea de 9
spre 10 nov. 2004, în satul Zărneşti s-a
produs o puternică alunecare de teren pe
o lungime de 300 m şi o adâncime de
10 m care a afectat drumul comunal şi
numeroase gospodării.

LĂPUŞNICEL, com. în jud. Caraş-Severin, alcătuită din 3 sate, situată la poalele
de NE ale M-ţilor Almăj, pe râul Globu;
1 254 loc. (1 ian. 2011): 598 de sex masc. şi
656 fem. Expl. de azbest şi de talc (în satele
Pârvova şi Şumiţa). Pomicultură (meri,
pruni). Satul Lăpuşnicel este menţionat
documentar, prima oară, în 1603.
LĂPUŞNICU MARE, com. în jud. CaraşSeverin, alcătuită din 2 sate, situată în
Depr. Almăj, la poalele de S ale M-ţilor
Semenic, pe râul Lăpuşnic; 1 784 loc. (1
ian. 2011): 867 de sex masc. şi 917 fem.
Expl. de azbest (în satul Moceriş). Prelucr.
lemnului. Pomicultură (meri, pruni, peri).
Cămin cultural (1938). Fanfară civilă
(1911). În satul Lăpuşnicu Mare, menţionat documentar, prima oară, în 1540, se
află biserica „Pogorârea Duhului Sfânt”
(1770–1780, pictată în 1878, restaurată în
1890 şi 1934, repictată în 1972, declarată
monument istoric).

LĂZAREA, com. în jud. Harghita,
alcătuită din 2 sate, situată în Depr.
Giurgeu, la 800 m alt., pe pârâul Lăzarea;
3 477 loc. (1 ian. 2011): 1 717 de sex masc.
şi 1 760 fem. Haltă de c.f. (în satul
Lăzarea). Nod rutier. Expl. forestiere şi
de calcar cristalin compact (marmură
inferioară). Prelucr. lemnului (mobilă);
productie de cărămizi şi ţigle. Tabără
estivală de creaţie modernă (sculptură şi
pictură), cu participare internaţională
(din 1974). În satul Lăzarea, menţionat
documentar, prima oară, în 1566, se află
un castel medieval, construit în etape
(corpul vechi datează din 1532, iar restul
clădirilor au fost adăugate în 1598, 1631–
1632), în stil renascentist, amplasat în
mijlocul unei curţi dreptunghiulare
(75 x 100 m). Prevăzut cu trei turnuri de
apărare (două pătrate şi unul poligonal,
cu şapte laturi), castelul a fost restaurat
la mijlocul anilor ’70 ai sec. 20. Tot în satul
Lăzarea există un muzeu în care sunt expuse operele realizate de artiştii plastici,
în cadrul taberei estivale de creaţie, o
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biserică romano-catolică fortificată (c.
1235, cu zid de incintă realizat în sec. 18,
cu unele transformări gotice din anul
1488), declarată monument istoric,
biserica mănăstirii franciscane (1669-1752,
incendiată în 1707 de trupele austriece,
reconstruită în etape, în stil baroc, în
perioada 1752-1908, declarată monument
istoric în 1992) şi capela „Sfântul Anton”
(1558).

LĂZĂRENI, com. în jud. Bihor, alcătuită
din 8 sate, situată în zona Dealurilor
Hidişelului; 3 058 loc. (1 ian. 2011): 1 549
de sex masc. şi 1 509 fem. Prelucr. primară a lemnului. Apicultură. Fond
cinegetic. Satul Lăzăreni este menţionat
documentar, prima oară, în 1828. Punct
fosilifer (în satul Miheleu) cu specii de
gasteropode şi echinoderme conservate
în calcarele tortoniene, declarat rezervaţie
paleontologică. În satul Lăzăreni se află
biserica „Adormirea Maicii Domnului”,
zidită în 1932-1934 pe locul uneia din
lemn ce data din 1751.
LEAOTA, masiv muntos în partea de E
a Carpaţilor Meridionali, la E de cursul
superior al Dâmboviţei şi la S-SE de
culoarul Bran-Rucăr, separat de M-ţii
Bucegi prin Valea Brătei. Alcătuit,
predominant, din şisturi cristaline, dar şi
din calcare jurasice (spre zona culoarului
Bran-Rucăr). Prezintă culmi domoale, cu
întinse supr. de eroziune, desfăşurate sub
forma unor plaiuri situate la 1 600–1 700
m alt., dominate de mai multe vârfuri:
Pietrele Albe (1 888 m), Cioara (1 853 m),
Sfântul Ilie (1 794 m) ş.a. Alt. max.: 2 133
m (vf. Leaota). Fragmentat de văi puternic adâncite (Cheia, Valea Bădenilor,
Stăncioiu, Ialomicioara, Ghimbav ş.a.),
cu versanţi având o înclinare moderată.
Acoperit cu păduri de fag în amestec cu
răşinoase. La peste 1 800 m alt. se află
păşunile alpine. Turism.
LECA-UNGURENI  Ungureni (1).

LECHINŢA 1. Dealurile Lechinţei, zonă
deluroasă situată în partea de NE a
Câmpiei colinare a Transilvaniei, delimitată de râurile Şieu (la E) şi Meleş (la V),
alcătuită din argile, argile marnoase,
nisipuri şi tufuri.
2. Râu, afl. dr. al Mureşului în aval
de Iernut; 60 km; supr. bazinului:
529 km2. Izv. din Colinele Mădăraşului.
Cunoscut şi sub numele de Comlod.
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3. Com. în jud. Bistriţa-Năsăud, alcătuită din 7 sate, situată în zona Dealurilor
Lechinţei, pe stg. râului Dipşa; 6 174 loc.
(1 ian. 2011): 3 070 de sex masc. şi 3 104
fem. Staţie de c.f. (în satul Lechinţa) şi
halte de c.f. (în satele Chiraleş, Sângeorzu
Nou, Ţigău şi Vermeş). Nod rutier. Expl.
de balast. Producţie de mobilă, de
îmbrăcăminte pentru lucru, de cărămizi
şi ţigle şi de produse lactate; fabrica de
zahăr a fost dezafectată după 1989.
Centru viticol şi pomicol. Culturi de
cereale, sfeclă de zahăr, plante tehnice şi
de nutreţ, cartofi. Creşterea bovinelor,
ovinelor, porcinelor. Vestigii neolitice
(topoare din piatră). În satul Lechinţa,
menţionat documentar, prima oară, în
1335, se află o biserică fortificată (sec. 15),
azi biserică evanghelică, şi un conac din
sec. 18 (azi sediul Primăriei). În satul
Vermeş există o biserică fortificată (sec.
15), cu turn-clopotniţă din 1579; în satul
Sângeorzu Nou se află o biserică din sec.
15 (cu refaceri din sec. 18) şi casa parohială a acesteia (sec. 16, cu transformări
din sec. 18), şi o biserică din lemn din sec.
18. În satul Bungard se găseşte biserica,
din lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil” (1711), în satul Ţigău există o
biserică din lemn (1770, reparată în 2012)
şi o biserică reformată (sec. 16), iar în
satul Chiraleş, o biserică evanghelică
(1907). În 1602, în această comună s-au
stabilit familii de germani venite din alte
comune.

LEHLIU, com. în jud. Călăraşi, alcătuită
din 2 sate, situată în Câmpia Bărăganului,
pe râul Milotina; 2 786 loc. (1 ian. 2011):
1 347 de sex masc. şi 1 439 fem. Nod
rutier. Culturi de cereale, plante tehnice
şi de nutreţ, floarea-soarelui, legume etc.
Între 17 febr. 1968 şi 23 ian. 1981, com. L.
a făcut parte din jud. Ialomiţa.

LEHLIU-GARĂ, oraş în jud. Călăraşi,
situat în Câmpia Bărăganului, la 55 m alt.,
la 55 km NV de municipiul Călăraşi şi 65
km E de Bucureşti; 6 347 loc. (1 ian. 2011):
3 027 de sex masc. şi 3 320 fem. Supr.: 82
km2, din care 5 km2 în intravilan;
densitatea: 1 269 loc./km2. Staţie de c.f.
(inaugurată la 17 nov. 1886). Nod rutier.
Producţie de piese şi accesorii pentru
autovehicule şi pentru motoare de
autovehicule, de tricotaje, de combustibil
biodiesel, de piese de schimb pentru combinatele siderurgice, de garnituri din
cauciuc pentru nave fluviale şi de prelucr.

a legumelor. Obiecte de artizanat (împletituri din răchită, obiecte din ceramică).
Bibliotecă (14 000 vol.). Siloz de cereale.
Motel („Hanul cu salcâmi”). Istoric.
Localit. apare consemnată pe o hartă
militară în 1853 şi a fost declarată oraş la
18 apr. 1989. În prezent, are în subordine
ad-tivă satele Buzoeni şi Răzvani (până
în 1980, a avut în componenţa sa şi satul
Valea Seacă, care ulterior a fost dezafectat). Între 17 febr. 1968 şi 23 ian. 1981,
a făcut parte din jud. Ialomiţa. Biserica
„Sfântul Dumitru Izvorâtorul de Mir”
zidită în anii 2010-2011 pe locul uneia din
paiantă construită în 1942-1943.

LELEASCA, com. în jud. Olt, alcătuită
din 7 sate, situată în partea de N a Piem.
Cotmeana; 1 438 loc. (1 ian. 2011): 671 de
sex masc. şi 767 fem. Pomicultură (meri,
peri, pruni, cireşi). În satul Leleasca se
află două biserici cu acelaşi hram –
„Adormirea Maicii Domnului” – una din
lemn (1766–1771, reparată în 1942,
restaurată în 2009-2010, declarată monument istoric) şi alta din zid (1807, cu
fresce originare); în satul Mierliceşti
există o biserică (din lemn şi cărămidă)
cu hramul „Sfântul Dumitru” (1850), iar
în satul Afumaţi biserica având hramul
„Adormirea Maicii Domnului” (1857).

LELESE, com. în jud. Hunedoara, alcătuită din 4 sate, situată la poalele de E ale
M-ţilor Poiana Ruscăi, pe râul Nădrab;
421 loc. (1 ian. 2011): 212 de sex masc. şi
209 fem. Expl. de talc şi steatit. Expl. şi
prelucr. primară a lemnului. Fond cinegetic. Renumită zonă etnografică (Ţinutul
Pădurenilor). Agroturism. Satul Lelese
este menţionat documentar, prima oară,
în 1733. În satul Runcu Mare, atestat
documentar în 1482, se află biserica din
lemn cu hramul „Cuvioasa Parascheva”
(1887).

LELEŞTI, com. în jud. Gorj, alcătuită din
3 sate, situată în Depr. Subcarpatică
Olteană, în zona de confl. a râului Suseni
cu Şuşiţa; 1 833 loc. (1 ian. 2011): 939 de
sex masc. şi 894 fem. Pomicultură (meri,
pruni, cireşi ş.a.). În satul Leleşti se află
un muzeu etnografic (inaugurat în 1977),
cu colecţii de costume populare, unelte,
obiecte de uz casnic ş.a., precum şi
bisericile din lemn cu hramurile „Sfântul
Nicolae” (construită în 1733–1774 de către
Grigore Roşca şi zugrăvită în 1847) şi
„Sfântul Ioan Gură de Aur” (1791); în
satul Frăteşti se află bisericile din lemn cu
hramurile „Adormirea Maicii Domnului”
(1825, declarată monument istoric) şi

„Sfinţii Voievozi” (1802), iar în satul
Rasoviţa există biserica din lemn cu hramul „Sfinţii Voievozi”, construită în 1802
prin grija medelnicerului Ianache
Sâmboteanu şi reconstruită în 1898–1900.

LELICENI, com. în jud. Harghita, alcătuită din 4 sate, situată în Depr. Ciuc, la
5 km S de municipiul Miercurea-Ciuc;
1 947 loc. (1 ian. 2011): 975 de sex masc.
şi 972 fem. Producţie de mobilă şi de
vopsele, lacuri şi cerneluri tipografice.
Sat de vacanţă (Hosasău). În satul
Leliceni, atestat documentar în anul 1251,
se află o biserică romano-catolică din sec.
15, în stil gotic, restaurată în 1806, declarată monument istoric în 1992. Lângă
această biserică există un tei plantat în
jurul anului 1500, declarat monument al
naturii şi protejat de lege din 1992; în
satual Misentea, menţionat documentar
în 1333, există o biserică romano-catolică
din anul 1247, fortificată în anul 1330.
Com. L. a fost înfiinţată la 7 apr. 2004 prin
desprinderea satelor Leliceni, Fitod,
Hosasău şi Misentea din com. Sâncrăieni,
jud. Harghita.

LEMNIA, com. în jud. Covasna, formată
dintr-un sat, situată în NE Depr. Târgu
Secuiesc, pe cursul superior al Râului
Negru, la poalele de S ale M-ţilor Nemira;
1 940 loc. (1 ian. 2011): 916 de sex masc.
şi 1 024 fem. Haltă de c.f. (în satul
Lemnia). Nod rutier. Expl. şi prelucr.
lemnului; confecţii textile; prelucr. laptelui şi a cărnii. Abator. Creşterea bovinelor. Moară de apă (sec. 19). Centru de
ţesături şi cusături populare. Agroturism.
În satul Lemnia, menţionat documentar,
prima oară, în 1332, se află o cetate ţărănească (sec. 16) cu o biserică romanocatolică de incintă, în stil gotic (1510, cu
transformări baroce din 1777). Până la 2
mart. 2004, com. L. a avut în componenţă
satele Lutoasa şi Mereni care la acea dată
au format com. Mereni, jud. Covasna.
LENAUDORF  Lenauheim.

LENAUHEIM, com. în jud. Timiş, alcătuită din 3 sate, situată în Câmpia Timişului; 5 995 loc. (1 ian. 2011): 2 979 de sex
masc. şi 3 016 fem. Staţii de c.f. (în satele
Grabaţ, Lenauheim şi Bulgăruş). Produse
alim. Ferme de creştere a bovinelor
(Lenauheim şi Grabaţ) şi a ovinelor (în
satul Grabaţ). În satul Lenauheim,
menţionat documentar, prima oară, în
1415 cu numele Csátad şi apoi în anul
1482, se află muzeul memorial „Nikolaus
Lenau” (poet romantic austriac născut în
acest loc, 1802–1850), biserica romano-

catolică „Sfânta Tereza” (1778), declarată
monument istoric, un han de poştă
(sec. 18) şi statuia poetului Nikolaus
Lenau, realizată de către sculptorul Béla
Radnai. Iniţial, satul Lenauheim s-a
numit Ciata, apoi Cetad, Strehlenau şi
Lenaudorf, iar din 1926 Lenauheim. În
perioada 1763-1767, această comună a
fost colonizată cu numeroase familii de
germani care au construit peste 200 de
case. În satul Grabaţ există o biserică
romano-catolică (1764) şi una ortodoxă
(1949), iar în satul Bulgăruş se află o
biserică romano-catolică (1774) şi una
ortodoxă din 1940.

LEORDA, com. în jud. Botoşani, alcătuită
din 5 sate, situată în zona de contact a
Dealului Bour cu Câmpia Jijiei Superioare, pe cursul superior al râului Sitna;
2 676 loc. (1 ian. 2011): 1 333 de sex masc.
şi 1 343 fem. Nod feroviar (staţia de c.f. a
fost inaugurată la 1 nov. 1871), în satul
Leorda şi haltă de c.f. (în satul Belcea).
Fermă de creştere a porcinelor. Culturi
de cereale, sfeclă de zahăr, legume etc. În
satul Leorda există o biserică din lemn
cu dublu hram - „Sfântul Nicolae” şi
„Adormirea Maicii Domnului” (1889) şi
o biserică din cărămidă cu hramul „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1963), iar
în satul Mitoc se află biserica din lemn
cu hramul „Cuvioasa Parascheva” (1792–
1794, reparată în 1866 şi 1892).

LEORDENI, com. în jud. Argeş, alcătuită
din 14 sate, situată în zona de contact a
Piem. Cândeşti cu Câmpia Piteştiului, pe
stg. râului Argeş, la confl. cu Budişteanca;
5 847 loc. (1 ian. 2011): 2 912 de sex masc.
şi 2 935 fem. Staţie de c.f. (inaugurată la
13 sept. 1872), în satul Leordeni. Nod
rutier. Expl. de petrol şi balast. Producţie
de furnire şi panouri din lemn, de îmbrăcăminte pentru lucru şi de ţuică. Iazuri
şi heleşteie pentru piscicultură şi irigaţii.
Centru viticol şi pomicol. Complex avicol.
În satul Leordeni se află casa memorială
„Dinu Lipatti”, casa „Gussi” (sec. 18–19),
azi Primăria şi biserica având dublu
hram – „Sfântul Gheorghe” şi „Sfânta
Ecaterina” (1864); bisericile cu hramurile
„Cuvioasa Parascheva” (1750) şi
„Adormirea Maicii Domnului” (1837), în
satele Ciulniţa şi Budişteni; biserica din
lemn cu hramul „Naşterea Domnului”
(1781), în satul Glâmbocata-Deal.
LEORDINA, com. în jud. Maramureş,
formată dintr-un sat, situată în partea de
E a Depr. Maramureş, pe stg. râului
Vişeu; 2 505 loc. (1 ian. 2011): 1 239 de sex

masc. şi 1 266 fem. Staţie de c.f. Expl. de
balast. Prelucr. lemnului. Centru de
arhitectură populară (porţi maramureşene) şi de port popular tradiţional. În
satul Leordina, menţionat documentar,
prima oară, în 1411, se află biserica
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”
(1864-1871, cu turn ridicat în 1893-1894).
LEORDIŞ, vârf în M-ţii Aninei, constituind alt. max. a acestora (1 160 m).
LEPŞA, Mănăstirea ~  Tulnici.

LEREŞTI, com. în jud. Argeş, alcătuită
din 3 sate, situată în zona de contact a
Muscelelor Argeşului cu prelungirile de
SE ale M-ţilor Iezer, pe cursul superior al
Râului Târgului; 4 744 loc. (1 ian. 2011):
2 262 de sex masc. şi 2 482 fem. Hidrocentrale în satele Lereşti (19 MW) şi
Voineşti (5,2 MW), intrate în funcţiune în
1987. Expl. şi prelucr. lemnului (mobilier
pentru birouri). Prelucr. maselor plastice
şi a laptelui. Produse ceramice (placi,
dale); biscuiţi. Creşterea bovinelor şi
ovinelor. Staţiune turistică (pârtie de
schi). Agroturism. Muzeu etnografic, în
satul Lereşti (cusături şi ţesături populare, case ţărăneşti specifice zonei
etnografice Argeş). Centru de dulgherit,
de confecţionare a costumelor populare
şi de prelucr. artistică a lemnului. În satul
Lereşti, atestat documentar în 1414, se
află bisericile cu hramurile „Sfinţii Îngeri”
(1860) şi „Înălţarea Domnului” (1927–
1929, construită după planurile arhitectului Dumitru Ionescu Berechet).
LESPEZI 1. Vârf în partea centrală a
M-ţilor Făgăraş, alcătuit din şisturi
cristaline. Alt.: 2 522 m (al patrulea vârf
ca înălţime din Carpaţii româneşti, după
vf. Moldoveanu, Negoiu şi Viştea Mare).
Cunoscut şi sub numele de Călţun.

Lespezi (1). Vârful Lespezi (stânga imaginii)

Leşu
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2. Com. în jud. Iaşi, alcătuită din 6
sate, situată în culoarul Siretului, la
poalele de V ale Dealului Mare, pe
ambele maluri ale râului Siret; 5 979 loc.
(1 ian. 2011): 3 020 de sex masc. şi 2 959
fem. Staţie de c.f. (în satul Lespezi). Nod
rutier. Expl. de balast. Prelucr. lemnului.
Fermă de creştere a bovinelor. Abator.
Centru de olărit. Iarmaroc anual (20 iul.).
În satul Lespezi, întemeiat în 1821 de un
grup de negustori evrei, se află o sinagogă (1882). Biserica având hramul
„Sfântul Dumitru” (sec. 19), în satul Heci.

LEŞU 1. Depresiune intramontană de
eroziune, situată în M-ţii Bârgău, pe
cursul mijlociu şi inf. al râului Leşu, la
500–800 m alt., străjuită de vf. Stegii (1 069
m) la N şi vf. Heniu Mare (1 611 m) la S.
Relief colinar, de terase şi lunci. Comunică spre E, prin defileul de la Valea
Măgurii, cu bazinetul depresionar Leşu
Superior. Pantele dealurilor înconjurătoare sunt acoperite cu păduri de fag în
amestec cu molid şi cu păşuni şi fâneţe
naturale.
2. Lacul ~  Bulz.
3. Com. în jud. Bistriţa-Năsăud,
alcătuită din 2 sate, situată în depresiunea
omonimă, la poalele vf. Stegii (în N) şi
Heniu Mare (în S) din M-ţii Bârgău, pe
râul Leşu; 2 934 loc. (1 ian. 2011): 1 581
de sex masc. şi 1 353 fem. Haltă de c.f. (în
satul Leşu). Expl. şi prelucr. lemnului.
Creşterea bovinelor şi ovinelor. Cămin
cultural (1927). Bibliotecă publică (1927)
cu c. 10 500 vol. Orchestră de muzică
populară (1953); echipa de dansuri
populare „Căluşarii” (1927); formaţia de
trişcari (din 1953). Vechi centru de
obiceiuri tradiţionale (claca, şezătoarea)
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şi de cusături şi ţesături populare.
Festival etnofolcloric anual „Rapsodia
trişcarilor” (în sept.; prima ediţie în 1968).
În satul Leşu, menţionat documentar în
1696, se află biserica „Sfântul Ioan
Botezatorul”, construită în anii 1995-2000
şi pictată de Horea Indolean din Gherla.

LEŞU SUPERIOR, bazinet depresionar
intramontan de eroziune, situat în M-ţii
Bârgău, pe cursul superior al râului Leşu
(afl. stg. al Ilvei), la 700–900 m alt., străjuit
de vârfurile Măgura Neagră (1 321 m),
Păltinoasa (1 227 m), Ţăşuleasa (1 215 m)
la N-NE şi Gogoaşa (1 605 m), Bârgău
(1 362 m), Dosu Zâmbroaiei (1 350 m) şi
Bondariului (1 266 m) la S-SV. Bazinetul
L.S., modelat în rocile sedimentare paleogene de la contactul cu rocile vulcanice
(diorite), rămâne suspendat în spatele
defileului de la Valea Măgurii prin care
comunică cu Depr. Leşu (1). În partea
centrală a acestui bazinet depresionar se
înalţă o măgură vulcanică (Măgura
Senienilor) ce atinge 943 m alt.

LETCA, com. în jud. Sălaj, alcătuită din
9 sate, situată la poalele de E-NE ale
Culmii Prisnel, pe dr. râului Someş; 1 978
loc. (1 ian. 2011): 910 de sex masc. şi 1 068
fem. Staţii de c.f. (în satele Letca şi
Cuciulat). Expl. de calcar şi de balast.
Produse lactate. Creşterea bovinelor.
Pomicultură (meri, pruni, peri). Culturi
de cereale, cartofi ş.a. Bisericile din lemn
cu hramurile „Sfinţii Arhangheli Mihail
şi Gavriil” (c. 1700, cu pridvor adăugat
în 1864), „Adormirea Maicii Domnului”
(începutul sec. 19) şi „Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil” (1736, cu picturi
interioare din 1863), în satele Topliţa,
Purcăreţ şi Şoimuşeni; în satul Letca,
menţionat documentar, prima oară, în
1405, se află două biserici din lemn – una

Letca. Pictură rupestră în peşterea Cuciulat

cu hramul „Sfânta Maria” sau Biserica
iobagilor (terminată la 11 mart. 1665, cu
picturi interioare realizate în 1806–1807
de Fericean Nechită), declarată monument istoric şi alta cu hramul „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” sau Biserica
nobililor (1747), mutată în 1991 în incinta
Universităţii din Oradea şi folosită ca
paraclis al Facultăţii de Teologie. Biserica
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, de
mici dimensiuni (12 m lungime şi 4,75 m
lăţime), a fost repictată în 1993 şi
declarată monument istoric. În locul
acestei biserici, în satul Letca a fost
construită (1992) o biserică de zid cu
acelaşi hram. În arealul satului Cuciulat
se află o peşteră, în interiorul căreia au
fost identificate picturi rupestre datând
de la sfârşitul Paleoliticului (c. 12 000–
10 000 î.Hr.). Cele mai reprezentative şi
mai bine conservate figuri sunt acelea ale
unui cal (24,5 cm lungime şi 12,5 cm
înălţime) în mişcare şi ale unei feline (80
cm lungime şi c. 50 cm înălţime), asemănătoare celebrelor picturi rupestre de la
Altamira din Spania.
LETCA NOUĂ, com. în jud. Giurgiu,
alcătuită din 3 sate, situată în Câmpia
Găvanu-Burdea, pe râul Bratilov; 3 418
loc. (1 ian. 2011): 1 732 de sex masc. şi
1 686 fem. Expl. de petrol; conserve de
legume. Morărit. Apicultură. Ciupercărie
(în satul Milcovăţu). Culturi de cereale,
plante tehnice şi de nutreţ, floareasoarelui, legume etc. Între 17 febr. 1968
şi 23 ian. 1981, com. L.N. a făcut parte din
jud. Ilfov. Bisericile cu acelaşi hram –
„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, în
satele Letca Nouă (1864-1867, cu catapeteasma pictată de Gheorghe Tattarescu) şi Letca Veche (1880).

LETEA, grind fluvio-maritim situat în
NE Deltei Dunării, între braţele Chilia şi
Sulina, la 18 km N de oraşul Sulina. Este
format din îngemănarea mai multor
grinduri alungite, separate prin zătoane.
Supr.: 170 km2 (cel mai mare din Delta
Dunării); lungime: 20 km; lăţime max.:
15 km; alt. max.: 12 m. Nisipurile care-l
formează creează câmpuri de dune de
3–10 m înălţime. Depresiunile dintre
dune sunt ocupate de vegetaţie lemnoasă,
astfel că pădurea apare ca o succesiune
de benzi cu lăţimi cuprinse între 10 şi 250
m, între care se găsesc spinările dunelor
de nisip. Aceste benzi sunt numite de
către localnici hasmacuri. Pe acest grind
se află Pădurea Letea (700 ha), situată la
7 km S de com. Periprava, extinsă pe

7 km lungime şi numită de către localnici
Pădurea Hasmacu Mare. Pădurea Letea
este alcătuită predominant din stejar
brumăriu (Quercus pedunculiflora), stejar
pedunculat (Quercus robur), frasin pufos
sau de baltă (Fraxinus pallisae) – descoperit aici pentru prima oară ca specie
nouă pentru flora Pământului de către
botanistul englez Abraham Taylor
Willmott, ulm (Ulmus foliacea), tei (Tilia
tomentosa), salcie plesnitoare (Salix fragilis), plop cenuşiu (Populus canescens) ş.a.
Stratul de arbuşti este reprezentat prin
salba moale (Evonymus europaeus), lemn
câinesc (Ligustrum vulgare), cătina albă
(Hippophae rhamnoides), cătina roşie
(Tamarix ramosissima) ş.a. Pădurea Letea
are un aspect tropical datorită prezenţei
aici a numeroaselor plante agăţătoare,
printre care: Periploca graeca (o specie de
liană est-mediteraneană), viţa sălbatică
(Vitis silvestris), hameiul (Humulus lupulus) ş.a. În pădure trăiesc numeroase
reptile (şerpi neveninoşi, şopârle, vipere
mici), păsări (sitari, turturele, mierle,
vulturul codalb, dumbrăveanca ş.a.) şi
mamifere (mistreţi, vulpi, pisici sălbatice,
bizami, câinele enot etc.). Pe acest grind
se află cea mai bogată entomofaună din
România, cu specii unice. Pădurea Letea
este declarată rezervaţie naturală (1938)
şi monument al naturii.
LETEA VECHE, com. în jud. Bacău,
alcătuită din 5 sate, situată în Culoarul
Siretului, în unghiul format de confl.
râului Bistriţa cu Siretul, la 6 km SE de
municipiul Bacău; 6 654 loc. (1 ian. 2011):
3 291 de sex masc. şi 3 363 fem. Haltă de
c.f. (în satul Letea Veche). Hidrocentrală
pe Bistriţa (Bacău II, 30 MW, intrată în
funcţiune în 1966). Prelucr. lemnului.
Producţie de robineţi, de cărămizi şi ţigle.
Culturi de cereale. Pomicultură; viticultură. Fermă de creştere a bovinelor (în
satul Radomireşti). Legumicultură. Conacul „Lecca” (1895, restaurat în 1962), azi
muzeu sătesc, în satul Radomireşti. Satul
Letea Veche a fost înfiinţat în 1870 şi
menţionat documentar, prima oară în
1881.

LEŢCANI, com. în jud. Iaşi, alcătuită din
4 sate, situată în partea de S a Câmpiei
Jijiei Inferioare, pe râul Bahlui, la confl.
cu Roşior; 7 123 loc. (1 ian. 2011): 3 592
de sex masc. şi 3 531 fem. Staţie de c.f. (în
satul Leţcani). Producţie de mobilă, de
ambalaje din hârtie şi carton, de vopsele,
lacuri şi cerneluri tipografice şi de plăci
şi dale din ceramică. Fermă de creştere a

Leţcani. Biserica „Sfântul Spiridon”-Rotundă

bovinelor. Viticultură. Izvoare cu ape
minerale, predominant sulfuroase. Pe
terit. com. L. au fost descoperite vestigii
materiale din Neolitic, din epocile bronzului şi fierului, din perioada migraţiilor
popoarelor (sec. 4) şi din feudalism. În
satul Leţcani, menţionat documentar în
1516, se află Biserica Rotundă, iniţial cu
hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi
Elena”, construită în anii 1795-1802 din
iniţiativa soţilor Ana şi Constantin Balş.
Afectată de incendiul din 1830, biserica
a fost reparată ulterior, după care i s-a
atribuit hramul „Sfântul Spiridon”.
Avariată în timpul Primului Război
Mondial, biserica a fost reparată mai
târziu şi repictată în 1936. După
restaurările efectuate în anii 1960-1965, i
s-a mai atribuit un al doilea hram –
„Sfântul Dumitru Izvorâtorul de Mir”.
Stricăciunile provocate de cutremurul din
4 mart. 1977 au fost remediate până în
1982 când biserica a fost resfinţită, iar în
perioada 1996-2000 s-au executat lucrările
de repictare a pereţilor interiori. Declarată monument istoric în anul 2004. De
formă circulară, Biserica Rotundă, cu
dublu hram – „Sfântul Spiridon” şi
„Sfântul Dumitru Izvorâtorul de Mir”,
prezintă un portic monumental, cu patru
coloane ionice, deasupra căruia se ridică
turnul-clopotniţă de formă pătrată; în
satul Cogeasca există o biserică din lemn,
cu hramul „Naşterea Sfântului Ioan
Botezătorul” (1848 sau 1866), iar în satul
Cucuteni, o biserică din zid cu hramul
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”
(ante 1622). În perimetrul com. L. se află
rezervaţia floristică şi faunistică „Fânaţele
de la Valea lui David” (46,36 ha), situată

pe versantul de E al pârâului Valea lui
David (afl. al Bahluiului), la c. 6 km de
municipiul Iaşi. În această zonă, afectată
de numeroase alunecări de teren, se
dezvoltă un covor vegetal bogat (peste
500 de specii de plante superioare), cu
multe rarităţi floristice pentru România,
printre care se remarcă o specie euroasiatic-continentală de amăreală (Polygala
sibirica), o specie sudică de măcriş (Rumex
tuberosus), o specie rară de sânziană
(Asperula moldavica), precum şi alte plante
rare ca: ruscuţa de primăvară (Adonis vernalis), bărbuşoara (Erysimum mixtefurcatum), stânjenelul (Iris hungarica, Iris
sintenisii), patlagina (Plantago schwarzenbergiana), migdalul pitic (Prunus
tenella), cireşul de Bărăgan (Prunus fruticosa) ş.a. Fauna întâlnită aici este bogată
şi variată: vipera (Vipera ursini), şopârla
(Lacerta agilis chersonensis), greierul
împroşcător (Dinarchus desipus), fluturele
(Evergestis ostrogovichi) ş.a.

LEU, com. în jud. Dolj, alcătuită din 2
sate, situată în Câmpia Romanaţi; 4 841
loc. (1 ian. 2011): 2 374 de sex masc. şi
2 467 fem. Staţie de c.f. (în satul Leu). Nod
rutier. Producţie de lanţuri şi arcuri, de
plase din sârmă, de bolţari şi de pavele.
Fermă de creştere a ovinelor. Culturi de
cereale, plante tehnice şi de nutreţ,
floarea-soarelui, tutun etc. Viticultură;
pomicultură (meri, pruni, piersici, caişi).
Apicultură. Sericicultură. Muzeu cu secţii
de istorie şi etnografie, cămin cultural şi
bibliotecă publică având c. 11 500 vol. (în
satul Leu). Pe terit. satului Leu au fost
descoperite urmele unei aşezări neolitice
în care s-au găsit unelte din silex (răzuitoare, lame, tesle, dăltiţe, împungătoare),
vase ceramice (borcane, castroane,
străchini) ornamentate cu adâncituri sau
cu benzi de linii incizate meandric, o
figurină feminină ş.a. Tot aici au fost
identificate vestigiile unei aşezări dacoromane şi ale unui castru roman din sec.
2–3. În punctul numit „Balta Lungă” a
fost descoperit (1967) un tezaur getodacic, alcătuit din 24 de monede din
argint datând din a doua jumătate a sec.
2 î.Hr. În satul Zănoaga, menţionat
documentar, prima oară, în anul 1300 şi
apoi în 1596, se află biserica având
hramul „Sfântul Nicolae” (1814, refăcută
în 1894), iar în satul Leu, bisericile cu
hramurile „Sfântul Dumitru” (1825, refăcută în 1868–1872), „Sfântul Gheorghe”
(1810, refăcută în 1861–1871 şi 1925–
1926), „Sfântul Nicolae” (1825, reconstruită în 1913–1922), „Maica Precista”

Limanu
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(1839, reconstruită în 1905) şi ruinele (din
1820) bisericii „Sfântul Nicolae” (sec. 17).

LIA, lac glaciar în masivul Retezat
(Carpaţii Meridionali), în aval de lacul
Bucura, pe un afl. al Lăpuşnicului Mare.
Supr.: 1,3 ha; ad. max.: 4,3 m.
LIBERTATEA  Costineşti.
LIBIDA  Slava Cercheză.

LICHIREŞTI  Călăraşi (1).

LICOSTOMO  Chilia Veche.

LICURICI, com. în jud. Gorj, alcătuită din
4 sate, situată în zona Dealurilor
Amaradiei; 2 372 loc. (1 ian. 2011): 1 188
de sex masc. şi 1 184 fem. Biserică din
lemn cu hramul „Intrarea în Biserică a
Maicii Domnului” (1776–1777), în satul
Licurici şi biserică din zid cu hramul
„Sfântul Nicolae” (1735, cu picturi murale
interioare originare), în satul Totea.

LIEBLING, com. în jud. Timiş, alcătuită
din 3 sate, situată în Câmpia Timişului;
3 885 loc. (1 ian. 2011): 1 950 de sex masc.
şi 1 935 fem. Staţie de c.f. (în satul
Liebling). Produse alim. Fermă de
creştere a bovinelor. Satul Liebling este
menţionat documentar, prima oară, în
sec. 13, cu numele Besd, iar în 1786 a fost
colonizat cu germani.
LIEŞTI, com. în jud. Galaţi, formată dintrun sat, situată în zona de contact a
Câmpiei Siretului Inferior cu Câmpia
Tecuciului, pe cursul inf. al râului Bârlad,
la confl. cu Siretul; 10 787 loc. (1 ian.
2011): 5 405 de sex masc. şi 5 382 fem.
Staţie de c.f., inaugurată în 1872. Fabrică
de zahăr (în prezent dezafectată); producţie de mobilă, de bolţari, de ulei
comestibil şi de covoare manuale; patru
brutării; obiecte împletite din răchită.
Centru pomicol (meri, pruni, peri) şi
viticol (vinificaţie). Culturi de legume (în
solarii); trei iazuri piscicole cu o supr.
totală de 27 ha. Bibliotecă publică (c.
14 000 vol.). În satul Lieşti, atestat documentar la 15 iul. 1448, se află biserica
„Sfântul Nicolae”, zidită în 1882 pe locul
uneia ce data dinainte de anul 1809. În
satul Şerbăneşti (unificat cu satul Lieşti
la 17 febr. 1968) s-a născut inginerul
Anghel Saligny (1854–1925).
LIMANU, com. în jud. Constanţa, alcătuită din 4 sate, situată pe ţărmul Mării
Negre, la graniţa cu Bulgaria; 6 124 loc.
(1 ian. 2011): 3 095 de sex masc. şi
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3 029 fem. Muzeu de artă, înfiinţat în
1960, pe baza lucrărilor realizate de
membrii Uniunii Artiştilor Plastici din
România cu prilejul documentării făcute
de aceştia în Dobrogea (colecţii de
pictură, sculptură şi grafică). Staţiune
balneoclimaterică estivală (în satul 2 Mai).
Punct de frontieră (rutier) cu Bulgaria
(Vama Veche). Rezervaţie complexă de
dune marine (2 Mai – Vama Veche, 50
km2) şi rezervaţie forestieră (Pădurea
Hagieni, 393 ha, ocrotită de lege din 1962),
cu exemplare maiestuoase de stejar
brumăriu (Quercus pedunculiflora) şi stejar
pufos (Quercus pubescens), cu cărpiniţă
(Carpinus orientalis) şi scumpie (Cotinus
coggygria), şi cu un covor ierbaceu variat
(colilie/Stipa
joannis,
floareaamorului/Plumbago europaea, bujorul/
Paeonia tenuifolia etc.). Rezervaţie
speologică (Peştera Limanu). Pe terit.
satului Limanu, înfiinţat în 1863 de
coloniştii turci şi tătari, cu numele
Karaçuklu (Caracicula), a fost descoperit
(1959) un cimitir de înhumaţie datând
din Neolitic, cu un inventar bogat de
piese aparţinând culturii materiale
Hamangia (vase din ceramică arsă, cu
lustru negru, decorate cu motive liniare,
triunghiulare sau spiralice executate prin
înţepături succesive, vase din marmură,
brăţări şi mărgele din cochilii etc.). În
arealul satului 2 Mai a fost identificat un
mormânt tumular datând din sec. 3 î.Hr.,
realizat din blocuri de piatră şi un gang
de acces (dromos) mărginit de ziduri lungi
în pantă. Se presupune că mormântul
este al unui conducător get din apropierea oraşului Callatis. Denumirea
actuală a satului Limanu datează din
1940.
LIMBA Ciugud.

LIMES ALUTANUS  Olt (1).

LIPĂNEŞTI, com. în jud. Prahova,
alcătuită din 4 sate, situată în Subcarpaţii
Prahovei, pe râul Teleajen; 5 348 loc.
(1 ian. 2011): 2 614 de sex masc. şi 2 734
fem. Staţie de c.f. (în satul Lipăneşti).
Expl. de petrol. Balastieră. Producţie de
mobilă. În satul Zamfira se află mănăs[ntemeiat`
schit
tirea cu acelaşi nume, cu
bisericacaavând
dublu
hram
„Intrarea
în Treime",
Biserică a
de
c`lugari,
cu –biserica
"Sf@nta
Maiciiazi
Domnului”
aflat`
[n cimitir, şi „Sfântul Nifon” a
ei zidire a început prin anul 1721 din
cărui
iniţiativa şi prin osârdia Zamfirei
Apostoli, văduva comerciantului Manoil
(Mano) Apostoli, şi terminată prin

strădania nurorii sale, Smaranda (fiica
agăi Ion Bălăceanu şi nepoata domnului
Şerban Cantacuzino) la 29 iul. 1743.
Cutremurele din 14 oct. 1802 şi 11 ian.
ruinarea
acesteia ]i zidirea,
1838 au provocat mari
stricăciuni
bise[n
apropierea
ei, a uneia
cu dublude
hram
- "Intrarea
ricii,
aducând-o
aproape
ruină,
fapt
in
a Maicii Domnului"
]i "Sf@ntul
ceBiseric`
a determinat
construirea
uneiNifon",
noi
biserici în anii 1855–1857 prin grija
mitropolitului Nifon. Picturile murale
interioare au fost executate de către
Nicolae Grigorescu, ajutat de fratele său
Gheorghe, în perioada 16 iul. 1856–8 sept.
1857, la terminarea picturilor fiind sfinţită
biserica (8 sept. 1857). Picturile murale
au fost restaurate în 1904 de pictorul
Toma Vintilescu, în 1951–1953 de pictorii
Gheorghe Vânătoru şi Constantin
Călinescu şi în anii 1986–1989 de pictorul
Ion Chiriac. Biserica a suferit avarii în
urma cutremurelor din 10 nov. 1940 şi 4
mart. 1977, după care a fost consolidată
şi renovată (1941–1942, 1977–1982). Ample lucrări de renovare şi restaurare în
1950–1960. Muzeu cu colecţie de obiecte
bisericeşti. În satul Lipăneşti există
biserica „Adormirea Maicii Domnului”
(1810, reparată în 1900, renovată în 1939
şi restaurată după cutremurul din 10 nov.
1940, respectiv în anii 1942-1943), iar în
satul Şipotu se află biserica având dublu
hram - „Sfântul Dimitrie” şi „Sfântul
Gheorghe” (1840, reconstruită în 19791988 şi pictată în 1988-1993).
LIPNIŢA, com. în jud. Constanţa, alcătuită din 7 sate, situată în SV Pod. Oltinei,
pe dr. Dunării, la graniţa cu Bulgaria;
3 217 loc. (1 ian. 2011): 1 639 de sex masc.
şi 1 578 fem. Expl. de calcar. Abator.
Creşterea bovinelor, ovinelor, porcinelor.
Culturi de cereale, floarea-soarelui, rapiţă
ş.a. Apicultură. Pomicultură. Viticultură.
Bibliotecă publică (c. 7 600 vol.). Trei
cămine culturale (în satele Lipniţa,
Canlia, Coslugea). Fond cinegetic. Pe
terit. satului Canlia au fost descoperite
(1955, 1974–1976, 1978–1980) vestigiile
mai multor aşezări omeneşti suprapuse,
care se succed din prima Epocă a fierului
(Hallstatt) până în feudalismul timpuriu.
Într-o locuinţă hallstattiană de suprafaţă,
de mari dimensiuni (6 x 4 m), au fost
găsite vase din ceramică lucrate cu mâna
(borcane, căni, ceşti, străchini). Din
perioada La Tène-ului geto-dacic (sec. 5–
1 î.Hr.) au fost identificate urmele unui
bordei din care s-au recuperat borcane
lucrate cu mâna, decorate cu butoane şi
brâu alveolar, şi fragmente de vase
cenuşii lucrate la roată, iar din epocile
romană şi romano-bizantină (sec. 2–6) au

fost scoase la iveală resturi de locuinţe,
un cuptor de ars vase, fragmente ceramice, opaiţe, monede, ţigle cu ştampila
Legiunii a XI-a Claudia ş.a. Tot aici au fost
identificate urmele unei cetăţi, denumită
Păcuiul lui Soare, datând de la mijlocul
sec. 10, distrusă parţial de eroziunea
exercitată de Dunăre. Avea un zid de
incintă cu turnuri rotunde la colţuri şi o
poartă de intrare cu turn deasupra. În
interiorul cetăţii exista un edificiu cu
abside. În sec. 11, peste ruinele cetăţii s-a
stabilit o colectivitate de grăniceri
bizantini (stratiatai), care au restaurat
fortificaţia, iar în sec. 13–14 exista aici o
aşezare de bordeie, caracterizată prin
abundenţa ceramicii smălţuite. În sec. 15–
16, locuirea zonei a fost sporadică. În
arealul satului Izvoarele (fost Pârjoaia)
se păstrează ruinele unei cetăţi de piatră
de la începutul sec. 4 în incinta căreia
exista o bazilică creştină. Din interiorul
cetăţii au fost recuperate obiecte de epocă
romană şi romano-bizantină (podoabe
din aur, argint şi bronz, ceramică, unelte,
monede din bronz şi plumb datând din
sec. 4–5), precum şi un tezaur alcătuit din
17 obiecte de argint (linguri, cupe, strecurătoare, casetă) din sec. 5–6. În satul
Lipniţa se află o mănăstire de călugăriţe,
înfiinţată în anul 2004, cu biserica
„Sfântul Ioan Botezătorul” şi cu paraclisul „Sfântul Mucenic Dasie” (martir
dobrogean), construite în anii 2004-2006,
iar în satul Izvoarele există biserica din
paiantă cu hramul „Sfântul Dumitru”,
fără turlă (ante 1877, restaurată în anul
2001).
LIPOVA 1. Dealurile sau Podişul
Lipovei, complex de dealuri în N
Banatului, între râurile Mureş (la N) şi
Bega (la S), extins pe c. 80 km lungime
(pe direcţie E-V) şi c. 20 km lăţime max.
Este parte componentă a Dealurilor
Vestice (Dealurile bănăţene), fiind format
din interfluvii largi, cu aspect piemontan,
cu înclinare uşoară către V. Alcătuit
predominant din marne, argile, pietrişuri,
nisipuri şi pe alocuri din gresii, şisturi
argiloase şi marno-calcare. Alt. medie
200–250 m. Alt. max.: 493 m (Dealul Fragulea). Puternic fragmentat de râurile
Pârâu Mare, Cladova, Miniş, Chizdia,
Gherteamoş ş.a. Pantele dealurilor sunt
acoperite cu păduri, cu pomi fructiferi şi
cu viţă de vie.
2. Oraş în jud. Arad, situat pe ambele
maluri ale râului Mureş, la intrarea
acestuia în Câmpia Aradului, la poalele
de SV ale M-ţilor Zarand, la 153 m alt., la

35 km E-SE de municipiul Arad; 10 913
loc. (1 ian. 2011): 5 271 de sex masc. şi 5 642
fem. Supr.: 134,6 km2, din care 8,9 km2 în
intravilan; densitatea: 1 226 loc./km2.
Staţie de c.f. Nod rutier. Expl. de balast
şi de granit (în localit. componentă
Radna). Fabrică de strunguri (în prezent
dezafectată). Producţie de vagoane de
cale ferată, de maşini şi utilaje diferite,
de mobilă, de module electronice, de
încălţăminte şi de produse alim. Staţie de
îmbuteliere a apelor minerale. Centru
viticol; bazinul pomicol cu meri, peri,
pruni, piersici a fost lichidat, iar staţiunea
de cercetare şi producţie pomicolă
desfiinţată. Muzeu de istorie, etnografie
şi artă medievală (inaugurat în 1952),
adăpostit (din 1958) în castelul „Misici”.
Muzeu cu colecţia de artă „Eleonora
Costescu şi Vasile Varga” (pictură
românească modernă, picturi aparţinând
şcolilor flamandă, italiană, engleză,
franceză ş.a.). Staţiune balneoclimaterică
de interes general, cu funcţionare permanentă, cu izv. de ape minerale carbogazoase, feruginoase, bicarbonatate, calcice,
sodice, magneziene, slab radioactive, indicate în tratarea bolilor cardiovasculare
(stări după infarct miocardic, în perioada
de după convalescenţă, hipertensiune
arterială, arteriopatii periferice, varice în
stadiile I şi II), a celor hepato-biliare
(dischinezie biliară, colecistite cronice,
stări după ficat operat, pancreatite
cronice). Istoric. În arealul oraşului au
fost descoperite vestigii romane (monede,
monumente funerare ş.a.). Localit. apare
menţionată documentar, prima oară, în
1245, într-un act emis de regele ungur
Béla IV, prin care dădea ordin să se refacă
cetatea distrusă de invazia mongolă din
1241. În 1315, localit. apare consemnată

Lipova. Ruinele cetăţii Şoimoş.

cu numele Lipva, iar în 1440 este declarată
oraş liber. În anii 1325–1327 a fost construită o mănăstire franciscană din
porunca regelui maghiar Carol I Robert,
în 1334 a fost instalată o tiparniţă în care
se stanţau monede (mărci de Lipova,
florini de aur şi alte monede), iar în
perioada 1387–1437 la Lipova a funcţionat o episcopie ortodoxă. În perioadele
1552–1595 şi 1613–1718 s-a aflat sub
stăpânire turcească, după care a intrat sub
stăpânire habsburgică. În perioada 1718–
1736 au fost colonizate peste 200 de familii
de germani, urmate de altele în anii 1752–
1764, 1770 şi 1775. În prezent, are în subordine ad-tivă două localit. componente:
Radna şi Şoimoş. Monumente: biserica
având hramul „Adormirea Maicii Domnului”, construită în mai multe faze: în
1338 s-a realizat pronaosul şi jumătate
din navă, în 1732 s-au efectuat reparaţii,
în 1792-1797 a fost prelungită şi ridicată
turla, iar în 1928 s-au adăugat galeriile
interioare. Picturile murale au fost executate în anul 1500 (lângă intrarea în
navă), iar în 1732–1735 biserica a fost
pictată la interior şi exterior de zugravul
Nedelcu; bazarul turcesc „Sub Dughene”
(sec. 17), cu faţadele susţinute de opt
pilaştri cilindrici, masivi, legaţi între ei
prin arcade, este azi ocupat de spaţii
comerciale; castelul „Misici” (sec. 19), în
stilul barocului târziu. În localit. componentă Şoimoş se află ruinele (din 1788)
unei cetăţi medievale, declarată monument istoric, construită în 1235-1270 şi
atestată documentar în 1278 (cetatea s-a
aflat un timp în posesia lui Iancu de
Hunedoara, care a refăcut-o între 1440 şi
1446) şi biserica cu hramul „Buna
Vestire” (1792, cu iconostas pictat în 1875
de către Nicolae Popescu şi cu picturi
murale executate în 1923). În localit.
componentă Radna există mănăstirea
romano-catolică „Sfânta Maria”, întemeiată în 1551 de călugării franciscani
veniţi din Bosnia, construită în etape, în
perioada 1727–1826. Biserica mănăstirii
a fost zidită în perioada 1756–1782 şi
pictată în 1902 de Jószef Krichler din
Budapesta. Turlele bisericii au fost supraînălţate în anul 1911. Biserica are un altar
realizat din marmură de Carrara (sec. 17)
în stilul Renaşterii târzii, pe care se află
icoana Sfintei Maria. La Radna se află
casa în care a poposit (aug. 1849)
generalul polonez Józef Bem, unul dintre
conducătorii armatei revoluţionare
ungare. La L. mai există monumentul
eroilor români şi francezi din Primul
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Război Mondial (dezvelit în 1921) şi
monumentul eroilor din timpul celui
de-al Doilea Război Mondial, operă a
scultorului Groza Alionti, dezvelit la 7
oct. 1990.
3. Com. în jud. Bacău, alcătuită din 7
sate, situată în partea de V a Pod. Central
Moldovenesc, pe cursul superior al râului
Lipova; 3 031 loc. (1 ian. 2011): 1 605 de
sex masc. şi 1 426 fem. În satul Lipova,
menţionat documentar, prima oară, în
1531, se află muzeul „Gheorghe Vrânceanu”, biserica „Sfânta Maria” (sec. 18)
şi biserica din lemn cu hramul „Buna
Vestire” (1830). În satul Mâlosu a fost
înfiinţată (în 1995) o mănăstire de călugări, cu biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi
Pavel”, pe locul unei mănăstiri ce data
din 1736.
LIPOVĂŢ, com. în jud. Vaslui, alcătuită
din 5 sate, situată în Colinele Tutovei, pe
râurile Chiţoc şi Ghilanoiu; 4 360 loc.
(1 ian. 2011): 2 239 de sex masc. şi 2 121
fem. Prelucr. lemnului. Creşterea păsărilor. Satul Lipovăţ este menţionat documentar, prima oară, la 24 febr. 1437.
Bisericile din lemn cu hramurile „Sfântul
Gheorghe” (1628 sau 1711), declarată
monument istoric, şi „Sfântul Nicolae”
(1792–1795, reparată în 1896), în satele
Lipovăţ şi Căpuşneni; bisericile cu acelaşi
hram – „Naşterea Maicii Domnului” în
satele Lipovăţ (1853–1855) şi Chiţoc
(1894) şi biserica „Adormirea Maicii
Domnului (1860–1862), în satul Bahnari.
În satul Lipovăţ s-a născut actorul Ştefan
Ciobotăraşu (1910–1970).
LIPOVU, com. în jud. Dolj, alcătuită din
2 sate, situată în Câmpia Desnăţui, pe
râul Desnăţui; 3 217 loc. (1 ian. 2011):
1 601 de sex masc. şi 1 616 fem. Centru
viticol. Cămin cultural (1959). Pe terit.
satului Lipovu a fost descoperit un tezaur
monetar alcătuit din denari romani
republicani, din care şapte sunt emişi în
perioada 116/115–42/40 î.Hr. În satul
Lipovu, atestat documentar la 4 oct. 1569,
se află biserica cu dublu hram – „Sfântul
Mucenic Dimitrie” şi „Sfântul Ştefan”
(1854–1857), casa „Romano Ker” (1890)
şi clădirea Primăriei (1971). În perioada
1718–1739 satul Lipovu s-a aflat sub
stăpânire austriacă, fapt ce a determinat
o depopulare a acestuia, locuitorii pribegi
întemeind pe o altă locaţie aşezarea
Lipovu Ţuţuroaie (după numele moşiei pe
care s-au stabilit), vechiul cătun fiind
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numit Lipovu Rumâni. În a doua jumătate
a sec. 18, locuitorii celor două aşezări au
fost obligaţi să se mute de pe moşiile
proprietarilor Zătreanu (Lipovu Rumâni)
şi Vlădoianu (Lipovu Ţuţuroaie) pe
moşia mănăstirii Căluiu, întemeind
aşezarea Lipovu Români pe vatra căreia
se află comuna actuală.
LIPOVU RUMÂNI Lipovu.

LIPOVU ŢUŢUROAIE Lipovu.
LIPVA  Lipova (2).

LISA 1. Com. în jud. Braşov, alcătuită din
3 sate, situată în Depr. Făgăraş, la poalele
de N ale M-ţilor Făgăraş, pe râul Lisa;
1 698 loc. (1 ian. 2011): 854 de sex masc.
şi 844 fem. Prelucr. lemnului şi a lânii.
Împletituri din răchită şi nuiele. Creşterea
ovinelor. Culturi de cereale şi cartofi.
Centru de cojocărit. Moară de apă şi
joagăr. Muzeu (în satul Breaza) cu colecţii
de arheologie şi istorie locală şi de etnografie (port popular, ceramică, obiecte de
cult, ţesături etc.). Satul Lisa este menţionat documentar, prima oară, în 1527.
Cetate (sec. 13) atribuită legendarului
Negru Vodă (în satul Breaza), în interiorul căreia au fost descoperite fragmente
de vase de ceramică din sec. 1 î.Hr-1 d.Hr.
În apropierea cetăţii, în punctul numit
„La Turnu”, au fost scoase la iveală
urmele unei aşezări dacice în care s-au
găsit 128 de denari romani republicani
din perioada 155–6 î.Hr. În perioada
1765–1851, satul Lisa a fost sediul
Companiei a IX-a a Regimentului I de
graniţă de la Orlat.
2. Com. în jud. Teleorman, alcătuită
din 2 sate, situată în Câmpia Boian, pe
râul Călmăţui, pe ţărmul de NV al lacului
Suhaia; 2 235 loc. (1 ian. 2011): 1 155 de
sex masc. şi 1 080 fem. Culturi de cereale,
plante tehnice şi de nutreţ, floarea-soarelui, legume etc. Fermă de creştere a porcinelor. Piscicultură. Viticultură. Centru
de cojocărit. În satul Lisa se află biserica
având hramul „Sfântul Gheorghe” (1825,
renovată în 1845 şi în 1938) şi un conac
(1900), azi sediul Primăriei, iar în satul
Vânători există biserica cu hramul „Sfinţii
Voievozi” (1846).
LITCOV, canal navigabil în partea
central-sudică a Deltei Dunării, paralel
(la S) cu braţul Sulina, care porneşte din
stg. braţului Sfântu Gheorghe, de pe terit.
satului Victoria (com. Nufăru, jud.

Tulcea), trece pe la S de lacul Gorgova,
iar în dreptul japşei Cuibida se îndreaptă
spre S, pe la E de lacul Isacov, ajungând
în braţul Sfântu Gheorghe. Din cotul de
la Cuibida, apele canalului L. se continuă
cu cele ale canalului Caraorman. Lungime: 50 km.

LITENI, oraş în jud. Suceava, situat în
zona de contact a Pod. Fălticeni cu
culoarul Siretului, pe cursul inf. al râului
Şomuzu Mic şi la confl. râului Suceava
cu Siretul; 10 240 loc. (1 ian. 2011): 5 124
de sex masc. şi 5 116 fem. Supr.: 72,6 km2,
din care 11,6 km2 în intravilan; densitatea:
883 loc./km2. Staţie de c.f. (inaugurată la
15 dec. 1869), la Liteni şi haltă de c.f. (în
satul Corni). Nod rutier. Expl. de balast.
Producţie de mobilă, de confecţii textile
şi de produse lactate; abator. Fermă de
creştere a porcinelor. Centru pomicol.
Biserica având hramul „Sfântul Nicolae”
(1782) , declarată monument istoric în
anul 2004, biserica „Sfinţii Trei Ierarhi”
(1940) şi casa „Vârnav-Liteanu” (1790, cu
unele transformări din anul 1900), la Liteni. În satul Corni se află biserica având
hramul „Sfinţii Voievozi” (1838–1841,
reparată în 1897). Com. L. a fost trecută
în categoria oraşelor la 7 apr. 2004, având
în subordine ad-tivă satele Corni,
Roşcani, Rotunda, Siliştea şi Vercicani.

LIŢA, com. în jud. Teleorman, formată
dintr-un sat, situată în Câmpia Boian, pe
râul Sâi; 2 838 loc. (1 ian. 2011): 1 459 de
sex masc. şi 1 379 fem. Staţie de c.f.
(inaugurată la 12 sept. 1887). Moară de
cereale (1900). Producţie de amidon şi
produse din amidon. Culturi de cereale,
plante tehnice şi de nutreţ, floarea-soarelui, cânepă, in, rapiţă ş.a. Pomicultură
(caişi, pruni); viticultură. Creşterea ovinelor, bovinelor, porcinelor, cabalinelor
şi păsărilor. Satul Liţa este menţionat
documentar în 1865 şi a purtat mai multe
denumiri: Valea Satului, Urloiu, Ciupelniţa,
Boatu, Drumul Torpan şi Flămânda. Biserica având hramul „Sfântul Gheorghe”
(1870).
LIVADA 1. Oraş în jud. Satu Mare, situat
în Câmpia Someşului, pe râurile Egher
şi Racta; 7 017 loc. (1 ian. 2011): 3 424 de
sex masc. şi 3 593 fem. Supr.: 116 km2, din
care 8,8 km2 în intravilan; densitatea: 797
loc./km2. Staţie de c.f. (Livada). Nod
rutier. Balastieră. Producţie de uşi şi
ferestre din metal, de cărămidă, de prefabricate din beton, de băuturi răcoritoare,
de tricotaje şi conf. Centru de confecţio-

nare manuală a covoarelor şi de prelucr.
primară a fructelor. Ferme de creştere a
bovinelor şi ovinelor. Pomicultură (meri,
peri, pruni). Parc dendrologic, datând din
1760. Pe terit. oraşului Livada a fost
descoperit (1957) un depozit de bronz,
datând din Epoca bronzului, din care
s-au recuperat, printre altele, o spadă cu
lamă gravată cu linii ondulate, franjurate.
Oraşul Livada apare menţionat documentar ca sat în anul 1270. Com. L. a fost
trecută în categoria oraşelor la 21 iul.
2006, având în subordine ad-tivă localit.
componente Adrian, Dumbrava şi Livada Mică. În oraşul Livada se află o biserică, construită în 1457 şi refăcută în 1779,
cu elemente de arhitectură şi decoraţie
gotice, în prezent aparţinând cultului
reformat-calvin, castelul „Vecsey” (1760–
1764), în stil baroc, o biserică romanocatolică având hramul „Descoperirea
Sfintei Cruci”, sfinţită în 1911, construită
pe locul uneia ce data din 1786, o biserică
greco-catolică (1826), o biserică ortodoxă
construită în 1990-1993 pe locul uneia din
lemn din 1843 şi o biserică ucraineană cu
hramul „Acoperământul Maicii Domnului” (1700) şi un muzeu etnografic.
2. Com în jud. Arad, alcătuită din 2
sate, situată în Câmpia Aradului, la
10 km NE de municipiul Arad; 3 057 loc.
(1 ian. 2011): 1 470 de sex masc. şi 1 587
fem. Staţie de c.f. (în satul Livada). Nod
rutier. Producţie de motoare, generatoare
şi transformatoare electrice şi de mobilă.
Culturi de cereale. Vestigii neolitice
(târnăcop cu braţele în cruce ş.a.) Satul
Livada este atestat documentar în 1553.
Biserică romano-catolică (1875).
3.  Borăscu.
LIVENI-VÂRNAV  George Enescu.

LIVEZENI 1.  Petroşani (2).
2. Com. în jud. Mureş, alcătuită din
5 sate, situată în zona Dealurilor Nirajului; 2 772 loc. (1 ian. 2011): 1 361 de sex
masc. şi 1 411 fem. Expl. de gaze naturale.
Producţie de cilindri hidraulici, de instalaţii tehnologice din inox, de echipamente
de ridicat şi manipulat, de module
electronice, de pesticide, de mobilă
pentru birouri, de jocuri pentru copii, de
lenjerie de corp şi de produse zaharoase
(inclusiv ciocolată). Până la 1 ian. 1965,
satul şi com. Livezeni s-au numit Iedu.
Satul Livezeni este menţionat documentar, prima oară, în 1505. Biserică
reformată (1730) şi biserica ortodoxă, din
lemn, cu hramul „Sfinţii Arhangheli

Mihail şi Gavriil” (1700, declarată
monument istoric), în satele Ivăneşti şi
Sânişor.

LIVEZI 1. Com. în jud. Bacău, alcătuită
din 6 sate, situată în Depr. Tazlău-Caşin,
la poalele de E ale M-ţilor Berzunţi şi cele
de V ale Culmii Pietricica, pe râul Tazlău;
5 335 loc. (1 ian. 2011): 2 726 de sex masc.
şi 2 609 fem. Prelucr. lemnului (mobilă
pentru birouri) şi a laptelui. Morărit;
produse de panificaţie. Biserica din zid
cu hramul „Naşterea Maicii Domnului”
(ante 1809), în satul Bălăneasa şi biserica
din lemn cu hramul „Sfântul Dumitru”
(1814, cu adăugiri din 1912 şi restaurată
în 1989), în satul Poiana. Satul Livezi este
atestat documentar la 8 dec. 1716, iar
până în 1966 s-a numit Valea Rea.
2. Com. în jud. Vâlcea, alcătuită din 7
sate, situată în Piem. Olteţului, pe râul
Olteţ; 2 504 loc. (1 ian. 2011): 1 221 de sex
masc. şi 1 283 fem. Bisericile din lemn cu
hramurile „Sfântul Nicolae” (1807) şi
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”
(1885, reparată în 1967-1968 şi 2007-2010,
repictată în 2009-2010) şi biserică din zid,
cu dublu hram – „Sfântul Nicolae” şi „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”
(1803–1807), în satele Părăuşani şi Pleşoiu;
bisericile cu hramurile „Întâmpinarea
Domnului” (1825) şi „Sfântul Dimitrie”
(1840–1841), în satele Pârâienii de Jos şi
Pârâienii de Mijloc.

LIVEZILE 1. Com. în jud. Alba, alcătuită
din 4 sate, situată la poalele de N-NE ale
M-ţilor Trascău, pe râul Aiudu de Sus;
1 322 loc. (1 ian. 2011): 680 de sex masc.
şi 642 fem. Expl. de calcar (în satul Poiana
Aiudului). Fabrică de var; prelucr.
lemnului. Pomicultură. Pe terit. satului
Livezile, menţionat documentar, prima
oară, în 1733, a fost identificată o necropolă tumulară datând din Epoca bronzului timpuriu. Biserică având hramul
„Adormirea Maicii Domnului” (1611) şi
schit de maici, înfiinţat în 1995, cu biserica
„Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”,
în satul Livezile. Până la 1 ian. 1965, satul
şi com. Livezile s-au numit Cacova.
2. Com. în jud. Bistriţa-Năsăud,
alcătuită din 5 sate, situată în partea de E
a Depr. Bistriţa, pe râul Bistriţa (afl. al
Şieului); 4 867 loc. (1 ian. 2011): 2 528 de
sex masc. şi 2 339 fem. Staţie de c.f. (în
satul Livezile). Expl. de balast. Producţie
de remorci şi semiremorci şi de caroserii
pentru autovehicule. Prelucr. lânii.
Pomicultură (meri, pruni, peri). Centru
de cusături şi ţesături populare. Muzeu

cu colecţii de ceramică populară, de
ţesături şi de picturi pe lemn (în satul
Livezile). Aici au fost descoperite urmele
unui castru roman (sec. 2–3). Până la 1
ian. 1965, satul şi com. Livezile s-au numit
Iad. În satul Livezile, atestat documentar
în 1311, se află o biserică evanghelică (sec.
16, cu turn clopotniţă din 1860), casa
parohială (sec. 18) a acesteia, un conac
(sec. 18) şi mai multe case din sec. 18–19;
în satul Dorolea există o biserică evanghelică (1858–1861), iar în satul Dumbrava, o biserică ortodoxă, din lemn, cu
hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil” (sec. 18).
3. Com. în jud. Mehedinţi, alcătuită
din 5 sate, situată la marginea de V a
Piem. Bălăciţei, pe cursul superior al
râului Blahniţa; 1 544 loc. (1 ian. 2011):
803 de sex masc. şi 741 fem. Până la 1 ian.
1965, satul şi com. Livezile s-au numit
Broscari. Din data de 28 iun. 2005, satul
Izvoru Aneştilor din componenţa com.
L. poartă numele medicului Ştefan
Odobleja, născut în acest sat. Biserica
„Sfântul Ilie” (1871-1877), în satul Livezile.
4. Com. în jud. Timiş, alcătuită din 2
sate, situată în Câmpia Timişului; 1 584
loc. (1 ian. 2011): 772 de sex masc. şi 812
fem. Culturi de cereale. Satul Livezile
apare menţionat documentar, prima
oară, în anul 1322. Până la 1 ian. 1965,
satul Livezile a purtat numele Tolvădia.
Com. L. a fost înfiinţată la 13 dec. 2006
prin desprinderea satelor Livezile şi
Dolaţ din com. Banloc, jud. Timiş.
Biserica ortodoxă cu hramul „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1811) şi
biserica romano-catolică (1869).

LOAMNEŞ, com. în jud. Sibiu, alcătuită
din 6 sate, situată în Pod. Hârtibaciului,
pe stg. râului Vişa; 3 102 loc. (1 ian. 2011):
1 535 de sex masc. şi 1 567 fem. Staţie de
c.f. (în satul Loamneş) şi halte de c.f. (în
satele Haşag şi Mândra). Nod rutier.
Prelucr. laptelui. Creşterea bovinelor.
Apicultură. Pomicultură. Culturi de
cereale, cartofi, legume, plante furajere,
sfeclă de zahăr ş.a. Bibliotecă (c. 8 500
vol.). Lac piscicol (în satul Mândra). În
satul Haşag există vulcani noroioşi,
incluşi în cadrul unei rezervaţii geologice.
În satul Loamneş, menţionat documentar, prima oară, în 1320, se află o biserică
ortodoxă, cu hramul „Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil”, construită în anii 18051810, pe locul uneia din lemn care data
din anul 1600, cu turn din 1879, iar în

Logreşti
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satul Armeni există o biserică grecocatolică (1836).

LOCURELE (sau LOCURI RELE),
Schitul ~  Bumbeşti-Jiu.

LOCVA, Munţii Locvei, masiv muntos
în SV M-ţilor Banatului (Carpaţii
Occidentali), între văile Dunării (la S),
Nerei (la N) şi Răchita (la E-NE), alcătuit
din şisturi cristaline la V şi calcare triasice,
jurasice şi cretacice în rest. Frecvente
forme carstice (îndeosebi doline). Prezintă un abrupt spre Dunăre. Alt. medie:
300–400 m; alt. max.: 735 m (vf. Corhanu
Mare). Climă cu influenţe mediteraneene,
favorabilă dezvoltării pădurilor de
foioase şi pomiculturii.
LOGREŞTI, com în jud. Gorj, alcătuită
din 7 sate, situată în zona Dealurilor
Amaradiei, pe cursul superior al râului
Amaradia; 2 805 loc. (1 ian. 2011): 1 447
de sex masc. şi 1 358 fem. Nod rutier.
Expl. de gaze naturale. Pomicultură
(meri, peri, pruni). Apicultură. Muzeu
etnografic şi culă (1818), în satul Seaca.
Reşed. com. este satul Târgu Logreşti, în
care se află mănăstirea Logreşti (de
maici), cu biserica din lemn cu hramul
„Sfinţii Voievozi” (ante 1718, cu picturi
originare, renovată în 1911–1914 şi reparată în 1938) şi biserica din zid cu hramul
„Sfinţii Ioachim şi Ana” (1807), construită
cu sprijinul marelui serdar Costache
Pandia, a lui Constantin Oteteleşanu şi a
preotului Ioan Tândălescu, restaurată în
1932 şi 2004. Mănăstirea a fost desfiinţată
în 1959 de către autorităţile comuniste şi
reînfiinţată în 1992. Tot în Târgu Logreşti
se mai află biserica „Sfântul Nicolae”,
zidită în 1801 prin osârdia lui Anghel
Logrescu, iar în satul Logreşti-Moşteni
există biserica având dublu hram –
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” şi

Munţii Locvei. Poiana Stăncilova
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Lonea

„Adormirea Maicii Domnului” (19901996, cu picturi originare).
LONEA  Petrila.

LOPADEA NOUĂ, com. în jud. Alba,
alcătuită din 8 sate, situată în Pod.
Târnavelor, pe râul Râtu; 2 808 loc. (1 ian.
2011): 1 452 de sex masc. şi 1 356 fem.
Prelucr. laptelui (brânzeturi). Creşterea
bovinelor. Centru viticol. Pomicultură;
floricultură. Pe terit. satului Lopadea
Nouă, menţionat documentar, prima
oară, în perioada 1202–1203, au fost descoperite urmele unei aşezări din Epoca
bronzului, suprapusă de vestigii din
Epoca fierului (Hallstatt) şi de o aşezare
cu necropolă din perioada prefeudală
(sec. 7), în care s-au găsit vârfuri de lance,
scăriţe din fier, un topor din fier ş.a.
Biserica din lemn cu hramul „Sfântul
Theodor Tiron” (în satul Băgău), construită în 1733, cu modificări şi adăugiri
din 1847 şi 1955 şi cu picturi interioare
din sec. 18 executate de Toader zugravul;
biserică din sec. 15, cu un turn din 1864
(în satul Lopadea Nouă), aparţinând
cultului reformat, declarată monument
istoric în anul 2004. În perimetrul satului
Băgău se află rezervaţia naturală Tăul
fără fund.

LOPĂTARI, com. în jud. Buzău, alcătuită
din 11 sate, situată în depresiunea omonimă, de la poalele Dealului Bocu
(Subcarpaţii Buzăului) şi cele de NE ale
Culmii Ivăneţu, pe cursul superior al
râului Slănic; 4 089 loc. (1 ian. 2011): 2 075
de sex masc. şi 2 014 fem. Expl. şi prelucr.
lemnului. Pomicultură (meri, peri, pruni,
nuci). Centru de dulgherit şi tâmplărit.
Fond cinegetic (urşi, mistreţi, cerbi ş.a.).
Satul Lopătari este menţionat documentar, prima oară, în 1579. Pe terit.
satului Terca se află rezervaţia naturală
„Focul viu”, în care gazele naturale ies la
supr. prin fisurile şi crăpăturile scoarţei
terestre, arzând cu flăcări ce se ridică
până la 0,5 m înălţime, imprimând
terenului un aspect pârjolit. Uneori, când
presiunea cu care ies gazele la supr. este
mică, flăcările se sting. Fenomenul este
deosebit de atractiv şi interesant pe
timpul nopţii.

LOTRU 1. Râu, afl. dr. al Oltului în aval
de Brezoi; 80 km; supr. bazinului: 1 024
km2. Izv. din partea de N a M-ţilor
Parâng, din lacul glaciar Gâlcescu, de la
1 925 m alt., curge mai întâi pe direcţie
S-N, printr-o vale prăpăstioasă ce urmă-

reşte o linie tectonică, iar apoi, în zona de
confl. cu pârâul Izvoru Gropii, face un
cot de 90° spre E, devenind o vale longitudinală intracarpatică tipică ce separă
M-ţii Lotrului de M-ţii Căpăţânii. După
ce traversează lacul de acumulare Vidra,
curge pe o pantă medie de 20‰ trecând
prin staţiunea climaterică şi de odihnă
Voineasa, apoi prin lacul de acumulare
Malaia, iar în cursul inf. drenează Depr.
Brezoi. Afl. pr.: Latoriţa (32 km) pe dr.,
cu o vale de un pitoresc remarcabil şi
Voineşiţa, Păscoaia, Vasilatu ş.a. pe stg.
Pe cursul superior al Lotrului, la 1 300 m
alt., s-a construit lacul de acumulare Vidra
(supr.: 940 ha; vol.: 340 mil. m3), alimentat
prin tuneluri de aducţiune (a căror lungime totală însumează c. 145 km) şi cu
apele râurilor Jieţ, Galbenu, Olteţ, Cerna,
Luncavăţ ş.a. Apa din lacul Vidra pune
în mişcare turbinele hidrocentralei
„Ciunget”, cu o putere instalată de
519,3 MW (cea mai mare hidrocentrală de
pe râurile interioare ale ţării). În arealul
com. Malaia s-a creat un al doilea lac de
acumulare (lacul Malaia-Brădişor), pe
cursul inf. al Lotrului, şi s-a construit
hidrocentrala Brădişor (115 MW).
2. Munţii Lotrului, masiv muntos în
partea centrală a Carpaţilor Meridionali,
situat între aliniamentul văilor Sebeş–
Sadu (la N) şi Latoriţa–Lotru (la S), râul
Olt (la E) şi M-ţii Parâng–Şureanu (la V),
cu înălţimi mari (1 800–2 200 m) în culmile pr. (vf. Băluţu 2 028 m, Puru 2 048 m,
Clăbucet 2 054 m, Bora 2 055 m, Sterpu
2 142 m, Piatra Albă 2 179 m, Robu
1 899 m ş.a.) ce coboară spre S, către
Valea Lotrului, până la 800–1 000 m.
Alt. max.: 2 242 m (vf. Ştefleşti). Alcătuit
din şisturi cristaline cu intruziuni, pe
alocuri, de granitoide gnaisice, gnaisuri
oculare şi amfibolite. Puternic fragmentat
de Lotru şi afl. săi. Păstrează urme ale
glaciaţiei cuaternare (văi şi circuri
glaciare) şi prezintă frecvente chei săpate
de râuri în granite gnaisice (Cheile
Latoriţei ş.a.). Acoperit cu păduri de
molid în amestec cu fag şi cu întinse
păşuni alpine pe crestele aflate la peste
1 800 m alt. În zona de izv. a râului
Latoriţa se află rezervaţia forestieră
Latoriţa (690 ha), alcătuită din arbori
seculari de larice şi zâmbru. Expl. de
grafit.
3. Pas de înălţime în partea de V a
M-ţilor Lotrului, la contactul cu înălţimile
de N-NE ale M-ţilor Parâng, la 1 800 m
alt., care asigură legătura, prin
intermediul unui drum nemodernizat,
între Depr. Petroşani şi Depr. Loviştea.

Munţii Lotrului

LOVIŞTEA, depresiune intramontană,
tectono-erozivă, în partea centrală a
Carpaţilor Meridionali, situată pe cursul
mijlociu al Oltului, între M-ţii Făgăraş şi
Cozia (la E) şi M-ţii Lotrului şi Căpăţânii
(la V), la 500–800 m alt. Supr.: c. 135 km2.
Relief predominant colinar (muncele
formate din gresii, conglomerate, marne
şi argile, acoperite cu pomi fructiferi în
alternanţă cu pajişti naturale), dar şi de
terase şi lunci. Marginea de S a Depr. L.
corespunde unui abrupt de natură tectonică (falia Brezoi), cu o denivelare de c.
1 000 m. Climă moderată (temp. medie
anuală 7–8°C), cu precipitaţii ce însumează 700–800 mm anual. Este împărţită
de valea Oltului în două compartimente:
Brezoi pe dr. văii Oltului, drenată de râul
Lotru, şi Titeşti pe stg. Oltului. Depr. L.
mai este cunoscută şi sub denumirile de
Ţara Loviştei sau Depr. Brezoi-Titeşti.

Valea superioară a Lotrului

Într-un document din 1233 se face referire la Ţara Loviştei de pe partea stg. a
Oltului. În această zonă a existat, în sec.
10–13, o formaţiune statală românească.
Aici se presupune că a avut loc bătălia de
la Posada (9–12 nov. 1330), în care oastea Ţării Româneşti, condusă de domnul
Basarab I, a învins-o pe cea a regelui
ungur, Carol I Robert de Anjou, suzeranul său, obţinând, astfel, recunoaşterea
independenţei Ţării Româneşti.

LOVRIN, com. în jud. Timiş, formată
dintr-un sat, situată în Câmpia Mureşului;
3 723 loc. (1 ian. 2011): 1 860 de sex masc.
şi 1 863 fem. Nod feroviar şi rutier.
Zăcăminte de petrol şi gaze naturale.
Constr. de motoare electrice şi de caroserii pentru autovehicule şi remorci.
Produse alim. (ulei comestibil). Culturi
de cereale, legume ş.a. Centru pomicol.
Bibliotecă (1974). În satul Lovrin, menţionat documentar, prima oară, în 1446,
se află conacul „Liptay”, construit în stil
baroc în anii 1792–1820, situat în mijlocul
unui parc de epocă cu o supr. de 1,5 ha.
În 1529, aşezarea a fost jefuită şi incendiată de turci, repopulându-se treptat
între 1561 şi 1582. În perioada 1785–1792,
localitatea a fost colonizată cu germani
care au fost majoritari până în 1945.
Biserică romano-catolică (1789) şi biserică
ortodoxă cu hramul „Sfinţii Apostoli
Petru şi Pavel” (1926-1927, pictată în
1928-1933).

LOZNA 1. Com. în jud. Botoşani, alcătuită din 2 sate, situată în zona Dealurilor
Ibăneşti; 2 159 loc. (1 ian. 2011): 1 096 de
sex masc. şi 1 063 fem. Fabrică de nutreţuri concentrate. Muzeu etnografic. Pe
terit. satului Lozna au fost descoperite
urmele unei aşezări de bordeie datând
din sec. 7–8, căptuşite cu lemn, în care
s-au găsit cuţite de fier, şlefuitoare de
piatră, vase ceramice modelate cu mâna,
borcane modelate la roată ş.a. Com. L. a
fost înfiinţată la 17 iul. 2003 prin desprinderea satelor Lozna şi Străteni din com.
Dersca, jud. Botoşani. Biserica „Naşterea
Maicii Domnului” (1864-1865, restaurată
în anii 2008-2009), în satul Lozna.
2. Com. în jud. Sălaj, alcătuită din 5
sate, situată în N-NV Dealurilor Gârboului, pe stg. Someşului; 1 049 loc. (1 ian.
2011): 483 de sex masc. şi 535 fem. Pădure
de castani (în satul Cormeniş). Pe terit.
satului Lozna a fost descoperit (1910) un
depozit de bronzuri, alcătuit din arme,
unelte, piese de harnaşament ş.a., datând
de la sf. Epocii bronzului (sec. 13–12

î.Hr.). În satul Lozna, menţionat
documentar, prima oară, în 1338, se află
o biserică ortodoxă, din lemn, cu hramul
„Sfântul Dumitru” (1812–1813), declarată
monument istoric, renovată în 1906 şi
restaurată în 2007-2009.
LUCI, Tinovul ~  Sâncrăieni.

LUCIENI, com. în jud. Dâmboviţa, alcătuită din 2 sate, situată în Câmpia
Târgoviştei, pe râul Dâmboviţa; 2 791 loc.
(1 ian. 2011): 1 382 de sex masc. şi 1 409
fem. Balastieră. Morărit. Apicultură.
Pomicultură (meri, pruni); floricultură.
Muzeu etnografic; bibliotecă publică
(7 200 vol.). Cămin cultural. Până la 2 dec.
2004, com. L. a avut în componenţă satele
Raciu, Siliştea şi Şuţa Seacă, sate care au
format la acea dată noua comună Raciu.
Biserica având hramul „Cuvioasa Parascheva” (1870) în satul Lucieni.
LUCINA, vârf în N-NE Obcinei Mestecăniş,
reprezentând alt. max. a acesteia (1 588
m). La poalele vârfului L. se află o turbărie (tinovul Găina), declarată rezervaţie
naturală, care adăposteşte relicte glaciare,
printre care şi o plantă foarte rară în
România, mesteacănul pitic (Betula nana).

LUCIU, com. în jud. Buzău, alcătuită din
2 sate, situată în Câmpia Buzău-Călmăţui,
pe râul Călmăţui; 2 930 loc. (1 ian. 2011):
1 502 de sex masc. şi 1 428 fem. Fermă de
creştere a porcinelor (în satul Caragele).
Culturi de cereale, plante tehnice şi de
nutreţ, de legume etc. Lac piscicol. În
satul Luciu, menţionat documentar în
1810, se află biserica „Sfântul Ioan
Botezătorul” (1860, restaurată în 20002009).
LUDAS  Luduş (2).

LUDEŞTI, com. în jud. Dâmboviţa,
alcătuită din 6 sate, situată în SE Piem.
Cândeşti, pe râul Potopu; 5 168 loc. (1 ian.
2011): 2 548 de sex masc. şi 2 620 fem.
Expl. de petrol. Pomicultură (meri, pruni,

Luduş (2). Vedere generală

Luduş

581

peri). Satul Ludeşti este atestat documentar la 27 mai 1539. Bisericile cu acelaşi
hram – „Adormirea Maicii Domnului”,
în satele Ludeşti (ctitorie din anii 1660–
1682 a logofătului Stoica Ludescu şi cu
sprijinul domnului Şerban Cantacuzino)
şi Scheiu de Jos (1865–1875).

LUDOŞ, com. în jud. Sibiu, alcătuită din
2 sate, situată în Pod. Hârtibaciului, pe
cursul superior al râului Secaş; 720 loc.
(1 ian. 2011): 370 de sex masc. şi 350 fem.
Producţie de articole de marochinărie şi
de voiaj. Satul Ludoş este menţionat documentar, prima oară, în 1330.
LUDOŞU DE MUREŞ  Luduş (2).

LUDUŞ 1. Colinele Luduşului, subunitate a Câmpiei colinare a Sărmaşului,
cuprinsă între Pârâu de Câmpie (la E) şi
aliniamentul format din Valea Florilor –
cursul inf. al Arieşului (la V), alcătuită
predominant din depozite sarmaţiene
(argile marnoase, nisipuri, tufuri) cu
structuri de domuri. C.L. apar în relief
sub forma unor culmi prelungi, cu
înălţimi de 400–500 m, cu pante domoale şi versanţi asimetrici, afectaţi de
procese de ravenare şi alunecări de teren.
C.L. sunt fragmentate de văi largi, iar
pantele lor sunt în mare parte împădurite. Zăcăminte de gaze naturale.
2. Oraş în jud. Mureş, situat la poalele
de SE ale Colinelor Luduşului, la 274 m
alt., pe râul Mureş, la confl. cu Pârâu de
Câmpie, la 45 km V-SV de municipiul
Târgu Mureş; 17 511 loc. (1 ian. 2011):
8 617 de sex masc. şi 8 894 fem. Supr.: 67
km2, din care 7,7 km2 în intravilan; densitatea: 2 274 loc./km2. Nod feroviar şi
rutier. Expl. de gaze naturale. Constr. de
articole metalice de larg consum (sobe de
încălzit, mobilier metalic etc.). Producţie
de mobilier sanitar, de birou şi de laborator, de prefabricate din beton, cărămizi,
de saltele,
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detergenţi, nutreţuri concentrate, zahăr,
preparate din lapte, băuturi alcoolice,
panificaţie. Ferme sericicolă şi de creştere
a porcinelor. Sere legumicole. Istoric.
Localit., ce apare menţionată documentar
ca sat, prima oară, în 1377 cu numele
Ludas, a fost declarată oraş în 1960. În
trecut (1760–1854) era cunoscută sub
denumirea de Ludoşu de Mureş. În prezent, oraşul L. are în subordine ad-tivă 6
localit. componente: Avrămeşti, Cioarga,
Ciurgău, Fundătura, Gheja şi Roşiori.
Monumente: în oraşul Luduş se află
bisericile ortodoxe „Sfinţii Apostoli Petru
şi Pavel” (1892-1893, cu picturi murale
interioare executate în 1931 de Francisc
H. Herczeg din Târgu Mureş şi iconostas
pictat la Viena de Antonin W. Zeiler şi
instalat în 1910) şi „Sfântul Nicolae”
(1927-1929, pictată în 1957 şi restaurată
în 1998), biserică romano-catolică, în stil
baroc (1906), o biserică reformată, cu ceas
(sec. 19) şi o biserică greco-catolică (1996).
Conacul „Bánfi” (începutul sec. 19), în
localit. componentă Gheja.

LUETA, com. în jud. Harghita, alcătuită
din 2 sate, situată în Subcarpaţii
Homoroadelor, la poalele de SV ale M-ţilor
Harghita, pe cursul superior al râului
Homorodu Mic; 3 569 loc. (1 ian. 2011):
1 879 de sex masc. şi 1 690 fem. Expl.
forestiere şi de min. de fier. Centru de
prelucr. artistică a lemnului, de cusături şi
ţesături populare. Piuă (sec. 19, reconstruită în 1921). Satul Lueta este menţionat
documentar, prima oară, în 1332. Aici se
află rezervaţia naturală Dumbrava
Harghitei, care adăposteşte o serie de
plante de mlaştină, printre care se remarcă
relictul glaciar Saxifraga hinculus. Biserică
romano-catolică (1771-1776), în satul Lueta.
LUGAŞU DE JOS, com. în jud. Bihor,
alcătuită din 3 sate, situată în partea de
V a Depr. Vad-Borod, la poalele de SV
ale M-ţilor Plopiş, pe dr. Crişului Repede;
3 422 loc. (1 ian. 2011): 1 756 de sex masc.
şi 1 666 fem. Hidrocentrală (18 MW),
intrată în funcţiune în 1989. Culturi de
cereale, floarea-soarelui, plante de nutreţ,
legume ş.a. Pomicultură. În satul Lugaşu
de Jos, menţionat documentar, prima
oară, în perioada 1291–1294, se află o
biserică ortodoxă cu hramul „Naşterea
Maicii Domnului” (sec. 17), o biserică din
lemn cu hramul „Buna Vestire” (1720, cu
picturi din sec. 18) şi conacul contelui
Dominic Zichy (1840) în care, azi,
funcţionează o şcoală.

LUGOJ 1. Dealurile Lugojului, subunitate colinară aparţinând Dealurilor Vestice
(Dealurile bănăţene), situată la marginea
de V şi NV a M-ţilor Poiana Ruscăi, la S
de valea superioară a râului Bega şi la N
de cursul superior al râului Timiş, dominând Câmpia Lugojului (în S) şi Depr.
Făget (în N) cu peste 100 m. Sunt fragmentate intens de văile râurilor Vădana,
Bega Poieni, Bega Luncani, Săraz ş.a.
Sunt alcătuite predominant din pietrişuri,
nisipuri, argile şi depozite loessoide, dar
în partea lor centrală apare un petic de
cristalin, tăiat de valea Râu care lasă în
spate Depr. Fârdea. Dealurile Lugojului
prezintă culmi netede şi prelungi, cu
înălţimi ce oscilează între 200 şi c. 500 m
alt. (culmile Şura 223 m, Cârla 233 m,
Fântânii 263 m, Poiana cu Nuci 299 m,
Poiana 306 m, Iriceşti 366 m ş.a.). Alt.
max.: 496 m (Măgura Surduc, dezvoltată
pe cristalin). Pomicultură.
2. Câmpia Lugojului, subunitate a
Câmpiei de Vest, situată în SE acesteia,
între Pod. Lipovei (la N), Dealurile
Lugojului (la E) şi Dealurile Pogănişului
(la S), drenată de râurile Timiş şi Cerna
cu afl. lor. Pătrunde în zonele deluroase
limitrofe sub formă de golfuri, iar spre V
se deschide larg către Câmpia Timişului.
Acoperită cu soluri brune şi brune
podzolite, propice culturilor agricole.
Este o câmpie înaltă, a cărei alt. max.
atinge 202 m.
3. Municipiu în jud. Timiş, situat în
Câmpia Lugojului, la 125–176 m alt., pe
râul Timiş, la 60 km E de Timişoara;
44 634 loc. (1 ian. 2011): 21 012 de sex
masc. şi 23 622 fem. Supr.: 98,6 km2, din
care 13,8 km2 în intravilan; densitatea:
3 234 loc./km2. Nod feroviar (staţia de
c.f. a fost inaugurată în 1876) şi rutier.
Expl. de balast. Termocentrală. Constr.
de utilaje şi piese de schimb pentru ind.
textilă şi pentru ind. pielăriei, de echipamente frigorifice şi de ventilaţie, de
caroserii, de remorci şi semiremorci, de
produse metalice de larg consum. Producţie de mobilă, încălţăminte, cărămidă,
ţiglă, prefabricate din beton, de ceramică
fină (faianţă), jucării şi de produse alim.
(preparate din carne şi lapte, panificaţie
etc.). Tipografie. Muzeu de istorie, artă
şi etnografie, cu peste 65 000 de exponate,
adăpostit într-o clădire construită în stil
baroc în anii 1896–1899. Teatrul municipal „Traian Grozăvescu” cu sediul
într-o clădire construită în 1899–1902. La
L. au loc anual Festivalurile internaţionale coral „Ion Vidu”, de teatru nepro-

fesionist şi de folclor „Ana Lugojana”,
precum şi Concursul internaţional de
Canto „Traian Grozăvescu”. Universitatea particulară „Iosif Constantin
Drăgan”, cu profil economic şi juridic.
Colegiul Naţional „Coriolan Brediceanu”
funcţionează într-o clădire construită în
anii 1893-1898. La Lugoj s-au născut
tenorul Traian Grozăvescu (1895–1927),
compozitorii Filaret Barbu şi Tiberiu
Brediceanu, pictorul Aurel Ciupe, gimnasta Lavinia Miloşovici ş.a. Istoric. În
perimetrul municipiului L., în punctul
numit „Gomila”, au fost descoperite
urmele unei aşezări neolitice (milen. 4
î.Hr.), iar la poalele Dealului Viilor au
fost scoase la iveală topoare din piatră
şlefuită. Urme de locuire din epocile
bronzului şi fierului au fost semnalate la
SV de municipiul L. Localit. apare
menţionată documentar, prima oară, în
1334, cu numele Sacerdos de Lucas, iar la
22 aug. 1376 este consemnată cu toponimul Castrum Lugas. La sf. sec. 14, localit.
apare frecvent în documente ca oppidum
(aşezare fortificată), în 1428 este amintită
într-un document ca punct de vamă, iar
în 1542 capătă statut de oraş (civitas) pe
lângă o cetate regală (care data din sec.
14, reconstruită în 1440), care făcea parte
din organizaţia autonomă românească a
„districtelor valahe”, fiind centrul districtului românesc cu acelaşi nume. În
1551 i se acordă statutul de oraş regal
liber. La sf. sec. 16, la L. a fost înfiinţată,
de către calvini, o şcoală românească.
Ocupat de către turci în 1658, oraşul a
fost transformat în centrul unui sangeac
(subdiviziune ad-tivă a unui paşalâc), în
1699 turcii au distrus cetatea, iar în 1718
L. a fost cucerit de austrieci, colonizându-l cu germani. La 4/16–5/17 mai
1848, pe Câmpia Libertăţii de lângă Lugoj
s-a ţinut „Adunarea românilor din comitatul Caraş”, în cadrul căreia Eftimie
Murgu a expus programul revoluţiei
(printre altele, se revendicau drepturi

Lugoj (3). Vedere generală

Lugoj (3). Turnul-clopotniţă al bisericii
„Sfântul Nicolae”

naţionale şi autonomia bisericii ortodoxe
române din Banat şi Crişana). La 15/27
iun. 1848 a avut loc a doua „Adunare
populară de la Lugoj” a românilor din
Banat, care a hotărât înfiinţarea unei
armate populare române, numirea lui
Eftimie Murgu drept comandant suprem
al acestei armate, înlăturarea ierarhiei
sârbeşti din cadrul bisericii române, introducerea limbii române în şcoli, recunoaşterea naţionalităţii române etc. În
1850, la L. s-a stabilit reşed. Episcopiei
greco-catolice din Banat. Declarat municipiu la 17 febr. 1968, L. are în subordine
ad-tivă 2 sate: Măguri şi Tapia. Monumente: turnul-clopotniţă, de factură
barocă, al fostei biserici cu hramul
„Sfântul Nicolae”, restaurat în anii 17261728, în prezent declarat monument
istoric. Biserica „Sfântul Nicolae”, ctitorie
din anul 1402 a Ecaterinei Perian (sau
Pârâian), soţia banului Nicolae Perian, a
fost grav avariată de incendiul din 1842
şi demolată în 1879; catedrala ortodoxă
cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”
sau „Biserica Mare”, de mari dimensiuni
(42 m lungime, 21,5 m lăţime 15,7 m
înălţime până la bolţile cupolei şi 57 m
înălţimea celor două turle), construită în
perioada 1759–1766, în stilul barocului
târziu, după planurile arhitectului Josef
Emanuel Fischer von Erlach, restaurată
în 1941-1944. Biserica păstrează picturi
murale interioare originare şi a fost
refăcută după incendiul din 1842 şi
restaurată în anii 1937–1944. Picturile

murale au fost restaurate în 2006-2007.
Iconostas pictat de Aurel Ciupe; biserica
romano-catolică a fostei mănăstiri
minorite, zidită în anii 1733–1735, cu
unele transformări şi adăugiri din 1796
şi 1932, pictată la interior în 1933 de Geza
Ulrich din Arad. Biserica are un altar din
lemn de stejar, sculptat de Karol Pekker,
şi o orgă instalată în 1832. Turnul-clopotniţă a fost ridicat în 1805, iar în 1828 i s-a
instalat un orologiu; biserica grecocatolică, cu hramul „Coborârea Sfântului
Spirit” (1843–1854), cu un turn-clopotniţă,
înalt de 42 m, care a folosit, mult timp,
ca post de observaţie pentru pompieri;
Birtul Poştei (1726) – clădire funcţională
cu parter şi etaj, care a servit un timp ca
han şi staţie de popas pentru poştalioane
(azi este sediul Protopopiatului ortodox
român), are spre curte o galerie pe arcade
masive de zidărie; biserica ortodoxă cu
hramul „Învierea Domnului” (1993-2004,
sfinţită la 5 iul. 2009), construită în stil
neobizantin după planurile arhitectului
Adrian Borcănescu, cu decoraţii murale
interioare executate în mozaic de Nicolae
Sava; Pod de fier peste râul Timiş,
inaugurat în anul 1902; clădirea Teatrului
municipal (1835); clădirea vechii Prefecturi (1843–1859), în stil neoclasic; clădirea
fostei Primării (1903–1905), în stil neoclasic,
azi sediul Administraţiei financiare;
clădirea Palatului de Justiţie (1900-1902);
Palatul „Bejan” (1901); casa tenorului
Traian Grozăvescu; casa în care a locuit
compozitorul Ion Vidu (1870).

LUICA, com. în jud. Călăraşi, alcătuită
din 2 sate, situată în Câmpia Bărăganului;
2 080 loc. (1 ian. 2011): 1 008 de sex masc.
şi 1 072 fem. Haltă de c.f. (în satul Luica).
Culturi de cereale, plante tehnice şi de
nutreţ, floarea-soarelui ş.a. În perimetrul
satului Luica a fost descoperit (1962) un
tezaur monetar, alcătuit din 10 tetradrahme din Thásos, datând din sec. 1 î.Hr.
Între 17 febr. 1968 şi 23 ian. 1981, com. L.
a făcut parte din jud. Ilfov.
LUISENTHAL Fundu Moldovei.

LUIZI-CĂLUGĂRA, com. în jud. Bacău,
alcătuită din 2 sate, situată în partea de
E-NE a Subcarpaţilor Tazlăului, la poalele
de NE ale vf. Pietricica (586 m alt.); 5 265
loc. (1 ian. 2011): 2 622 de sex masc. şi
2 643 fem. Producţie de mobilă şi de
articole de papetărie. În satul LuiziCălugăra, atestat documentar în 1409, se
află biserica romano-catolică „Înalţarea
Sfintei Cruci” (55 m lungime, 25 m lăţime,
54 m înălţimea turnului), construită în
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1923-1942, pe locul uneia din 1864-1866,
după proiectul lui Octav Bellet.

LUMINA 1. Lac cu apă dulce, situat în
partea de E a Deltei Dunării, între braţele
Sulina şi Sfântu Gheorghe, legat prin
canale cu lacurile Puiu, Roşu, Vătafu,
Iacob, Puiuleţ etc., împreună cu care
formează un complex lacustru. Supr.:
13,68 km2; vol.: 20,5 mil. m3. Piscicultură.
2. Com. în jud. Constanţa, alcătuită
din 3 sate, situată în partea de E a Pod.
Carasu, pe ţărmul de NV al lacului
Siutghiol; 9 743 loc. (1 ian. 2011): 4 893 de
sex masc. şi 4 850 fem. Producţie de
aparate, dispozitive şi instrumente medicale şi de laborator, de mobilă pentru
birouri, de articole din blană şi de nutreţuri combinate. Creşterea porcilor. Avicultură. Satul Lumina apare menţionat
documentar, prima oară, în 1650, la 1 ian.
1926 a fost trecut în categoria comunelor
rurale, în perioada 1968–1990 a fost în
subordinea ad-tivă a oraşului Ovidiu, iar
în 1990 satul Lumina, împreună cu satele
Oituz şi Sibioara, a fost declarat comună
de sine stătătoare. Până în 1929, satul
Lumina s-a numit Cogealia, iar între 1929
şi 1 ian. 1965 a purtat numele Valea
Neagră. Pe terit. satului Sibioara, care până
în 1990 a făcut parte din com. Mihail
Kogălniceanu, a fost descoperit (1945) un
menhir (monument megalitic) din granit,
datând din sec. 5 î.Hr., reprezentând un
bărbat care poartă la şold o spadă scurtă
(akinakes) şi un topor. În satul Lumina se
află biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi
Pavel” (2004-2009).
LUNA, com. în jud. Cluj, alcătuită din 3
sate, situată în zona de contact a Câmpiei
Turzii cu Colinele Luduşului, pe cursul
inf. al râului Arieş; 4 789 loc. (1 ian. 2011):
2 415 de sex masc. şi 2 374 fem. Haltă de
c.f. (în satul Luna). Expl. de dacite. Producţie de echipamente de ridicat şi
manipulat, de aparate electrocasnice, de
mobilă şi de ulei. Fermă de creştere a
bovinelor. Culturi de cereale. Pe terit.
satului Luncani a fost descoperită o
figurină din bronz, reprezentând un
mistreţ, atribuită celţilor. În satul Luna,
menţionat documentar, prima oară, în
1270, există Monumentul eroilor. În satul
Luncani se află o biserică cu arhitectură
gotică timpurie (1290–1299), azi
aparţinând cultului reformat, o biserică
ortodoxă cu hramul „Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil” (sec. 17) şi castelul
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Lunca

„Kemény-Bánfi”, construit în 1630-1633,
refăcut în 1702, cu bastioane la colţuri
ridicate în 1815-1824, reparat în 1857.

LUNCA 1. Com. în jud. Bihor, alcătuită
din 6 sate, situată în SE Depr. Beiuş, la
poalele de E-NE ale M-ţilor Codru-Moma,
pe cursul superior al Crişului Negru; 2 817
loc. (1 ian. 2011): 1 368 de sex masc. şi 1 449
fem. Haltă de c.f. (în satul Lunca).
Păstrăvărie. Satul Lunca este menţionat
documentar, prima oară, în 1588. Mori de
apă (în satele Lunca şi Şuştiu).
2. Com. în jud. Botoşani, alcătuită din
3 sate, situată în Câmpia Jijiei Superioare,
pe râul Sitna; 4 473 loc. (1 ian. 2011): 2 185
de sex masc. şi 2 288 fem. Staţie de c.f. (în
satul Zlătunoaia), inaugurată la 1 iun.
1896. Producţie de mobilă. Biserica
„Sfântul Dumitru” (1978, restaurată în
1999-2010), în satul Lunca.
3. Com. în jud. Mureş, alcătuită din
5 sate, situată în NV Dealurilor Mureşului;
2 614 loc. (1 ian. 2011): 1 291 de sex masc.
şi 1 323 fem. Culturi de cartofi. Centru de
confecţionare a pieselor de port popular
(în satul Logig). Producţie de îmbrăcăminte pentru lucru şi de preparate din
lapte. Creşterea bovinelor. Pe terit. satului Băiţa a fost identificată o necropolă
birituală, datând din Hallstatt-ul târziu,
cu şapte morminte de incineraţie şi cinci
de înhumaţie, în care s-au găsit vase
ceramice, brăţări şi nasturi din bronz, doi
cercei din electrum (amestec de aur şi
argint), cuţite din fier, trei pumnale
(akinakes-uri), două vârfuri de lance,
vârfuri de săgeţi din fier, un topor-ciocan
din fier ş.a. Satul Lunca este menţionat
documentar, prima oară, în 1319. Biserica
din lemn cu hramul „Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil” (1723), în satul Băiţa.
4. Com. în jud. Teleorman, alcătuită
din 2 sate, situată în Câmpia Boian, pe
râul Sâi; 3 267 loc. (1 ian. 2011): 1 576 de
sex masc. şi 1 691 fem. Nod rutier.
Producţie de cazane pentru încălzire centrală şi de radiatoare. Fermă de creştere
a porcinelor. Legumicultură. Culturi de
cereale, plante tehnice şi de nutreţ,
floarea-soarelui etc. Până la 1 ian. 1965,
satul şi comuna Lunca s-au numit Râioasa.
În satul Lunca se află conacul „Dona”
(1930). Până la 7 mai 2004, com. L. a avut
în componenţă satele Saelele şi Pleaşov,
care la acea dată au format com. Saelele.
LUNCA BANULUI, com. în jud. Vaslui,
alcătuită din 7 sate, situată în lunca şi pe

terasele de pe dr. Prutului; 3 828 loc. (1
ian. 2011): 1 922 de sex masc. şi 1 906 fem.

LUNCA BRADULUI 1. Depresiune
intramontană, tectono-erozivă, situată
între M-ţii Căliman (la N) şi M-ţii
Gurghiu (la S), pe cursul superior al
râului Mureş, extinsă şi pe văile râurilor
Ilva (spre N) şi Sălard (spre S). Relief
vălurit, format din petice de terase ale
Mureşului, glacisuri piemontane şi lunci,
dezvoltat pe un fundament de depozite
vulcanogen-sedimentare (acumulate în
Pliocenul superior). Climat de adăpost,
cu frecvente inversii de temp. în timpul
iernii, cu precipitaţii moderate (700–
800 mm anual).
2. Com. în jud. Mureş, alcătuită din
3 sate, situată în depresiunea omonimă,
la poalele de S ale M-ţilor Căliman şi cele
de N ale M-ţilor Gurghiu, pe cursul
superior al râului Mureş, în defileul
Topliţa-Deda; 2 080 loc. (1 ian. 2011):
1 089 de sex masc. şi 991 fem. Staţie de
c.f. (în satul Lunca Bradului). Expl.
forestiere şi de andezit. Prelucr. primară
a lemnului. Producţie de săpun şi detergenţi. Satul Lunca Bradului, menţionat
documentar, prima oară, în 1839, posedă
factori climatici favorabili pentru odihnă
şi recreere. Rezervaţia naturală „Defileul
Mureşului” (7 733 ha).

LUNCA CERNII DE JOS, com. în jud.
Hunedoara, alcătuită din 8 sate, situată
la poalele de SE ale M-ţilor Poiana Ruscăi,
pe cursul superior al râului Cerna; 873
loc. (1 ian. 2011): 463 de sex masc. şi 410
fem. Expl. lemnului. Satul Lunca Cernii
de Jos este menţionat documentar, prima
oară, în 1360.

LUNCA CORBULUI, com. în jud. Argeş,
alcătuită din 9 sate, situată în Câmpia
Piteştiului, pe râul Cotmeana; 2 925 loc.
(1 ian. 2011): 1 381 de sex masc. şi 1 544
fem. Nod rutier. Confecţii de piese
metalice şi din material plastic, de mobilă
şi de ferestre termopane. Culturi de
cereale, legume ş.a. Pomicultură; viticultură. Popas turistic. Biserica având dublu
hram – „Adormirea Maicii Domnului” şi
„Cuvioasa Parascheva” (1848, restaurată
în 2000-2010) şi biserica din lemn cu
hramul „Adormirea Maicii Domnului”
(începutul sec. 19, restaurată în 1979), în
satul Catane.
LUNCA DE JOS, com. în jud. Harghita,
alcătuită din 9 sate, situată pe cursul
superior al râului Trotuş şi pe afl. său
Valea Rece, la poalele de E-NE ale vf.
Sălămaş din NE M-ţilor Ciuc, în zona

pasului Ghimeş; 5 289 loc. (1 ian. 2011):
2 698 de sex masc. şi 2 591 fem. Staţie de
c.f. (în satul Lunca de Jos). Expl. şi
prelucr. lemnului (cherestea). În satul
Lunca de Jos, menţionat documentar,
prima oară, în 1850, există o moară de
apă, o fabrică de panouri şi furnire din
lemn (intrată în funcţiune la 15 mai 1995)
şi un muzeu sătesc. Centru de prelucr.
artistică a lemnului. În satul Valea Rece
se află o moară de apă şi o tocilărie din
sec. 19, o piuă pentru cergi (sec. 20) şi
două capele romano-catolice, din lemn,
una cu hramul „Schimbarea la Faţă” (sf.
sec. 19) şi alta cu hramul „Sfântul Anton”
(începutul sec. 20). Agroturism.
LUNCA DE SUS, com. în jud. Harghita,
alcătuită din 6 sate, situată la poalele de
S ale vf. Sălămaş din NE M-ţilor Ciuc, pe
cursul superior al râului Trotuş şi pe afl.
săi Baros şi Ugra, în zona pasului
Ghimeş; 3 445 loc. (1 ian. 2011): 1 730 de
sex masc. şi 1 715 fem. Staţie de c.f. (în
satul Păltiniş-Ciuc). Expl. de calcare
dolomitice. În satul Lunca de Sus,
menţionat documentar, prima oară, în
1850, se află un muzeu de istorie locală
şi biserica romano-catolică „Sfântul
Andrei” (1902, extinsă în 1978).

LUNCA ILVEI, com. în jud. BistriţaNăsăud, formată dintr-un sat, situată în
depresiunea omonimă din M-ţii Bârgău,
pe cursul superior al râului Ilva; 3 174
loc. (1 ian. 2011): 1 588 de sex masc. şi
1 586 fem. Staţie de c.f. Expl. forestiere şi
de andezit. Prelucr. lemnului (cherestea).
Produse lactate. Creşterea bovinelor.
Centru de artă populară. Pod din lemn,
acoperit (grăniceresc), datând din sec. 19,
refăcut în 1930. Izv. cu ape minerale
bicarbonatate, sodice, clorurate, calcice,
magneziene, carbogazoase. Biserica ortodoxă „Sfântul Ioan Teologul” (1906-1910).
LUNCA MUREŞULUI, com. în jud. Alba,
alcătuită din 2 sate, situată în zona de
contact a Câmpiei colinare a Turzii cu
terasele de pe dr. văii Mureşului; 2 493
loc. (1 ian. 2011): 1 271 de sex masc. şi
1 222 fem. Halte de c.f. (în satele Lunca
Mureşului şi Gura Arieşului). Zăcăminte
de sare gemă. Expl. de balast (în satul
Gura Arieşului). Producţie de var şi ipsos
şi de instrumente muzicale. Fermă de
creştere a vacilor de lapte. Culturi de
cartofi şi legume. În satul Lunca Mureşului, menţionat documentar, prima oară,
în 1291, se află biserica ortodoxă, din
lemn, cu hramul „Pogorârea Duhului
Sfânt”, construită în 1723, cu adăugiri din

sec. 19 şi cu picturi interioare din 1810
executate de Popa Nicolae, restaurată în
2007-2009, declarată monument istoric.
LUCA PRUTULUI Trifeşti (1).

LUNCAVĂŢ, râu în S ţării, afl. dr. al Oltului
pe terit. com. Băbeni (jud. Vâlcea); 57 km;
supr. bazinului: 299 km2. Izv. din partea
de V a M-ţilor Căpăţânii, de pe versantul
de SV al vf. Ursu (2 124 m alt.), străbate
mai întâi zona cristalină, unde cursul său
are pante mari, trece prin Depr. Horezu şi
prin oraşul Horezu, iar apoi traversează
partea de NE a Piem. Olteţului.
LUNCA VINULUI Parva.

LUNCAVIŢA 1. Com. în jud. CaraşSeverin, alcătuită din 2 sate, situată pe
pantele de E ale M-ţilor Semenic, pe
cursul superior al râului Mehadica; 2 715
loc. (1 ian. 2011): 1 390 de sex masc. şi
1 325 fem. Producţie de îmbrăcăminte din
piele. Pomicultură (meri, pruni, peri).
Satul Luncaviţa este menţionat documentar, prima oară, în 1440. Agroturism.
2. Com. în jud. Tulcea, alcătuită din 2
sate, situată în depresiunea cu acelaşi
nume, pe dr. Dunării, pe malul de S al
lacului Crapina, la poalele de N-NV ale
M-ţilor Măcin şi Pod. Niculiţel; 4 462 loc.
(1 ian. 2011): 2 272 de sex masc. şi 2 190
fem. Nod rutier. Centru viticol şi de
vinificaţie. Centru de olărit. Confecţii
textile; mobilă. Apicultură. Pe terit. satului Luncaviţa, în punctul numit „Cetăţuia”,
au fost descoperite urmele unei aşezări
neolitice, aparţinând culturii materiale
Gumelniţa (milen. 4–3 î.Hr.), iar pe Dealul
Milanu au fost identificate temeliile
unei fortăreţe romane (75 x 225 m) datând
din sec. 4–6. În satul Luncaviţa se află
bisericile „Sfântul Dumitru” (1827) şi
„Sfântul Teodor” (1898), iar în satul
Rachelu există biserica „Sfântul Nicolae”
(1859). Până la 24 nov. 2003, com. L. a avut
în componenţă satul Văcăreni care la acea
dată a devenit comună de sine stătătoare.
Rezervaţia forestieră Valea Fagilor (154,2 ha)
este formată predominant din fag (Fagus
orientalis, Fagus taurica – varietate
meridională, Fagus sylvatica), unele
exemplare având dimensiuni impresionante (38 m înălţime, 1 m grosimea
trunchiului). Prezenţa fagului în această
regiune cu climat cald şi uscat, departe de
arealul compact al speciei, prezintă un
interes ştiinţific deosebit. Alături de acesta
se mai întâlnesc carpenul (Carpinus
betulus), teiul argintiu (Tilia tomentosa),
jugastrul (Acer campestre), gorunul (Quercus
petraea) ş.a. Plantele ierboase care alcătuiesc

covorul vegetal sunt mierea ursului
(Pulmonaria officinalis), feriga (Dryopteris
filis mas), vinariţa (Asperula odorata), mălaiul
cucului (Luzula luzuloides) etc.

LUNCOIU DE JOS, com. în jud.
Hunedoara, alcătuită din 5 sate, situată în
depresiunea omonimă (prelungirea de S a
Depr. Brad) din mijlocul M-ţilor Metaliferi;
1 874 loc. (1 ian. 2011): 902 de sex masc. şi
972 fem. Confecţii metalice. Prelucr.
primară a lemnului (scaune, mese). Culturi
de cereale, legume ş.a. Pomicultură. În satul
Luncoiu de Jos, menţionat documentar,
prima oară, în 1439, se află biserica
„Adormirea Maicii Domnului” (1940-1949,
pictată în 1956). Agroturism.
LUNGANI, com. în jud. Iaşi, alcătuită din
4 sate, situată în Câmpia Jijiei Inferioare,
pe dr. râului Bahlui, la confl. cu râul
Albeşti; 5 881 loc. (1 ian. 2011): 3 033 de
sex masc. şi 2 848 fem. Iazuri pentru
piscicultură. Viticultură. Parc dendrologic (în satul Goeşti). Satul Lungani este
menţionat documentar, prima oară, în
1490. În satul Goeşti se află casa în care a
locuit Barbu Delavrancea în anii 1908–
1909 şi biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1813, reparată în 1856 şi 1891), iar
în satul Lungani există biserica „Sfântul
Nicolae” (1780).

LUNGEŞTI, com. în jud. Vâlcea, alcătuită
din 6 sate, situată în SE Piem. Olteţului,
pe râul Mamu; 3 444 loc. (1 ian. 2011):
1 693 de sex masc. şi 1 751 fem. Viticultură. Centru de ceramică populară. În
satul Stăneşti-Lunca se află biserica
„Adormirea Maicii Domnului”, ctitorie
din 1536 a logofătului Giura, cu faţadele
decorate cu un registru de arcaturi oarbe,
situat sub cornişe, şi cu picturi murale
interioare executate în 1536–1538 de
zugravul Dumitru (remarcabil tablou
votiv). În pronaos se află mormântul
stolnicului Stroe Buzescu, cu o piatră de
mormânt decorată cu relief ce înfăţişează
lupta lui Stroe Buzescu cu nepotul hanului tătar. Tot în satul Stăneşti-Lunca există
mănăstirea Mamu (de maici) cu biserica
„Sfântul Nicolae”, zidită în 1696-1699
prin grija lui Constantin Brâncoveanu şi
pictată în 1698-1699 de Pârvu Mutu.
Turla bisericii s-a prăbuşit la cutremurul
din 11 ian. 1838 şi refăcută în 1842-1843,
timp în care peste picturile murale
originare s-au executat alte picturi în
tempera. În 1910-1915 au fost înlăturate
picturile în tempera şi restaurate picturile
originare. În perioada 1873-1932 a
funcţionat ca biserică de mir, la 28 oct.
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1959 mănăstirea a fost desfiinţată şi
transformată în cămin pentru bătrâni, iar
în 2006 a fost reactivată. Ansamblul
monahal a fost restaurat în 1956-1957, iar
în 2006-2009 biserica a fost consolidată,
restaurată şi declarată monument istoric.
Bolniţa mănăstirii, cu hramul „Sfânta
Treime”, a fost construită în 1833, pictată
în 1842 şi restaurată în 1958 şi 2002.

LUNGULEŢU, com. în jud. Dâmboviţa,
alcătuită din 3 sate, situată în Câmpia
Titu, pe râurile Dâmboviţa şi Sabar; 5 770
loc. (1 ian. 2011): 2 807 de sex masc. şi
2 963 fem. Expl. de petrol. Producţie de
mobilă pentru birouri. Morărit şi
panificaţie. Culturi de cereale, plante
tehnice şi de nutreţ, legume ş.a. Pe terit.
satului Lunguleţu, atestat documentar la
18 iun. 1510, a fost descoperit (1958) un
tezaur monetar alcătuit din 27 de denari
romani imperiali, datând din timpul
domniei împăratului Traian (98–117) şi
până în vremea împăratului Commodus
(180–192). Bisericile cu hramurile „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”-Pantazi
(1732), „Sfântul Gheorghe” (1822) şi
„Sfântul Dumitru” (1893-1909), în satul
Lunguleţu, şi biserica „Adormirea Maicii
Domnului” (1831–1832, renovată în 20062010), în satul Serdanu.
LUPAC, com. în jud. Caraş-Severin,
alcătuită din 4 sate, situată în N Depr.
Caraşova, la poalele de E ale M-ţilor
Dognecea; 2 930 loc. (1 ian. 2011): 1 462
de sex masc. şi 1 468 fem. Expl. de antracit
şi de huilă. Centru pomicol (meri, pruni).
Culturi de cereale, cartofi ş.a. În satul
Lupac, menţionat documentar, prima
oară, în 1598, se află o biserică romanocatolică (1844), iar în satul Vodnic există
o biserică romano-catolică din 1860.

LUPENI 1. Municipiu în jud. Hunedoara,
situat în Depr. Petroşani, la 700 m alt., la
poalele de N ale M-ţilor Vâlcan, pe râul
Jiu de Vest, la 18 km SV de municipiul
Petroşani; 28 553 loc. (1 ian. 2011): 14 164
de sex masc. şi 14 389 fem. Supr.: 77,7
km2, din care 10,1 km2 în intravilan;
densitatea: 2 827 loc./km2. Staţie de c.f.
Vechi şi important centru de expl. a huilei
(din 1881). Staţie de brichetare a cărbunelui. Expl. forestiere. Producţie de echipamente frigorifice şi de ventilaţie, de
încălţăminte, de lanţuri şi arcuri, de amblaje din hârtie şi carton, de oxigen şi de
sulfură de carbon. Galeriile de Artă
„Apollo”. Punct de plecare spre cabana
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Straja (1 460 m alt.), din M-ţii Vâlcan,
deservită de o instalaţie de transport pe
cablu (telescaun) cu o lungime de 2 590
m, dată în folosinţă în 1982, şi de trei
teleschiuri. Istoric. Aşezarea a luat naştere în 1770, când aici s-au stabilit locuitori veniţi din satul Valea Lupului (din
Ţara Haţegului), aşa-numiţii „lupeni”, de
la care derivă şi numele localit. La
recensământul din 1941 apare consemnat
ca oraş, dar în 1945 este trecut în rândul
aşezărilor rurale. Declarat din nou oraş
în 1960 şi municipiu la 20 dec. 2003. La
5–9 aug. 1929, la L. a avut loc o puternică
grevă a minerilor pentru revendicări
economice, soldată cu victime (22 de
morţi şi 58 de răniţi). Tot aici, la 1-3 aug.
1977, minerii au declanşat o grevă de
protest împotriva abuzurilor economice
şi politice comise de regimul comunist,
cea mai puternică acţiune revendicativă
a muncitorilor din România de după
instalarea la putere a regimului comunist
(în 1945). Greva a fost înăbuşită cu
brutalitate de către forţele de securitate,
iar o serie de lideri ai minerilor au fost
întemniţaţi şi chiar exterminaţi. Biserica
„Sfântul Nicolae” (sec. 19) şi biserica din
lemn cu hramul „Pogorârea Duhului
Sfânt”, în cartierul Bărbătenii de Sus
(1870), declarată monument istoric; biserica romano-catolică (1900); biserica
reformată (1912, renovată în anul 2000);
în M-ţii Vâlcan se află schitul Straja (de
călugări), înfiinţat în 1999, cu biserica din
lemn „Înălţarea Sfintei Cruci”.
2. Com. în jud. Harghita, alcătuită din
9 sate, situată în depresiunea omonimă,
aflată la contactul Pod. Târnavelor cu
prelungirile sudice ale M-ţilor Gurghiu,
pe râul Feernic; 4 532 loc. (1 ian. 2011):
2 256 de sex masc. şi 2 276 fem. Nod
rutier. Producţie de caroserii pentru autovehicule, de accesorii pentru autovehicule şi motoare de autovehicule, de
produse chimice şi de articole de îmbrăcăminte. Creşterea bovinelor. Culturi de
cartofi. Pe terit. satului Firtuşu a fost
descoperit (1831) un tezaur alcătuit din
300 de monede din aur, datând din epocile romană târzie şi bizantină timpurie.
În satul Lupeni, menţionat documentar,
prima oară, în 1566, se află muzeul
memorial „Tamási Áron”, inaugurat la
24 sept. 1972, adăpostit într-o casă din

lemn din 1860, iar în satul Bisericani
există un muzeu etnografic şi o biserică
romano-catolică (sec. 13) cu zid de incintă
şi clopotniţă din 1764. În satul Lupeni
există o biserică romano-catolică (18421848), de mari dimensiuni (47 m lungime,
15,80 m lăţime şi turn de 38 m înălţime),
cu orgă din 1865, iar în satul Satu Mic se
află o biserică reformată datând din 1620.
3.  Hudeşti.

LUPŞA 1. Depresiune intramontană de
eroziune, situată în bazinul mijlociu al
râului Arieş, între culmile Muntelui Mare
(la N) şi prelungirile M-ţilor Trascău
(Detunatele) la S, la 490–520 m alt. Este o
depresiune sculptată în fliş grezos-marnos
(Cretacic), extinsă în lungul Văii Arieşului,
pe c. 7 km, fiind închisă la capete (la V şi
E) de defilee sculptate de Arieş în roci
cristaline. Relieful depresionar este
reprezentat prin lunci, trei niveluri de
terase şi mai multe conuri de dejecţie.
2. Com. în jud. Alba, alcătuită din 23
de sate, situată în depresiunea omonimă,
în Ţara Moţilor, pe râul Arieş; 3 522 loc. (1
ian. 2011): 1 803 de sex masc. şi 1 719 fem.
Staţie de c.f. (în satul Lupşa) şi halte de c.f.
(în satele Hădărău şi Muşca), de fapt este
o linie de mocăniţă, în prezent inactivă.
Importante zăcăminte de cupru şi aur
(zona Roşia Poieni din arealul satului
Geamăna). Expl. forestiere şi de calcar
cristalin. Vechi centru aurifer şi de dogărit.
Confecţii textile. În satul Lupşa, amintit,
în 1325, ca reşed. a unui cnezat şi menţionat documentar în 1366, se află un
muzeu etnografic şi de artă populară,
întemeiat de prof. Pamfil Albu şi inaugurat
în 1939, amplasat într-o clădire datând din
anul 1800. Muzeul cuprinde peste 6 000 de
piese din zona etnografică a Ţării Moţilor
(pive, râşniţe de mână, mori de apă,
tulnice, fluiere, pluguri, grape din lemn
etc.), printre care se remarcă o valoroasă
colecţie de icoane pe sticlă şi pe lemn din
sec. 18–19. În satul Lupşa se află biserica
din piatră cu hramul „Sfântul Gheorghe”,
ctitorie din 1421 a cneazului Ladislav (sau
Stănislav) din fam. Cânde (ultimele
cercetări presupun că biserica a fost zidită
în 1366-1377). Edificiul are înfăţişarea unei
biserici de tip hală cu elemente de
arhitectură gotică. Iniţial a avut doar altar
şi naos, iar în 1810 i s-au adăugat pronaosul
şi turla. Picturile din altar datează din 17501755, iar cele de pe pereţii interiori au fost

Lupşa (2). Biserica „Sfântul Gheorghe”

realizate în 1855 de zugravii Ioan Cuc şi
Gheorghe Span. Biserica a fost consolidată
şi restaurată în 2003-2005 şi declarată
monument istoric în 2004. În com. L. mai
există mănăstirea cu acelaşi nume (de
călugări) cu biserica din lemn cu dublu
hram – „Sfântul Nicolae” şi „Înălţarea
Sfintei Cruci”, ctitorie din 1429 a cneazului
Ladislav, atestată documentar în 1694 cu
prilejul primei restaurări. În 1762 călugarii
au fost alungaţi din ordinul Curţii
Imperiale de la Viena şi biserica cedată lui
Petru Pavel Aron episcopul de atunci al
Bisericii greco-catolice, funcţionând ca
biserică de mir până în 1992 când
mănăstirea a fost reactivată (în 1948
biserica a fost preluată de cultul ortodox).
În 1865 biserica a fost tencuită şi pictată pe
pereţii ineriori de Johannes Somosinus şi
Ştefan Ghearlos. Declarată monument
istoric în 2004. În 1993 s-au construit
chiliile, casa stăreţiei, bucătăria, trapeza
ş.a. În satul Hădărău există biserica
„Pogorârea Duhului Sfânt” (1770).

LUPŞANU, com. în jud. Călăraşi,
alcătuită din 5 sate, situată în Câmpia
Bărăganului, pe râul Cucuveanu; 3 246
loc. (1 ian. 2011): 1 519 de sex masc. şi
1 727 fem. Nod rutier. Fermă de creştere
a bovinelor. Culturi de cereale, plante
tehnice şi de nutreţ, floarea-soarelui etc.
Între 17 febr. 1968 şi 23 ian. 1981, com. L.
a făcut parte din jud. Ialomiţa.

{n satul Geam`na, aflat [n curs de depopulare, se afl` un iaz pe Valea Se]ii (160 ha) [n care se depoziteaz` sterilul provenit de la exploatarea minier` de
suprafa\a de la Ro]ia Poieni. Exploatarea minereului de cupru de la Ro]ia Poieni a [nceput [n 1978, iar produc\ia de cupru [n 1983. Satul Geam`na este
acoperit aproape [n [ntregime de sterilul foarte toxic depozitat [n iaz, care are urm`ri grave asupra s`n`t`\ii oamenilor, animalelor, precum ]i asupra
mediului [nconjurator.

MACEA, com. în jud. Arad, alcătuită din
2 sate, situată în Câmpia Aradului, la
graniţa cu Ungaria; 6 636 loc. (1 ian. 2011):
3 254 de sex masc. şi 3 382 fem. Producţie
de mobilă, de încălţăminte şi de produse
lactate (unt, brânzeturi, iaurt ş.a.).
Creşterea bovinelor şi porcinelor. Parc
dendrologic (21,5 ha), declarat grădină
botanică în 1994, cu peste 2 400 de unităţi
taxonomice, în cadrul căruia se află
castelul „Czernovics” construit în stil
eclectic în 1820–1845, cu adăugiri din
1886, restaurat în anii 1956-1957. Festival
naţional anual de umor (salon cu
exponate de caricatură) din 1995. În satul Macea, menţionat documentar, prima
oară, în 1374, se află o biserică ortodoxă
cu hramul „Sfântul Ioan Botezatorul”
zidită în stil baroc (sec. 19) pe locul uneia
din lemn ce data din jurul anului 1700.
MACOVEIUL Õ Padina.

MAGLAVIT, com. în jud. Dolj, alcătuită
din 2 sate, situată în Câmpia Desnăţui,
pe stg. Dunării; 5 264 loc. (1 ian. 2011):
2 536 de sex masc. şi 2 728 fem. Nod
rutier. Ferme de creştere a bovinelor şi
porcinelor. Culturi de cereale, floareasoarelui, plante tehnice şi de nutreţ,
legume etc. Viticultură; sericicultură. În
arealul com. M. se găsesc şiruri de dune
de nisip, parţial fixate de vegetaţie. În
satul Maglavit, menţionat documentar,
prima oară, în perioada 1581–1591, se află
biserica „Sfântul Nicolae” (ante 1845) şi
mănăstirea Maglavit (de călugări), cu
biserica având dublu hram – „Izvorul
Tămăduirii” şi „Naşterea Maicii Domnului” a cărei construcţie a început în
anul 1935 la îndemnul lui Petre (Petrache)
Lupu în urma revelaţiilor pe care acesta
le-a avut timp de trei săptămâni consecutiv doar în zilele de vineri, respectiv
31 mai, 7 iunie şi 14 iunie 1935. La a treia
teofanie (în ziua de vineri 14 iunie 1935),
tânărului cioban Petrache Lupu, aflat cu
oile într-un zăvoi din lunca Dunării, i s-a
înfăţişat un bătrân cu barba albă şi lungă,
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îmbrăcat în veşminte de un alb
strălucitor, care i-a poruncit: „să te duci
să spui lumii, preotului (pe atunci Nicolae
Bobin) şi primarului că dacă oamenii nu
se pocăiesc, dacă nu ţin sărbătorile, dacă
nu se lasă de rele şi dacă nu vin la biserică, atunci foc se va abate asupra lor”.
Odată porunca zisă, bătrânul a dispărut,
înălţându-se spre cer. În urma unei subscripţii publice, iniţiată de ziarul Curentul,
şi a unei donaţii de 40 000 de cărămizi
făcute de arhitectul George M. Cantacuzino
(acesta a întocmit, gratuit, planul de
construcţie al bisericii), piatra de temelie
a bisericii a fost pusă la 14 sept. 1935, dar
lucrările de zidire au început abia în 1938.
Din cauza celui de-al Doilea Război
Mondial lucrările de construire a bisericii
s-au desfăşurat sporadic, iar în perioada
comunistă zidirea bisericii a fost oprită,
iar Petrache Lupu trecut în anonimat.
Reînfiinţarea mănăstirii Maglavit a avut
loc în 1990, pe locul numit „la buturugi”
– acolo unde a predicat Petrache Lupu,
iar reconstrucţia bisericii a început în
1991. Din lipsă de fonduri băneşti zidirea
bisericii s-a făcut anevoios, lucrările fiind
revitalizate în 1996, cu ajutorul unor
sponsori, şi finalizate în anul 2002, urmând ca ulterior să se execute picturile
murale interioare. Biserica mănăstirii
Maglavit are două cupole şi un turnclopotniţă, asemănător unei campanile,
înalt de 38 m, construit în stilul Renaşterii
italiene. Cu toate că Petrache Lupu a fost
contestat şi calificat de unii oameni ca
impostor, el a înfăptuit mai mutle minuni, printre care vindecarea unei fetiţe
şi a unui băiat, ambii surdo-muţi din
naştere. În perioada 1935–1945, la
Maglavit s-au perindat în pelerinaj zilnic
peste 200 000 de persoane. Petrache Lupu
a murit, în anonimat, în anul 1994, la
vârsta de 87 de ani. În satul Hunia, atestat
documentar în 1623, se află biserica cu
hramul „Sfântul Nicolae” (sec. 19).
MAGNA VILLA PERG Õ Peregu Mare.

MAHMUDIA, com. în jud. Tulcea, formată
dintr-un sat, situată pe dr. braţului Sfântu
Gheorghe al Dunării, la poalele de E ale
culmii deluroase Beştepe; 2 819 loc. (1 ian.
2011): 1 454 de sex masc. şi 1 365 fem. Port
fluvial. Expl. de calcar şi dolomit. Fermă
de creştere a bovinelor. Pescuit. Pepinieră
piscicolă (sturioni). Cămin cultural. Până
la 22 mart. 2004, com. M. a avut în componenţă satele Beştepe, Băltenii de Jos şi
Băltenii de Sus, care la acea dată au
format com. Beştepe. Biserica „Sfântul
Nicolae” (1970-1973).
1 MAI 1. Õ Pardina.
2. Cartier în partea central-nordvestică a municipiului Bucureşti.

2 MAI, sat în com. Limanu (jud. Constanţa),
situat în extremitatea de SE a ţării, pe
ţărmul Mării Negre, la 2 km S de municipiul Mangalia, în apropiere de graniţa
cu Bulgaria. Staţiune balneoclimaterică
estivală, de interes general, cu climat
maritim moderat, cu veri călduroase (în
iul. temp. medie este de 22°C) şi ierni
blânde (în ian. media termică este în jur
de 0,2°C). În timpul verii nebulozitatea
este redusă, iar durata de strălucire a
Soarelui este de 10–12 ore pe zi. Precipitaţii reduse (c. 400 mm/an). Factorii
naturali de cură sunt apa Mării Negre,
clorurată, sulfatată, sodică, magneziană,
şi climatul maritim bogat în aerosoli
salini. Staţiunea, care beneficiază de plaje
întinse, cu nisip fin, este indicată pentru
cură heliomarină în timpul vacanţelor de
vară şi pentru tratamentul afecţiunilor
reumatismale, neurologice periferice şi
ale sistemului nervos central (paralizii şi
pareze posttraumatice ale membrelor,
polineuropatii după fază acută, sechele
după poliomielită etc.), ginecologice (insuficienţă ovariană, cervicite cronice, metroanexite cronice), dermatologice,
respiratorii (astm alergic, traheobronşite,
bronşite cronice), cardiovasculare (varice
în stadiu incipient, sechele după flebită),
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endocrine (hipoovarie puberală, sterilitate
ovariană), oto-rino-laringologice etc.

MAIA, com. în jud. Ialomiţa, formată
dintr-un sat, situată în Câmpia Săratei;
1 833 loc. (1 ian. 2011): 883 de sex masc.
şi 950 fem. Morărit; produse de panificaţie. Legumicultură. Biserica „Adormirea
Maicii Domnului” (1778–1787, restaurată
în 1862 de Ecaterina Catargiu, soţia lui
Barbu Catargiu, în care se află cavoul
omului politic Barbu Catargiu; biserica a
fost pictată în frescă, în stil bizantin, în
1952 de pictorul Vasile Blendea şi repictată în 1974 de acelaşi pictor; ruinele
conacului lui Barbu Catargiu, construit
în 1820. Muzeul de artă şi cultură religioasă „Barbu Catargiu”, inaugurat în
1996. Com. M. a fost înfiinţată la 7 apr.
2004 prin desprinderea satului Maia din
com. Brazii, jud. Ialomiţa.
MAICA DOMNULUI –
Mănăstirea ~ Õ Cudalbi.

CUDALBI,

MAIEREU, denumirea până în anul 1925
a satului Aluniş, jud. Mureş.

MAIERU, com. în jud. Bistriţa-Năsăud,
alcătuită din 2 sate, situată în Depr.
Anieş-Maieru, pe râurile Someşu Mare
şi Anieş, la poalele de S ale M-ţilor Rodna
şi cele de NV ale M-ţilor Bârgău; 7 797
loc. (1 ian. 2011): 3 891 de sex masc. şi
3 906 fem. Staţii de c.f. (în satele Anieş şi
Maieru). Expl. de grafit şi dacit (în satul
Anieş) şi de calcare cristaline (cariera
Valea Caselor). Expl. şi prelucr. lemnului
(mobilă). Producţie de aparate de control
a energiei electrice, de articole de voiaj,
de confecţii textile şi de articole din piele.
Cojocărit; ţesături populare; cioplituri în
piatră. Apicultură. Poiană cu narcise. Ansamblu folcloric „Cununa de pe Someş”.
Izvoare cu ape minerale carbogazoase.
Muzeu etnografic. Şcoală (din 1770). Ruinele unei cetăţi din sec. 11 (în satul
Anieş). În satul Maieru, menţionat documentar, prima oară, în 1440, cu numele
Maior, se află biserica din lemn cu hramul
„Cuvioasa Parascheva” (1817–1818),
declarată monument istoric, şi biserica
„Sfântul Ştefan” (1872-1873).
MAIOR Õ Maieru.

MALAIA, com. în jud. Vâlcea, alcătuită
din 3 sate, situată pe râurile Lotru şi
Latoriţa, la poalele de N ale M-ţilor
Căpăţânii şi cele de S ale M-ţilor Lotru;
1 941 loc. (1 ian. 2011): 969 de sex masc.
şi 972 fem. Hidrocentralele „Brădişor”

(115 MW), intrată în funcţiune în 1982, şi
„Malaia” (18 MW), dată în folosinţă în
1978. Rezervaţie forestieră (Pădurea
Latoriţa, 690 ha), cu exemplare seculare
de larice şi zâmbru. Lac de acumulare
(Malaia-Brădişor), construit pe Lotru, ale
cărui ape pun în mişcare turbinele hidrocentralei Brădişor, având supr. de 230 ha
şi un vol. de apă de 38 mil. m3. În satul
Malaia, atestat documentar la 14 oct.
1515, se află o biserică din lemn cu dublu
hram – „Sfântul Nicolae” şi „Cuvioasa
Parascheva” (1807), o biserică de cărămidă cu dublu hram „Cuvioasa Parascheva”
şi „Sfântul Iosif” (1958-1979) şi conacul
familiei „Brătianu” (sec. 19), iar în satul
Ciungetu, biserica din lemn cu hramul
„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”
(1861, cu picturi originare).
MALEMBACH Õ Sebeş (3).

MALIUC, com. în jud. Tulcea, alcătuită
din 5 sate, situată în partea central-vestică
a Deltei Dunării, pe braţul Sulina; 960 loc.
(1 ian. 2011): 517 de sex masc. şi 443 fem.
Port fluvial. Pescuit (lacurile Furtuna,
Gorgova etc.). Pepinieră piscicolă. Popas
turistic. Hotel „Salcia”. Important punct
de plecare în excursii în Delta Dunării.
Parc dendrologic.

MALNAŞ, com. în jud. Covasna, alcătuită
din 3 sate, situată în depresiunea omonimă, la 505 m alt., pe cursul superior al
Oltului, în defileul acestuia ce desparte
M-ţii Bodoc de M-ţii Baraolt, la 22 km N
de municipiul Sfântu Gheorghe; 1 155 loc.
(1 ian. 2011): 564 de sex masc. şi 591 fem.
Staţie de c.f. (în satul Malnaş-Băi) şi haltă
de c.f. (în satul Malnaş). Nod rutier. Expl.
de argilă. Producţie de ambalaje din carton,
de cărămizi şi de spirt. Prelucr. lemnului.
În satul Malnaş, menţionat documentar în
1366, există biserica „Naşterea Maicii
Domnului” (1991–1993) şi o biserică
romano-catolică (1887). În arealul com. M.
se află staţiunea balneoclimaterică MalnaşBăi. Până la 7 apr. 2004, com. Malnaş a avut
în componenţă satele Bixad şi Micfalău,
care la acea dată au devenit comune de
sine stătătoare, respectiv com. Bixad şi
com. Micfalău.
MALNAŞ-BĂI, sat în com. Malnaş, jud.
Covasna, cu statut de staţiune balneoclimaterică de interes general, cu funcţionare permanentă, situat pe cursul
superior al râului Olt, în defileul acestuia,
care desparte M-ţii Bodoc de M-ţii
Baraolt, la 505 m alt., la 22 km N de municipiul Sfântu Gheorghe. Staţie de c.f.
Climat de culoar intramontan, sedativ-

indiferent, cu veri răcoroase (temp. medie
a lunii iul. 17°C) şi ierni friguroase (temp.
medie în ian. – 5°C). Temp. medie anuală
este de c. 7°C, iar precipitaţiile însumează
aproximativ 700 mm anual. Factorii naturali de cură sunt climatul de cruţare şi
izv. cu ape minerale carbogazoase, feruginoase, bicarbonatate, sodice, calcice,
magneziene, în majoritate hipotone;
mofete. În cură internă, apele minerale
de aici sunt indicate pentru tratarea
afecţiunilor tubului digestiv (gastrite
cronice hiperacide, ulcere gastrice şi
duodenale cronice, colite şi constipaţii
cronice), a celor hepato-biliare (dischinezie biliară, colecistite cronice necalculoase, hepatită cronică, pancreatită
cronică), a bolilor metabolice şi de nutriţie
(diabet zaharat). Tot aici se pot trata afecţiunile cardiovasculare, respiratorii şi
nevrozele astenice. Primele stabilimente
balneare s-au construit în anul 1900.
Instalaţii pentru mofete; buvete cu apă
minerală pentru cură internă etc. În
staţiune există un sanatoriu pentru copii,
cu profil de tratare a hepatitei.

MALOVĂŢ, com. în jud. Mehedinţi,
alcătuită din 7 sate, situată în SE Pod.
Mehedinţi; 2 914 loc. (1 ian. 2011): 1 480
de sex masc. şi 1 434 fem. Producţie de
mobilă pentru birouri. Moară de cereale
(1900), în satul Colibaşi. Complex avicol.
Centru de prelucr. artistică a lemnului
(în satul Bobaiţa). Culă (1850), în satul
Lazu.

MALU, com în jud. Giurgiu, formată
dintr-un sat, situată în SV Câmpiei Burnas,
pe stg. văii Dunării; 2 483 loc. (1 ian.
2011): 1 241 de sex masc. şi 1 242 fem.
Culturi de cereale. Biserică având dublu
hram – „Sfântul Ioan Botezătorul” şi
„Sfânta Treime” (1880). Com. M. a fost
înfiinţată la 3 oct. 2003 prin desprinderea
satului Malu din com. Vedea, jud. Giurgiu.
MALU CU FLORI, com. în jud. Dâmboviţa,
alcătuită din 5 sate, situată în Subcarpaţii

Malnaş-Băi. Pavilionul central

nenţă satul Ghindeni care la acea dată a
devenit comună de sine stătătoare.
MALVA Õ Dobrosloveni.

Malu Mare. Biserica cu dublu hram - „Sfântul
Ştefan” şi „Sfântul Gheorghe”

Ialomiţei, pe cursul superior al
Dâmboviţei; 2 453 loc. (1 ian. 2011): 1 217
de sex masc. şi 1 236 fem. Producţie de
ţuică. Agroturism. Popas turistic. Muzeu
cu colecţii de istorie şi etnografie (în satul
Malu cu Flori). Pomicultură (meri, pruni,
peri). Centru de prelucr. artistică a
lemnului. Bisericile cu acelaşi hram –
„Sfântul Nicolae”, în satele Malu cu Flori
(1857) şi Capu Coastei (1878). Până în
1910, satul Malu cu Flori s-a numit
Runceasa. La 20 febr. 2010, între com. M.
cu F. şi com. învecinată Pucheni s-au
produs puternice alunecări de teren.

MALU MARE, com. în jud. Dolj, alcătuită
din 2 sate, situată în Câmpia Romanaţi,
pe stg. Jiului; 3 390 loc. (1 ian. 2011): 1 709
de sex masc. şi 1 681 fem. Staţie de c.f. (în
satul Malu Mare). Balastieră. Producţie
de echipamente electrice şi electronice
pentru automobile şi motoare de automobile şi de articole de papetărie. Fermă
de creştere a porcinelor. Culturi de
cereale, plante tehnice şi de nutreţ,
legume etc. Viticultură. În satul Preajba
se află casa „Stan Jianu” (sec. 18) şi biserica cu dublu hram – „Sfântul Ştefan” şi
„Sfântul Gheorghe” (1778–1779), construită prin strădania marelui paharnic
Hagi Stan Jianu (reparată în 1833), una
dintre cele mai frumoase biserici-culă
(fortificată) din Oltenia, cu turn-clopotniţă pe pronaos şi picturi murale interioare de tradiţie brâncovenească. Până
la 7 apr. 2004, com. M.M. a avut în compo-

MAMAIA, localit. componentă a municipiului Constanţa, staţiune balneoclimaterică estivală, de renume internaţional,
situată în extremitatea de SE a ţării, pe
un cordon litoral aflat între Marea Neagră şi lacul Siutghiol, la 6–8 m alt., la N
de municipiul Constanţa, de care este
legată prin linii de tramvai, troleibuz şi
autobuz. Staţiunea fiinţează din 1906, dar
capătă o amplă dezvoltare şi modernizare după 1960. Climat de litoral maritim, cu veri călduroase (în iul. temp.
medie mai mare de 22°C) şi ierni blânde
(în ian. temp. medie este de c. 1°C); temp.
medie anuală oscilează în jurul valorii de
11°C, iar precipitaţile sunt reduse (c. 400
mm anual). Vara, nebulozitatea este
redusă, iar durata de strălucire a Soarelui
este de 10–12 ore pe zi. Factorii naturali
de cură sunt climatul maritim, excitantsolicitant, bogat în aerosoli salini, şi apa
Mării Negre clorurată, sulfatată, sodică,
magneziană, hipotonă, cu salinitate
redusă (15 g/l). De-a lungul staţiunii, pe
o distanţă de c. 8 km lungime şi 100–250
m lăţime, pe ţărmul Mării Negre există
plaje cu nisip foarte fin, amenajate pentru
aerohelioterapie şi talazoterapie. Staţiunea este indicată atât pentru petrecerea
vacanţelor de vară, cât şi pentru tratamentul afecţiunilor reumatismale degenerative, inflamatorii şi abarticulare, a
unor afecţiuni posttraumatice, neurologice
periferice (pareze, polineuropatii etc.),
ginecologice (hipoovarie puberală, cervicite cronice, metroanexite cronice etc.),
dermatologice, respiratorii etc. De un
interes deosebit se bucură satul de
vacanţă, cu 31 de restaurante amenajate
în stilul diferitelor zone ale ţării, cu mâncăruri specifice acestor regiuni, alături de
numeroase restaurante, grădini de vară,
baruri de noapte şi de zi, cofetării, ma-
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gazine alimentare şi de artizanat, cinematografe, discoteci, parcuri de distracţii,
terenuri de sport, de minigolf, bowlinguri, piscine, teatru în aer liber etc. Anual,
pe scena Teatrului de vară din Mamaia
are loc Festivalul de muzică uşoară
românească (din 1963), iar din anul 2004
se desfăşoară, anual, în sezonul estival,
Festivalul Naţional al cântecului şi
dansului popular. În perioada mai-oct.,
la Mamaia funcţionează (din 22 iun. 1967)
postul local „Radio-Vacanţa”, care emite
programe de divertisment în cinci limbi
(română, engleză, franceză, germană,
rusă) pentru toate staţiunile litoralului
românesc. Pe lacul Siutghiol se pot practica diverse sporturi nautice. De la
Mamaia se poate pleca în excursii organizate în Delta Dunării şi în celelalte
staţiuni ale litoralului românesc şi bulgăresc, excursii la ruinele cetăţii Histria,
pe canalul Dunăre–Marea Neagră. Delfinariu; planetariu. Numeroase statui şi
grupuri statuare, opere ale unor sculptori
iluştri ca Ion Jalea (statuia din faţa
hotelului „Cazino”, 1943), Boris Caragea
(„Tinereţe”, 1962, la complexul hotelier
„Perla”), Corneliu Medrea (grupurile
statuare din faţa hotelurilor „Ovidiu”,
realizat în 1963, „Doina”, 1961, şi statuile
amplasate în faţa hotelurilor „Dacia”,
1962, „Pelican”, 1961, „Central”, 1961,
„Sulina”, 1962, bustul poetului latin
Ovidiu, 1958, din faţa hotelului „Ovidiu”),
Oscar Han (grupul statuar de la hotel
„Internaţional”, 1958), Constantin Baraschi
(statuile „Pe Valuri”, 1963, de la hotel
„Bucureşti”, „Extaz”, 1962, de la Teatrul
de vară ş.a.), Mac Constantinescu (statuia
din faţa hotelului „Tomis”, 1961) ş.a. La
16 iul. 2004, la M. a fost inaugurată o
instalaţie de transport pe cablu (Telegondola), cu o lungime de 2,2 km şi o
înălţime de 50 m, care face legătura între
hotelurile Perla şi Cazino, din cabinele
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cărora se poate admira o superbă panoramă asupra staţiunii Mamaia, asupra
ţărmului Mării Negre şi a lacului
Siutghiol.
MAMU, Mănăstirea ~ Õ Lungeşti.

MANAFU, Pădurea ~ Õ Isvoarele.

Cram`.

MANASIA, com. în jud. Ialomiţa, formată
dintr-un sat, situată în Câmpia Bărăganului, pe stg. Ialomiţei; 4 731 loc. (1 ian.
2011): 2 264 de sex masc. şi 2 467 fem.
Staţie de c.f. Primărie (1934). Fermă avicolă. Unităţi de producere a covoarelor,
mobilierului pentru birouri, a nutreţurilor concentrate, a produselor refractare
ş.a. Culturi de cereale, floarea-soarelui,
plante tehnice şi de nutreţ, sfeclă de
zahăr, legume ş.a. Viticultură. Între 17
febr. 1968 şi 23 ian. 1981, com. M. a făcut
parte din jud. Ilfov. Biserică având
hramul „Înălţarea Domnului” (1842–
a
1852) şi conacul „Hagienoff”
(1899–1900),
declarat monument istoric.[n 2010.

MANGALIA 1. Liman maritim în SE Pod.
Dobrogei de Sud, pe ţărmul Mării Negre,
la SV de municipiul cu acelaşi nume.
Supr.: 2,61 km2. Lungime: 9,5 km; lăţime
medie: 300 m; ad. max.: 13 m; vol.: 15,7
mil. m3. În el se varsă Valea Albeşti. Pe
malurile lui se găsesc numeroase izv. cu
ape sulfuroase mezotermale (21–28°C),
cunoscute din timpul stăpânirii romane.
2. Municipiu în extremitatea de SE a
României (jud. Constanţa), situat pe
litoralul Mării Negre, la 20–25 m alt., la
44 km S de municipiul Constanţa; 39 717
loc. (1 ian. 2011): 19 262 de sex masc. şi
20 455 fem. Supr.: 54,9 km2, din care 23,8
km2 în intravilan; densitatea: 1 668
loc./km2. Staţie finală de c.f. Nod rutier.
Port maritim. Far maritim. Şantier naval
(construcţii şi reparaţii de nave maritime). Producţie de mobilă, confecţii,
produse alim. Pomicultură (piersici).
Herghelie pentru creşterea cailor din rasa
arab-pur sânge (din 1928). Hipodrom.
Muzeul de arheologie „Callatis” (vase,
amfore, mozaicul unei încăperi din epoca
elenistică, recipiente din sticlă, fragmente
de apeducte, statuete de Tanagra, basoreliefuri, papirusuri etc.), înfiinţat în
1914. Importantă staţiune balneoclimaterică de interes general, cu funcţionare
permanentă, cu climat maritim moderat,
cu veri călduroase (temp. medie în iul.
22°C) şi ierni blânde (în ian. media temp.
este de c. 1°C – unul dintre puţinele locuri

din ţară cu temp. pozitive în timpul
iernii). Vara, nebulozitatea este redusă,
iar durata de strălucire a Soarelui este de
10–12 ore pe zi. Precipitaţii reduse (c. 400
mm/an). Factorii naturali de cură sunt
apa Mării Negre, clorurată, sulfatată,
sodică, magneziană, apele minerale
sulfuroase, clorurate, bicarbonatate,
sodice, calcice, mezotermale (21–28°C),
provenite din izv. aflate în partea de N a
oraşului, nămolul de turbă, sulfuros,
bogat în substanţe minerale, extras din
turbăria aflată la N de oraş, şi climatul
maritim bogat în aerosoli salini. Staţiunea
dispune de o plajă întinsă, cu nisip fin,
precum şi de faleze înalte cu microclimat
specific. Staţiunea este indicată pentru
tratarea afecţiunilor reumatismale, neurologice periferice şi ale sistemului nervos
central (paralizii şi pareze posttraumatice
ale membrelor, polineuropatii după fază
acută, sechele după poliomielită), ginecologice (insuficienţă ovariană, cervicite
cronice, metroanexite cronice), dermatologice, respiratorii (astm alergic,
traheo-bronşite, bronşite cronice), cardiovasculare (varice în stadiu incipient,
sechele după flebită), endocrine (hipotiroidie benignă, hipoovarie puberală,
sterilitate ovariană), oto-rino-laringologice
(rinofaringite cronice, laringite cronice,
alergie nazo-sinuzală) etc. Staţiunea
dispune de două baze moderne de
tratament – una în cadrul hotelului de
cură „Mangalia” (cu peste 500 de locuri
în camere cu două paturi), dotat cu bază
proprie de tratament (bazine pentru
kinetoterapie cu apă sulfuroasă, secţii de
electroterapie, hidroterapie, pneumoterapie, săli de gimnastică medicală şi de
masaje, cabinete de geriatrie, de acupunctură, laboratoare de analize şi explorări
funcţionale, piscine cu apă de mare
încălzită etc.) şi alta în cadrul sanatoriului
balnear pentru recuperare medicală, cu
numeroase secţii medicale, cu o capacitate de tratament de c. 500 de persoane
pe zi. La N de oraş, pe o distanţă de 8 km,

Mangalia (2). Faleza

se află staţiunile balneoclimaterice
estivale Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter,
Neptun şi Olimp, care aparţin ad-tiv de
Mangalia şi de care sunt legate prin linii
de autobuze şi minicare. Istoric: Pe terit.
oraşului a fost descoperită o necropolă
de înhumaţie, datând din Neolitic
(cultura materială Hamangia), în care
s-au găsit vase din ceramică, tipică acestei
culturi (ceşti bitronconice, pahare cilindrice, vase piriforme, decorate cu crestături pe muchii şi împunsături, grupate
pe registre de motive triunghiulare sau
rombice), brăţări din cochilii sau din
marmură ş.a. La sf. sec. 6 î.Hr., coloniştii
dorieni din Heraclea Pontica (azi Ereğli,
Turcia), au întemeiat aici Colonia Callatis
(„cea cu ziduri puternice”), suprapusă
peste o aşezare indigenă mai veche,
menţionată cu numele Cerbatis sau
Acervetis. În diverse documente din
Antichitate se menţionează că oraşul
Callatis a făcut parte din Liga atică (sec.
5 î.Hr. ), că a rezistat un timp, cu succes,
asediului satrapului (devenit regele
Traciei) Lisimah (sf. sec. 4 î.Hr.), că a
purtat, în alianţă cu Histria, un război
(262 î.Hr.) împotriva Bizanţului, pentru
controlul portului cetăţii Tomis şi că a
făcut parte din coaliţia antiromană a lui
Mithridates VI Eupator, regele Pontului.
La începutul sec. 2 d.Hr. este atestat
portul oraşului Callatis, iar în a doua
jumătate a aceluiaşi secol s-au construit
incinta cetăţii, templul lui Dionysos,
templul Concordiei, o şcoală şi un amfiteatru. În sec. 7–10 a continuat probabil
să se dezvolte, păstrând legături directe
pe mare cu Istanbulul. Începând din
sec. 11, oraşul este cunoscut sub numele
greco-bizantin Pangalia, Panguale sau
Pankalia („cea mai frumoasă”), menţionată documentar, ca atare, în sec. 12
pe o hartă din Pisa. O dată cu intrarea lui
sub stăpânire turcească (sec. 14), oraşul
capătă denumirea de Mangalia, fiind
menţionat documentar cu acest nume,
prima oară, în 1593. Declarat municipiu

Mangalia (2). Ruinele oraşului antic Callatis

„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”
(1830, refăcută în 1877), în satele Manoleasa,
Bold şi Şerpeniţa; bisericile de cărămidă
cu hramurile „Sfântul Nicolae” (1851) şi
„Sfântul Gheorghe” (1932), în satul
Liveni, şi „Sfinţii Voievozi” (1845), în satul
Sadoveni. Com. M. are în componenţă
satul Şerpeniţa care s-a depopulat la sf.
sec. 20 şi începutul sec. 21, existând din
punct de vedere ad-tiv, dar fără locuitori.
MANOLEASA-VOLOVĂŢ Õ Manoleasa.

Mangalia (2). Geamia „Esmahan Sultan”

la 18 ian. 1995. Monumente: ruinele
oraşului antic Callatis; mormântul scitic,
descoperit în 1959, în care s-au găsit
fragmente dintr-un papirus scris în lb.
greacă, primul document de acest fel din
România; geamia turcească „Esmahan
Sultan” construită în 1590 de fiica sultanului Selim II, restaurată după anul 1989;
bisericile ortodoxe cu hramurile „Sfântul
Gheorghe” (1914-1929), „Naşterea Maicii
Domnului” (sfinţită în anul 2005), „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (2005-2011),
„Adormirea Maicii Domnului” (19922008), de mari dimensiuni (26,24 m
lungime şi 14,60 m lăţime) şi biserica din
lemn cu dublu hram - „Sfântul Mina” şi
„Sfântul Pantelimon” (2006-2007); biserica romano-catolică „Sfântul Andrei”
(1993-1998), de mari dimensiuni (30 m
lungime, 14 m lăţime şi 21 m înălţimea
turnului) construită după planurile
arhitectului Gheorghe Pintilescu.

MANOLEASA, com. în jud. Botoşani,
alcătuită din 10 sate, situată în partea de
E a Câmpiei Jijiei Superioare, pe malul
lacului de acumulare Stânca-Costeşti, în
lunca şi pe terasele de pe dr. Prutului, la
graniţa cu Republica Moldova, pe râul
Volovăţ; 3 491 loc. (1 ian. 2011): 1 708 de
sex masc. şi 1 783 fem. Până la 17 febr.
1968, satul şi com. Manoleasa s-au numit
Manoleasa-Volovăţ. Mori de porumb. Ferme
de creştere a vacilor, oilor şi porcilor.
Cămin cultural. Bisericile din lemn cu
hramurile „Sfântul Nicolae” (1804, refăcută în 1876), „Sfinţii Apostoli Petru şi
Pavel” (1821–1824, reparată în 1864) şi

MARAMUREŞ 1. Munţii Maramureşului,
grup de munţi situat în extremitatea de
N a Carpaţilor Orientali, la graniţa cu
Ucraina. Sunt alcătuiţi dintr-o culme pr.,
orientată NV-SE, din care pornesc mai
multe culmi secundare, separate de văile
râurilor Ţâşla, Vaser, Ruscova ş.a., individualizate în masive montane de sine
stătătoare: Pop Ivan (1 937 m), Toroiaga
(1 930 m), Mihailec (1 918 m), Pietrosu
(1 850 m), Tomnatec (1 618 m) ş.a. Alt.
max.: 1 957 m (vf. Farcău). Munţii M. sunt
alcătuiţi din şisturi cristaline (micaşisturi,
paragnaisuri, migmatite), roci eruptive
(andezite bazaltoide, piroclastite, bazalte,
diabaze) şi roci sedimentare (gresii,
calcare negre, marne, conglomerate). Pantele sunt acoperite cu păduri de molid şi
păduri de fag. Condiţiile climatice specifice din M-ţii M. determină ca limita
superioară a pădurii să fie mai coborâtă
(c. 1 600 m alt.) decât în celelalte masive
carpatice, iar pajiştile şi tufărişurile
subalpine să aibă o extindere mai mare.
Jnepenişurile, în care îşi găseşte adăpost
cocoşul de mesteacăn (Lyrurus tetrix), sunt
ocrotite în rezervaţia Cornedei-Ciungii
Bălăsani din apropiere de Borşa. În
arealele stâncăriilor calcaroase de sub
masivele Sâlhoi şi Piatra Ţibăului se
dezvoltă mai multe specii rare de plante
saxicole, iar în masivul Pop Ivan se află
o întinsă poiană cu narcise – cea de la
Capul Groşi. În jurul izvoarelor reci de la
Zâmbroslăvii se dezvoltă abundent o
specie de plantă (Cochlearia pyrenaica),
interesantă din punct de vedere fito-geografic. M-ţii M. conţin zăcăminte de pirite
cuprifere şi de sulfuri complexe. Expl.
forestiere.
2. Depresiunea ~, depresiune intramontană de origine complexă (tectonică,
de baraj vulcanic şi de eroziune diferenţială), situată în partea de N a Carpaţilor
Orientali, între M-ţii Oaş, Gutâi, Lăpuş
şi Ţibleş (la V, SV şi S), M-ţii Rodna (la
SE), M-ţii Maramureş (la E şi NE, care
domină depresiunea prin mai multe
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abrupturi petrografice) şi graniţa cu
Ucraina (la N). Este drenată, pe direcţia
SE-NV, de râurile Iza şi Vişeu cu afl. lor
(densitatea reţelei hidrografice în arealul
depresiunii este de 0,70–0,90 km/km2).
Supr.: c. 3 800 km2. Lungime: c. 85 km;
lăţime max.: 25 km. Prezintă un relief
complex, cu alt. medii de 600–800 m,
format din piemonturi şi glacisuri întinse
(Săpânţa, Sarasău, Botiza, Săcel, Borşa
ş.a.), măguri şi coline sculptate în formaţiunile paleogene şi miocene şi în acumulările levantin-cuaternare (Piatra Băiţei
1 035 m, Arşiţa 1 121 m, Voloşanca 929
m ş.a.), detaşându-se ca o treaptă superioară, situată la 800–1 100 m, câmpii
aluvionare, interfluvii, terase şi lunci
extinse de-a lungul râurilor. Climă umedă şi răcoroasă, cu temp. medii anuale de
6–8°C şi precipitaţii între 800 şi 1 200 mm
anual. În arealul com. Ocna Şugatag se
dezvoltă păduri de fag şi de stejar, iar în
perimetrul satului Coştiui (com. Rona de
Sus) se află interesante arborete de larice
(Larix decidua). Extinse livezi cu pomi
fructiferi. Păşunile şi fâneţele naturale
alternează cu unele culturi agricole
(porumb, cartofi, grâu, ovăz ş.a.). În Depr.
M. se găsesc izv. cu ape minerale şi câteva
lacuri sărate, cantonate în vechi ocne de
sare (la Ocna Şugatag). Expl. miniere.
Importantă şi originală zonă folclorică şi
etnografică, cu port popular, cântece şi
dansuri specifice, numeroase biserici din
lemn (Ieud, Rozavlea, Bogdan Vodă,
Bârsana ş.a.), porţi şi case ţărăneşti având
stâlpi din lemn cu sculpturi şi incrustaţii.
Turism. Comunică cu zonele înconjurătoare prin intermediul pasurilor Prislop
(şosea modernizată spre Depr. Dornelor),
Şetref (şosea modernizată şi linie de c.f.
către Depr. Bistriţa), Botiza (drum nemodernizat spre Ţara Lăpuşului), Gutâi
(şosea modernizată spre Depr. Baia
Mare) şi Huta (şosea modernizată către
Depr. Oaş).
3. Judeţ situat în extremitatea de NNV a României, la graniţa cu Ucraina,
între 47°20'00'' şi 48°00'15'' latitudine N
şi 22°52'30'' şi 25°07'30'' longitudine E,
între jud. Suceava (E), Bistriţa-Năsăud
(SE), Cluj (S), Sălaj (S) şi Satu Mare (SV
şi V). Supr.: 6 304 km2 (2,64% din supr.
ţării). Populaţia (1 ian. 2011): 509 660 loc.
(2,38% din populaţia ţării), din care
250 477 loc. de sex masc. (49,2%) şi 259 183
loc. de sex fem. (50,8%). Populaţia urbană:
299 708 loc. (58,3%); rurală: 209 952 loc.
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(41,7%). Densitatea: 80,8 loc./km2. Structura populaţiei pe naţionalităţi (la recensământul din 20-31 oct. 2011): 78,2%
români, 6,8% maghiari, 6,4% ucraineni,
2,6% rromi, 0,2% germani, apoi italieni,
evrei, turci ş.a. Reşed.: municipiul Baia
Mare. Oraşe: Baia Sprie, Borşa, Cavnic,
Dragomireşti, Săliştea de Sus, Seini,
Sighetu Marmaţiei (municipiu), Şomcuta
Mare, Tăuţii-Măgherăuş, Târgu Lăpuş,
Ulmeni, Vişeu de Sus. Comune: 63. Sate:
214 (din care 29 aparţin oraşelor). Localit.
componente ale oraşelor şi municipiilor: 20.
Relief predominant muntos (43% din
supr. jud.), reprezentat prin lanţul vulcanic al M-ţilor Gutâi–Lăpuş–Ţibleş în
partea centrală a jud., cu direcţie NV-SE,
cu alt. variind între 1 300 şi 1 839 m (vf.
Ţibleş) şi prin lanţul cristalin al M-ţilor
Maramureş şi Rodna (prelungirile sale
nordice) în partea de E a jud. M. M-ţii
Maramureşului prezintă o culme pr., cu
direcţie NV-SE, cu mai multe vârfuri
(Farcău 1 957 m, Pop Ivan 1 937 m,
Toroiaga 1 930 m, Pietrosu 1 850 m ş.a.),
care străjuiesc graniţa cu Ucraina, iar
M-ţii Rodnei îşi înalţă semeţ fruntea până
la 2 303 m alt. în vf. Pietrosu (sau Pietrosu
Mare), cel mai înalt de pe terit. jud. M. şi
din Carpaţii Orientali. Zona de dealuri şi
podişuri (Dealurile Codrului, din extremitatea de SV, Dealurile Chioarului,
Dealurile Asuajului, Pod. Boiu, Culmea
Breaza ş.a. din partea de S) ocupă 30%
din supr. jud. M., iar zonele joase de depresiuni, terase şi lunci (Depr. Maramureş, Depr. Baia Mare, Depr. Lăpuş,
Depr. Copalnic ş.a.) se extind pe 27% din
supr. jud. M.
Climă temperat-continentală, cu ierni
aspre şi veri răcoroase, cu diferenţieri ale
parametrilor meteorologici atât între
zonele montane şi cele de dealuri şi
depresiuni, cât şi între părţile de E şi de
V ale jud. Valorile medii ale temp. aerului
variază între 0°C în reg. montane înalte
şi 9,4°C în depresiuni. Temp. max.
absolută (39,4°C) a fost înregistrată la
Seini (l6 aug. 1952), iar minima absolută
(– 31,6°C) la Vişeu de Sus (26 ian. 1954),
rezultând o amplitudine termică absolută
de 71°C. În perioada de iarnă sunt
frecvente inversiile de temp. în ariile
depresionare, precum şi invaziile de aer
foarte rece. Pe înălţimile montane, primele fenomene de îngheţ se manifestă la
sf. lunii sept. (în zonele joase apar în oct.),
iarna prelungindu-se până în perioada
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mai–începutul lunii iun. Regimul precipitaţiilor oscilează între 700 mm (în zonele
depresionare şi deluroase) şi 1 400 mm
anual pe crestele montane înalte. În Depr.
Baia Mare, unde climatul este mai blând
datorită adăpostului şi a influenţelor
maselor de aer mai cald şi mai umed
dinspre V, se dezvoltă în condiţii optime
pădurile de castan comestibil. Vânturile
predominante bat cu o frecvenţă mai
mare dinspre V şi SV (18–20%) şi dinspre
N (10–11%), cu viteze medii anuale
cuprinse între 3 şi 3,8 m/s. În timpul
iernii, pe crestele munţilor înalţi, sunt
frecvente viscolele puternice cu viteze ce
depăşesc 50 m/s.
Reţeaua hidrografică, influenţată de
regimul precipitaţiilor abundente din
zonele montane, unde îşi au izv. majoritatea râurilor, este bogată şi densă (0,5–
0,7 km/km2), având o lungime totală de
peste 3 000 km şi fiind tributară direct
sau indirect celor două mari râuri – Tisa,
în NV jud. M., ce formează graniţa cu
Ucraina pe o lungime de 62 km, şi Someş,
care drenează partea de SV a jud. M. pe
o lungime de 36 km. Cele mai importante
râuri din bazinul Tisei sunt Vişeu (cu afl.
săi Vaser, Ruscova, Bistra ş.a.), Iza (cu afl.
Boicu, Ieud, Slătioara, Mara ş.a.) şi
Săpânţa, iar din bazinul Someşului sunt
Lăpuş (cu afl. Libotin, Suciu, Rohia,
Cavnic, Săsar ş.a.), Bârsău, Asuaj,
Cicârlău ş.a. Cel mai important lac de
acumulare este Firiza (110 ha; 17,6 mil.
m3), iar câteva lacuri naturale sunt cantonate în circurile glaciare din M-ţii Rodnei
(Iezerele Buhăescu, Tăul Pietrosu, Tăurile

Negoiescu ş.a.). Unele lacuri naturale, de
dimensiuni mai mici (Bodi, Morărenilor,
Tăul Chendroaiei ş.a.), se află în M-ţii
Gutâi, iar câteva lacuri sărate, cantonate
în ocnele de sare părăsite, sunt în arealele
localit. Ocna Şugatag şi Coştiui. Lângă
Baia Mare se găseşte Lacul Albastru,
format în urma prăbuşirii unei galerii de
mină.
Vegetaţia. Predominarea reliefului
muntos şi deluros determină o largă
extensiune a pădurilor, care ocupă o
supr. de 288 699 ha. Etajul pădurilor de
foioase, dispus între 400 şi 1 200 m alt.,
este alcătuit din fag (Fagus silvatica),
gorun (Quercus petraea) şi carpen (Carpinus
betulus) şi un covor vegetal cu ţăpoşică
(Nardus stricta), păiuş roşu (Festuca rubra),
iarba vântului (Agrostis tenuis) ş.a. Pădurile de molid (Picea abies) sunt prezente
pe pantele M-ţilor Rodnei şi ale M-ţilor
Maramureşului (în mică măsură pe cele
ale M-ţilor Ţibleş) între 1 200 şi c. 1 800 m
alt. Etajele subalpin şi alpin se desfăşoară
la peste 1 600–1 800 m alt., fiind formate
din pajişti cu Nardus stricta, Agrostis
rupestris, Silene acaulis ş.a. şi tufărişuri
alcătuite din smirdar (Rhododendron
kotschyi), jneapăn (Pinus mugo) ş.a. În
trecut, în arealele depresionare era larg
răspândit stejarul (Quercus robur), care
astăzi apare izolat. Ca o consecinţă a
climatului mai blând, existent în Depr.
Baia Mare, la poalele M-ţilor Gutâi se
dezvoltă întinse păduri de castan comestibil, alcătuind o rezervaţie cu o supr. de
540 ha, în care se întâlnesc exemplare
seculare. În M-ţii Maramureşului şi Gutâi

se găsesc câteva mlaştini cu vegetaţie
caracteristică.
Fauna, abundentă şi variată, este
reprezentată prin urşi, mistreţi, râşi, jderi,
cocoşul de munte, cocoşul de mesteacăn,
capra neagră (recolonizată în M-ţii
Rodna) ş.a. Avifauna montană cuprinde
fâsa alpină, acvila de stâncă, vânturelul
roşu, raţa suliţar ş.a., iar fauna acvatică
este reprezentată prin numeroşi peşti
(păstrăv, lipan, scobar, clean; lostriţa este
ocrotită în bazinul râului Vaser ca urmare
a activităţilor antropice).
Resursele naturale: minereuri auroargentifere (Săsar, Şuior, Valea Roşie,
Dealu Crucii), zăcăminte de minereuri
complexe (plumb, zinc, cupru) la Cavnic,
Baia Sprie, Băiuţ, Herja, Ilba, Nistru, Băiţa,
Poienile de sub Munte, minereuri cuprifere (Băile Borşa, Toroiaga, Burloaia, Ilba),
minereu de fier (Răzoare) şi de mangan
(M-ţii Maramureş, pe valea superioară a
Ruscovei). Expl. de mică (Răzoare), gips
(Dumbrăviţa), marmură (Borşa, Cufoaia),
andezit (Blidari, Seini, Ilba, Cicârlău,
Săpânţa, Borşa ş.a.), sare (Ocna Şugatag),
bentonit (Răzoare, Valea Chioarului),
dolomit (Măgureni), gresie (Ţicău,
Răzoare), caolin (Şuior), nisip cuarţos
(Curtuiuşu Mare), calcar (Săcel, Buciumi,
Şomcuta Mare), argilă refractară (Băiuţ),
dacit (Dăneşti), argilă caolinoasă (Cavnic),
balast ş.a. O bogăţie aparte o reprezintă
pădurile (288 699 ha, în anul 2008) şi izv.
cu ape minerale feruginoase, sulfuroase,
bicarbonatate, calcice, magneziene, carbogazoase (Borşa, Săpânţa), numite local
„borcuturi”.
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Istoric. Cele mai vechi urme de locuire identificate pe terit. jud. M. datează
din Paleoliticul superior (35 000– 10 000
î.Hr. ) şi au fost descoperite în arealul
localit. componente Buşag (oraşul TăuţiiMăgherăuş) din apropierea vestică a
municipiului Baia Mare. Vestigii neolitice
au fost scoase la iveală în perimetrele
localităţilor Ilba, Coroieni, Săpânţa, Oarţa
de Sus, Lăpuş, Dumbrăviţa, Crăciuneşti ş.a.,
iar Epoca bronzului cuprinde un bogat
material arheologic specific culturii
materiale Suciu de Sus, a cărei arie de
răspândire se află în bazinul inf. al Someşului şi pe cursul superior al Tisei (sec.
15–14 î.Hr.). Din depozitele de bronz
descoperite la Săpânţa, Bărboasa, Ieud,
Vadu Izei, Dragomireşti, Sarasău,
Călineşti, Rozavlea ş.a. au fost recuperate
topoare, seceri, celturi, brăţări etc. Reprezentativ pentru prima Epocă a fierului
(Hallstatt – 1 200–450/300 î.Hr.) este
tezaurul de aur de la Sarasău, alcătuit din
15 spirale plate, cu decor geometric, două
inele ş.a. Spre sf. sec. 2 î.Hr., pe terit.
actualului judeţ s-a generalizat utilizarea
metalurgiei fierului şi a roţii olarului şi
s-a accelerat procesul de organizare
socială a comunităţilor dacice. În decursul
sec. 1 î.Hr., societatea geto-dacică ajunge
la apogeul său, ilustrat prin descoperirile
arheologice de la Mireşu Mare, Rozavlea,
Sighetu Marmaţiei, Oarţa de Sus şi, mai
cu seamă, de cele de la Onceşti (ceramică
cenuşie, râşniţe de mână ş.a.). Deşi
Maramureşul a rămas în afara graniţelor
Daciei romane (perimetrul lui fiind locuit
de dacii liberi), el a fost puternic influen-
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ţat de cultura şi civilizaţia romană prin
permanentele legături economice şi
spirituale dintre aceştia şi populaţia dacică aflată sub stăpânire romană. Aceste
influenţe sunt exemplificate de descoperirile arheologice de la Călineşti, Ieud,
Buzeşti, Giuleşti, Vad, Sighetu Marmaţiei,
unde s-au găsit monede romane şi ceramică fină, de culoare cenuşie. Populaţia
autohtonă a continuat să locuiască pe
aceste meleaguri şi de-a lungul sec. 4–10,
aşa cum atestă descoperirile din această
perioadă de la Sarasău, Boiu Mare,
Crăciuneşti, Prislop, Mesteacăn, Vălenii
Şomcutei ş.a. O dată cu organizarea formaţiunilor politice feudale româneşti, în
sec. 10–14, apar şi primele atestări
documentare ale Maramureşului (Ţara
Maramureşului apare menţionată documentar, prima oară, în 1199) şi ale unor
aşezări de pe cuprinsul său, ca de exemplu
Ardusat (1231), Tămaia (1231), Finteuşu
Mic (1231), Finteuşu Mare (1231), Arieşu
de Câmp (1256), Băiuţ (1315), Rohia
(1325), Suciu de Jos (1325), Baia Mare
(1327), Sighetu Marmaţiei (1326), Cuhea
– azi Bogdan Vodă (1352), Cetatea
Chioarului (1368) ş.a. În sec. 15, numărul
localit. atestate documentar de pe terit.
jud. M. ajunsese la 84. Maramureşul este
unul dintre judeţele ţării care a cunoscut
de timpuriu o organizare social-politică
(în 1326 a devenit district), cu cnezi de
sat, cnezi de vale şi un voievod (în sec.
14, în fruntea Maramureşului s-au aflat
voievozi din familiile Codrenilor, Bogdăneştilor şi Dragoşeştilor). În iarna anului
1342–1343, voievodul Bogdan I din Cuhea,
aflat în fruntea românilor maramureşeni,
a opus o dârză rezistenţă regalităţii ungare
pentru apărarea teritoriului tot mai
ameninţat. În 1359, Bogdan I a trecut
munţii în Moldova, întemeind statul
feudal independent Moldova, al cărui
prim domn independent a devenit. Voievodat, district şi apoi comitat liber (1368),
Maramureşul a fost inclus în 1553 în
principatul Transilvaniei. De-a lungul
veacurilor, locuitorii din M. au participat
la multe acţiuni de luptă împotriva
asupririi feudale, precum şi împotriva
dominaţiei străine (Răscoala de la
Bobâlna din 1437, Răscoala din 1514, Răscoala curuţilor din 1703–1711, Răscoala
din 1784–1785, Revoluţia de la 1848–1849
etc.). După 1860, în M. au fost numiţi
români în funcţiile ad-tive şi de conducere (în fruntea comitatului M. a fost
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ales Iosif Man, vicecomite – Gheorghe
Iuga, notar – Petru Mihali, căpitan
suprem al districtului Chioar – Sigismund
Pop). La 5 febr. 1861 a luat fiinţă Asociaţiunea naţională pentru cultura poporului
român din Maramureş, cu sediul la
Sighet, cu scopul de a milita pentru propăşirea cultural-naţională a românilor,
ceea ce a dus la fondarea, în 1862, a unui
Institut pedagogic („preparandial”)
românesc şi a unui internat („Convinct”)
la Sighet. Din a doua jumătate a sec. 19,
un rol important în viaţa culturală a M.
l-a avut şi înfiinţarea societăţii de lectură
a românilor maramureşeni „Dragoşeanca”
(1867), la Sighet, şi „Societatea de bibliotecă” (1869), la Baia Mare. Timp de peste
o jumătate de veac, în perioada regimului
dualist austro-ungar, populaţia românească din M. a fost supusă unor legi
discriminatorii prin care se luau măsuri
de reducere sau suspendare a limbii
române din şcoli, restrângerea autonomiei bisericeşti şi deznaţionalizarea
prin intermediul ierarhiei bisericeşti, prin
sistemul de colonizări pentru izolarea
comunităţii compacte valahe, prin sistemul electoral centralizat, prin legea presei
etc. După desăvârşirea statului naţional
unitar român, la 1 dec. 1918, au fost create
condiţiile de afirmare a învăţământului
în limba română, a culturii, ştiinţei, a
tuturor domeniilor vieţii sociale. În
perioada 31 aug.–3 sept. 1940, populaţia
maramureşană a protestat împotriva
Dictatului de la Viena, din 30 aug. 1940.
Anii ocupaţiei ungare (1940–1944) şi cei
ai războiului au creat o situaţie gravă în
perimetrul maramureşan, mulţi dintre
intelectualii, funcţionarii, preoţii, munci-
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torii şi ţăranii români fiind internaţi în
lagăre sau trimişi în detaşamente de
muncă forţată, ca urmare a luptei acestora pentru eliberarea de sub ocupaţia
horthystă şi a luptei de rezistenţă antifascistă. La 14 oct. 1944, horthyştii în retragere au ucis mişeleşte 29 de patrioţi
români din satul Moisei şi au incendiat
c. 200 de case. La 17 oct. 1944, jud. M. a
fost eliberat de sub dominaţia ungară de
către armatele române. În 1950, fostul
judeţ M. (3 381 km2), care cuprindea patru
plăşi, un oraş şi 58 de sate, a fost transformat în regiunea Baia Mare, iar în 1960
a devenit regiunea Maramureş (10 500
km2), cu opt raioane, şapte oraşe şi câteva
sute de sate. Sub această formă a evoluat
până la reforma ad-tiv teritorială din 17
febr. 1968, când s-a revenit la împărţirea
ad-tivă a ţării pe judeţe.
Economia actuală, adaptată la economia de piaţă, are un profil industrialagrar, în cadrul căreia sectorul de stat a
fost înlocuit treptat de cel privat în multe
sectoare de activitate.
Industria este axată, în principal, pe
sectoarele primare de expl. şi prelucr. a
materiilor prime existente în perimetrul
jud. M. Prezenţa zăcămintelor de min.
polimetalice neferoase, ca şi a resurselor
de masă lemnoasă, a determinat dezvoltarea corespunzătoare a ramurilor
industriale prelucrătoare. Astfel, extracţia
şi prepararea minereurilor neferoase,
inclusiv metalurgia neferoasă, ocupă primul loc ca pondere, atât în producţia
industrială a jud. M., cât şi a ţării (M.
ocupă locul întâi pe ţară atât în producţia
de plumb, cât şi în cea de cupru electrolitic). Pr. centre de preparare a
minereurilor neferoase şi de metalurgie
neferoasă sunt Baia Mare (Regia autonomă a plumbului şi zincului, producătoare de min. de plumb, zinc, cupru şi
metale preţioase; S.C. „Phoenix” S.A.,
care produce cupru electrolitic, laminate,
oxizi de plumb, acid sulfuric, produse
chimice conexe, metale preţioase; S.C.
„Romplumb” S.A. cu producţie de plumb
rafinat termic, dioxid de mangan ş.a.),
Săsar, Cavnic, Borşa, Băiuţ (flotaţii).
Metalurgia feroasă este reprezentată
printr-o turnătorie de oţel la Baia Mare.
Ind. constr. de maşini, cu centre la Baia
Mare şi Sighetu Marmaţiei, produce utilaj
minier, maşini-unelte, maşini şi utilaje
agricole şi forestiere, accesorii şi scule,
şuruburi, piese de schimb auto, piese
neferoase etc. În luna nov. 2009 a intrat
în funcţiune, în com. Dumbrăviţa, o

fabrică de componente pentru avioane
construită cu capital american. Necesitatea prelucr. superioare şi complexe a
lemnului a determinat amplasarea unui
mare combinat pentru industrializarea
lemnului la Sighetu Marmaţiei (mobilă,
cherestea, placaj, plăci aglomerate şi
fibrolemnoase etc.), precum şi a altor
fabrici de prelucr. a lemnului la Baia
Mare, Baia Sprie, Vişeu de Sus, Câmpulung
la Tisa, Borşa, Târgu Lăpuş, Seini,
Coştiui, Tăuţii de Sus ş.a. Pe terit. jud. M.
îşi mai desfăşoară activitatea întreprinderi textile (conf., tricotaje, covoare,
filaturi şi ţesătorii etc.), la Baia Mare,
Sighetu Marmaţiei, Baia Sprie, Târgu
Lăpuş, Şomcuta Mare ş.a., de articole de
blănărie (Baia Mare), de mat. de constr.
(cărămizi, faianţă, prefabricate din beton,
teracotă, şamotă ş.a.), la Baia Mare,
Sighetu Marmaţiei, Baia Sprie ş.a., de
sticlă (Fărcaşa), încălţăminte (Sighetu
Marmaţiei), de produse alim. (preparate
din carne şi lapte, conserve de legume şi
fructe, băuturi alcoolice, sucuri naturale,
nectar, oţet, spirt, drojdie, panificaţie etc.),
la Baia Mare, Sighetu Marmaţiei, Baia
Sprie, Cavnic, Seini, Târgu Lăpuş, Borşa,
Şomcuta Mare ş.a. În cadrul producţiei
meşteşugăreşti, cu o îndelungată tradiţie,
se remarcă olăritul (Târgu Lăpuş, Săcel,
Băiţa de sub Codru ş.a.), prelucr. artistică a lemnului (vestitele porţi maramureşene, cioplite şi sculptate, unelte,
mobilier ţărănesc, lăzi de zestre, cruci
pictate etc.), la Deseşti, Vadu Izei,
Giuleşti, Plopiş, Săpânţa, Băiţa de sub
Codru ş.a., prelucr. lânii (cergi, sumane
etc.), la Săpânţa, Fereşti, Hoteni, Vişeu de
Sus ş.a. Ceea ce caracterizează arta
populară maramureşană este geometrismul motivelor (de fapt, un „arc peste
timp” al artei neolitice, mult evoluată în
prezent), precum şi emblemele astrale
(Soare, Lună, stele), motivele antropomorfe, zoomorfe, fitomorfe, asociate
în ansambluri decorative. Maramureşul
se remarcă şi prin originalitatea şi viabilitatea pieselor de port popular (cuşma,
cioareci, sumanul sau guba, cămaşa
deschisă la piept, broderiile de pe îmbrăcăminte, straiţa etc.), prin marea varietate
şi expresivitate a obiceiurilor şi datinilor
(tânjaua, udătorii, sâmbra oilor, cununa
grâului, nunta), a dansului şi muzicii
populare etc.
Agricultura, străveche ocupaţie a
locuitorilor acestor meleaguri, variată ca
structură, ocupă un loc important în
activitatea productivă a jud. M. La sf.

anului 2007, fondul funciar al jud. M. era
format din 310 545 ha terenuri agricole
(din care 284 569 ha în proprietate
privată), 288 699 ha acoperite cu păduri,
5 340 ha acoperite cu ape şi 25 852 ha alte
suprafeţe. Din totalul supr. agricole
(310 545 ha), 83 946 ha sunt terenuri
arabile, 100 113 ha cu păşuni, 120 232 ha
cu fâneţe naturale, 6 012 ha livezi şi
pepiniere pomicole şi 242 ha vii şi
pepiniere viticole. În anul 2007, terenurile
arabile erau cultivate cu porumb (23 365
ha), plante de nutreţ (15 850 ha), cartofi
(18 595 ha, locul 3 pe ţară după jud.
Suceava şi Covasna), grâu (6 171 ha),
ovăz (4 428 ha), orz şi orzoaică, plante
uleioase ş.a. Pomicultura, în componenţa
căreia predomină merii, perii, piersicii,
prunii, ocupă supr. compacte în arealele
localit. Baia Mare, Sighetu Marmaţiei,
Şomcuta Mare, Mireşu Mare ş.a. În
perimetrele localit. Baia Mare, Tăuţii de
Sus, Cicârlău ş.a. există condiţii optime
de dezvoltare a plantaţiilor de castan
comestibil, care ocupă o supr. de c. 500
ha. În anul 2007, producţia totală de fructe
a jud. M. a fost de 31 636 tone, din care
21 378 tone mere, 5 121 tone prune, 2 402
tone pere ş.a. La începutul anului 2008,
sectorul zootehnic cuprindea 97 020
capete bovine şi bubaline (din care 96 894
capete în sectorul privat), predominant
din rasa Bruna de Maramureş, 124 751
capete porcine (din care 124 662 capete în
sectorul privat), 170 228 capete ovine
(integral în sectorul privat), în special din
rasa ţurcană, 14 930 capete caprine
(integral privat), 17 472 capete cabaline
(integral în sectorul privat). Avicultură

(931 160 capete păsări, integral la
particulari); apicultură (16 663 familii de
albine – integral privat).
Căile de comunicaţie. La sf. anului 2007,
reţeaua de c.f. de pe terit. jud. M. însuma
207 km lungime, cu o densitate de 32,8
km/1 000 km2 de teritoriu, structurată pe
două direcţii pr.: magistrala feroviară
Satu Mare–Baia Mare–Bucureşti, cu mai
multe ramificaţii, şi Sighetu Marmaţiei–
Vişeu de Jos–Salva (jud. Bistriţa-Năsăud),
prin pasul Şetref (817 m alt.) – Beclean,
cu ramificaţie spre Vişeu de Sus–Borşa.
Segmentul de c.f. dintre Vişeu de Jos şi
Salva, în lungime de 61 km, a fost construit în 1948 cu ajutorul brigăzilor
voluntare de tineret, scurtând drumul
între Maramureş şi partea de N a
Transilvaniei. De la Sighetu Marmaţiei,
c.f. se prelungeşte către NV, până în com.
Câmpulung la Tisa, continuându-se pe
terit. Ucrainei. La sf. anului 2007, reţeaua
drumurilor publice măsura 1 561 km, din
care 543 km modernizate, cu o densitate
de 24,8 km/100 km2 de teritoriu, în cadrul
acesteia remarcându-se trei noduri de
convergenţă: Baia Mare, Sighetu Marmaţiei
şi Târgu Lăpuş. Legăturile rutiere ale jud.
M. cu judeţele învecinate se fac prin 10
locuri, din care şapte drumuri trec prin
pasuri sau curmături (mai importante
fiind şos. Sighetu Marmaţiei–Vişeu de
Sus–Borşa – prin pasul Prislop, 1 416 m
alt., către Suceava, şi Sighetu Marmaţiei–
Vadu Izei–Bârsana–Rozavlea–Bogdan
Vodă–Săcel – prin pasul Şetref, 817 m
alt. – către Bistriţa). Transporturile aeriene de mărfuri şi călători sunt deservite
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de aeroportul din oraşul Tăuţii-Măgherăuş, situat la 10 km V de Baia Mare.
Învăţământ, cultură şi artă. În anul
şcolar 2007–2008, reţeaua unităţilor de
învăţământ de pe terit. jud. M. cuprindea
41 de grădiniţe de copii, cu 16 955 copii
înscrişi şi 957 cadre didactice, 116 şcoli
generale (învăţământ primar şi gimnazial), cu 45 068 elevi şi 3 855 cadre
didactice, 37 de licee, cu 20 983 elevi şi
1 564 profesori, o şcoală profesională, cu
6 263 elevi şi 114 profesori, două institute
de învăţământ superior de stat, cu 11
facultăţi, 6 385 studenţi şi 213 profesori
şi un institut de învăţământ superior
particular, cu şapte facultăţi, 1 563
studenţi şi 16 cadre didactice. Activitatea
de promovare şi difuzare a culturii,
ştiinţei, artei etc. o desfăşoară Teatrul de
Stat din Baia Mare (1952), cu secţii de
dramă şi de păpuşi, Filarmonica, cele opt
muzee şi opt case memoriale, un cinematograf, 350 de biblioteci, cu 3 412 000
vol., şapte case de cultură, numeroase
cluburi, cămine culturale, ansambluri folclorice etc. În anul 2007, activitatea sportivă din perimetrul jud. M. se desfăşura
în cadrul celor 88 de secţii sportive în care
activau 2 999 sportivi legitimaţi, 129
antrenori şi 168 arbitri.
Ocrotirea sănătăţii. La sf. anului
2007, serviciile de sănătate erau deservite
de 11 spitale, cu 3 341paturi (un pat de
spital la 153 locuitori), cinci dispensare
medicale, 126 de farmacii şi puncte
farmaceutice ş.a. În acelaşi an, asistenţa
medicală era asigurată de 818 medici (un
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medic la 627 locuitori), 246 medici
stomatologi (un medic stomatolog la
2 085 locuitori) şi 3 227 cadre medicale
cu pregătire medie.
Turismul. Maramureşul formează o
zonă turistică aparte, cu caracteristici şi
personalitate distincte, grupate în mai
multe subzone şi centre turistice (Baia
Mare, Sighetu Marmaţiei, Lăpuş, M-ţii
Rodna şi Maramureş, văile Izei şi Vişeului,
Ţara Chioarului şi parţial zona Codrului
ş.a.). Jud. M. se remarcă atât prin frumuseţile sale peisagistice (văile şi circurile
glaciare de pe versantul de N al M-ţilor
Rodna, rezervaţia complexă Pietrosu
Rodnei, Izvorul Albastru al Izei, cascada
Cailor, cu o cădere de c. 40 m, platoul
vulcanic Ţibleş, rezervaţia complexă
Creasta Cocoşului din M-ţii Gutâi, rezervaţia paleontologică Chiuzbaia, vârfurile
M-ţilor Maramureş, lacul Firiza etc.), cât

I. Municipii

şi prin renumitele staţiuni climaterice
(Borşa, Izvoarele, Mogoşa) şi balneoclimaterice (Ocna Şugatag, Cărbunari,
Dăneşti). Pe lângă frumuseţea cadrului
natural, jud. M. este deţinătorul unor
importante monumente şi situri istorice
(67), monumente de artă şi ansambluri
arhitecturale (363), zone istorice urbane
şi rurale (13), muzee şi case memoriale
(16), monumente de arhitectură populară
(peste 200), unice în felul lor, precum şi
a unor renumite zone etnografice şi
folclorice, care şi-au păstrat aproape
nealterată arta populară extrem de originală (case, porţi, ţesături, ceramică,
unelte, biserici, datini, obiceiuri, muzică,
dans etc.). Arhitectura populară tradiţională, reprezentată prin vestitele porţi
monumentale şi mai ales prin sveltele
biserici din lemn, se remarcă la Deseşti,
Ieud, Bogdan Vodă, Bârsana, Giuleşti,
Budeşti, Fereşti, Vadu Izei, Rozavlea,
Rogoz etc. De mare interes turistic sunt

şi numeroasele centre de prelucr. artistică
a lemnului (lăzi de zestre, unelte şi obiecte
de uz casnic, cruci sculptate şi pictate ş.a.),
de ceramică populară, de ţesături şi
cusături populare, de confecţionare a
pieselor de port popular, de prelucr. a
lânii şi a pieilor de animale etc. (Deseşti,
Plopiş, Băiţa de sub Codru, Săpânţa,
Vişeu de Jos, Sat Şugatag, Fereşti, Hoteni,
Botiza, Călineşti ş.a.). Obiectivele turistice
din Baia Mare, Sighetu Marmaţiei, Târgu
Lăpuş, Săpânţa (cimitirul vesel), Moisei
(ansamblul monumental realizat de Vida
Gheza) ş.a. completează gama variată a
locurilor ce pot fi vizitate. În anul 2007,
pe terit. jud. M. existau 153 de unităţi
turistice de cazare, cu o capacitate totală
de 3 635 locuri, din care 27 de hoteluri şi
moteluri, două cabane, două campinguri,
trei vile, 26 de pensiuni turistice urbane
şi 91 de pensiuni turistice rurale. Indicativ
auto: MM.

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

1. BAIA MARE (1327)
2. SIGHETU MARMAŢIEI (1326)

II. Oraşe
1. BAIA SPRIE (1329)
2. BORŞA (1365)

3. CAVNIC (1455)

Localit. componente
ale municipiilor

1. Blidari (1909)
2. Firiza (1329)
3. Valea Neagră (1490)

1. Iapa (1406)
2. Lazu Baciului (1956)
3. Şugău (1913)
4. Valea Cufundoasă
5. Valea Hotarului

Localit. componente
ale oraşelor

1. Chiuzbaia (1921)
2. Tăuţii de Sus (1400)

Satele care
aparţin oraşelor

1. Satu Nou de Sus (1329)

1. Băile Borşa (1828)

4. DRAGOMIREŞTI (1385)

5. SĂLIŞTEA DE SUS (1365)
6. SEINI (1334)

7. ŞOMCUTA MARE (1358)

8. TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ (1440)

1. Buciumi (1566)
2. Ciolt (1603)
3. Hovrila (1603)
4. Vălenii Şomcutei (1566)

1. Băiţa (1334)
2. Buşag (1493)
3. Nistru (1555)

1. Săbişa (1493)
2. Viile Apei (1909)

1. Buteasa (1424)
2. Codru Butesii (1913)
3. Finteuşu Mare (1231)
1. Bozânta Mare (1383)
2. Buteasa (1424)
3. Merişor (1493)
4. Ulmoasa (1909)
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9. TÂRGU LĂPUŞ (1291)

1. Boiereni (1584)
2. Borcut (1331)
3. Cufoaia (1630)
4. Dămăcuşeni (1393)
5. Dobricu Lăpuşului (1548)
6. Dumbrava (1584)
7. Fântânele (1637)
8. Groape (1638)
9. Inău (1584)
10. Răzoare (1500)
11. Rogoz (1488)
12. Rohia (1325)
13. Stoiceni (1589)

10. ULMENI (1405)

1. Tohat (1424)

11. VIŞEU DE SUS (1365)

1. Vişeu de Mijloc (1600)

III. Comune

1. ARDUSAT
2. ARINIŞ
3. ASUAJU DE SUS
4. BĂIŢA DE SUB CODRU
5. BĂIUŢ
6. BĂSEŞTI

7. BÂRSANA
8. BICAZ
9. BISTRA

Satele componente (primul sat
este reşed. com.)
1. Ardusat (1231)
2. Arieşu de Câmp (1256)
3. Colţirea (1566)
1. Ariniş (1543)
2. Rodina (1954)
3. Tămăşeşti (1424)

1. Asuaju de Sus (1391)
2. Asuaju de Jos (1391)

1. Băiţa de sub Codru (1475)
2. Urmeniş (1391)

1. Băiuţ (1315)
2. Poiana Botizii (1344)
3. Strâmbu-Băiuţ (1835)

1. Băseşti (1391)
2. Odeşti* (1424)
3. Sălişte (1424)
4. Stremţ (1410)

1. Bârsana (1326)
2. Năneşti (1412)

1. Bicaz (1424)
2. Ciuta (1461)
3. Corni (1451)

1. Bistra (1411)
2. Crasna Vişeului (1913)
3. Valea Vişeului (1411)

* Până la 24 oct. 1997 a fost în componenţa com. Băiţa de
sub Codru.

1. Arduzel (1334)
2. Chelinţa (1423)
3. Mânău (1423)
4. Someş-Uileac (1383)
5. Ţicău (1543)
6. Vicea (1387)

10. BOCICOIU MARE

11. BOGDAN VODĂ
12. BOIU MARE

13. BOTIZA

14. BUDEŞTI
15. CĂLINEŞTI

1. Bocicoiu Mare (1364)
2. Crăciuneşti (1385)
3. Lunca la Tisa (1439)
4. Tisa (1374)

1. Bogdan Vodă (1352)
2. Bocicoel (1365)

1. Boiu Mare (1405)
2. Frâncenii Boiului (1566)
3. Prislop (1566)
4. Româneşti (1566)
1. Botiza (1373)

1. Budeşti (1361)
2. Sârbi (1459)

1. Călineşti (1387)
2. Corneşti (1418)
3. Văleni (1405)

16. CÂMPULUNG LA TISA 1. Câmpulung la Tisa (1329)

17. CERNEŞTI

18. CICÂRLĂU

19. COAŞ

1. Cerneşti (1424)
2. Brebeni (1570)
3. Ciocotiş (1591)
4. Fânaţe (1583)
5. Izvoarele (1770)
6. Măgureni (1583)
7. Trestia (1603)

1. Cicârlău (1407)
2. Bârgău (1407)
3. Handalu Ilbei (1909)
4. Ilba (1490)

1. Coaş (1566)
2. Întrerâuri (1954)
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20. COLTĂU

1. Coltău (1405)
2. Cătălina (1800)

21. COPALNIC-MĂNĂŞTUR 1. Copalnic-Mănăştur (1424)
2. Berinţa (1405)
3. Cărpiniş (1405)
4. Copalnic (1405)
5. Copalnic-Deal
6. Curtuiuşu Mic (1405)
7. Făureşti (1405)
8. Lăschia (1543)
9. Preluca Nouă (1954)
10. Preluca Veche (1603)
11. Ruşor (1528)
12. Vad (1424)

22. COROIENI

23. CUPŞENI

24. DESEŞTI
25. DUMBRĂVIŢA

26. FĂRCAŞA

27. GÂRDANI
28. GIULEŞTI

29. GROŞI
30. GROŞII ŢIBLEŞULUI

31. IEUD

1. Coroieni (1584)
2. Baba (1357)
3. Dealu Mare (1521)
4. Drăghia (1392)
5. Vălenii Lăpuşului (1331)
1. Cupşeni (1584)
2. Costeni (1603)
3. Libotin (1488)
4. Ungureni (1584)

1. Deseşti (1360)
2. Hărniceşti (1360)
3. Mara

1. Dumbrăviţa (1411)
2. Cărbunari (1424)
3. Chechiş (1405)
4. Rus (1411)
5. Şindreşti (1411)
6. Unguraş (1463)

1. Fărcaşa (1424)
2. Buzeşti (1648)
3. Sârbi (1424)
4. Tămaia (1231)

1. Gârdani (1424)

1. Giuleşti (1349)
2. Berbeşti (1387)
3. Fereşti (1402)
4. Mănăstirea (1913)

36. OARŢA DE JOS
37. OCNA ŞUGATAG

38. ONCEŞTI

39. PETROVA

1. Groşii Ţibleşului (1594)

1. Ieud (1365)

1. Lăpuş (1505)

34. MIREŞU MARE

1. Mireşu Mare (1603)
2. Dăneştii Chioarului (1405)
3. Iadăra (1475)

1. Leordina (1411)

1. Moisei (1365)

1. Oarţa de Jos (1391)
2. Oarţa de Sus (1391)
3. Orţiţa (1391)

1. Ocna Şugatag (1355)
2. Breb (1360)
3. Hoteni (1360)
4. Sat-Şugatag (1360)
1. Onceşti (1360)
1. Petrova (1411)

40. POIENILE DE SUB MUNTE 1. Poienile de sub Munte (1353)

41. POIENILE IZEI

42. RECEA

1. Poienile Izei (1430)

1. Recea (1828)
2. Bozânta Mică (1405)
3. Lăpuşel (1760–1762)
4. Mocira (1411)
5. Săsar (1327)

43. REMETEA CHIOARULUI 1. Remetea Chioarului (1566)
2. Berchez (1351)
3. Berchezoaia (1566)
4. Posta (1555)
5. Remecioara (1956)

44. REMEŢI

45. REPEDEA

1. Remeţi (1363)
2. Piatra (1956)
3. Teceu Mic (1389)
1. Repedea (1350)

46. RONA DE JOS

1. Rona de Jos (1360)

48. ROZAVLEA

1. Rozavlea (1353)

47. RONA DE SUS
49. RUSCOVA

50. SARASĂU

51. SATULUNG

1. Groşi (1411)
2. Ocoliş (1411)
3. Satu Nou de Jos (1329)

32. LĂPUŞ

33. LEORDINA

35. MOISEI

4. Lucăceşti (1403)
5. Remeţi pe Someş (1566)
6. Stejera (1733)
7. Tulghieş (1405)

52. SĂCĂLĂŞENI
53. SĂCEL

54. SĂLSIG

55. SĂPÂNŢA

1. Rona de Sus (1360)
2. Coştiui (1474)
1. Ruscova (1373)

1. Sarasău (1345)

1. Satulung (1566)
2. Arieşu de Pădure (1405)
3. Fersig (1566)
4. Finteuşu Mic (1231)
5. Hideaga (1475)
6. Mogoşeşti (1566)
7. Pribileşti (1405)

1. Săcălăşeni (1405)
2. Coruia (1566)
3. Culcea (1603)
1. Săcel (1453)

1. Sălsig (1387)

1. Săpânţa (1373)

56. STRÂMTURA
57. SUCIU DE SUS
58. ŞIEU

59. ŞIŞEŞTI

60. VADU IZEI

1. Strâmtura (1326)
2. Glod (1680)
3. Slătioara (1431)

Marea Neagră

61. VALEA CHIOARULUI

1. Suciu de Sus (1325)
2. Larga (1610)
3. Suciu de Jos (1325)
1. Şieu (1373)

1. Şişeşti (1566)
2. Bontăieni (1648)
3. Cetăţele (1411)
4. Dăneşti (1405)
5. Negreia (1648)
6. Plopiş (1583)
7. Şurdeşti (1411)

1. Vadu Izei (1383)

MARCA, com. în jud. Sălaj, alcătuită din
5 sate, situată la poalele de SV ale
Dealurilor Crasnei şi cele de NV ale
M-ţilor Plopiş, pe cursul superior al
râului Barcău, în zona în care acesta şi-a
sculptat un frumos defileu în rocile
cristaline; 2 654 loc. (1 ian. 2011): 1 316 de
sex masc. şi 1 338 fem. Haltă de c.f. (în
satul Porţ). Pe terit. com. M. au fost
descoperite urmele unei aşezări dacice
din sec. 1 î.Hr.–1 d.Hr., fortificată cu
dublu val de piatră, în care s-au găsit vase
din ceramică, monede, unelte din metal,
ustensile, o figurină antropomorfă din
teracotă şi un tezaur compus din două
coliere din argint. Satul Marca apare
menţionat documentar, prima oară, în
1314. Biserică din lemn, cu hramul
„Înălţarea Domnului” (1792), în satul
Porţ, declarată monument istoric.

MAREA NEAGRĂ, mare intercontinentală, situată între Europa de SE şi Asia
Mică, între 40°54' şi 46°38' latitudine N şi
27°27' şi 41°42' longitudine E, scăldând
ţărmurile României (pe 234 km lungime),
Ucrainei, Rusiei, Georgiei, Turciei şi
Bulgariei. Supr.: 413 488 km2 (fără Marea
Azov, care îi aparţine şi care are o supr.
de 38 000 km2); vol.: 529 950 km3; ad.
medie: 1 282 m; ad. max.: 2 245 m; lungimea (V-E): 1 148 km; lăţimea max.: 606
km (pe direcţia meridianului de 31°12'
longitudine E). Comunică cu Marea
Marmara prin strâmtoarea Bosfor (30 km
lungime) şi, mai departe, cu Marea Egee
prin strâmtoarea Dardanele, iar prin

62. VIMA MICĂ

63. VIŞEU DE JOS

strâmtoarea Kerci (41 km lungime)
comunică cu Marea Azov. M.N. are o
formă ovală (mai lată în partea de V şi
mai îngustă în E), cu ţărmuri puţin
crestate, însoţite de numeroase limane (în
NV). Prezintă o întinsă platformă continentală (c. 36% din supr. reliefului
submarin), cu o dezvoltare mare în partea
de N şi NV. Cu excepţia insulei Şerpilor
din partea de NV, M.N. este lipsită de
insule şi arhipelaguri. În apele teritoriale
ale României se efectuează expl. de petrol
cu ajutorul platformelor de foraj marin
Gloria, Pluton, Uranus, Neptun, Orizont,
Prometeu, Fortuna, Atlas ş.a. În M.N. se
varsă fluviile Dunărea, Nistru, Bug,
Nipru, Kızıl Irmak ş.a. Salinitatea este
scăzută (15–22‰; la gurile Dunării
salinitatea este de 3–10‰), compoziţia
chimică (a apei) complexă (clorurată,
bromurată, sulfatată, sodică, magneziană,
hipertonă), radioactivitatea foarte mică
(0,022 unităţi Mache) şi oxigenarea, la
suprafaţă, foarte mare. Temp. medie
anuală a apei M.N. în sectorul românesc
variază între 12°C şi 14°C. Sub influenţa
vânturilor, în M.N. se formează un curent
circular care, în dreptul Pen. Crimeea, se
împarte în două ramuri închise: estică şi
vestică. Prin strâmtoarea Bosfor circulă
un curent de compensare (193 km3/an)
dinspre Marea Mediterană spre M.N., iar
curentul din Marea Azov, care intră în
M.N. prin strâmtoarea Kerci, contribuie
cu 95 km3 de apă pe an. M.N. prezintă un
grad înalt de pierdere a apei din cauza
evaporării (365 km3/an – c. 44%) şi a
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2. Valea Stejarului (1387)

1. Valea Chioarului (1561)
2. Curtuiuşu Mare (1566)
3. Duruşa (1733)
4. Fericea (1733)
5. Mesteacăn (1424)
6. Vărai (1456)

1. Vima Mică (1390)
2. Aspra (1954)
3. Dealu Corbului (1954)
4. Jugăstreni (1603)
5. Peteritea (1467)
6. Sălniţa (1566)
7. Vima Mare (1390)
1. Vişeu de Jos (1365)

curenţilor ce trec în Marea Marmara
(392 km3/an – 47,5%) şi Marea Azov
(70 km3/an – 8,5%). Vânturile care bat
frecvent dinspre N şi NE produc valuri
cu înălţimi medii de 80–100 cm, iar
mareele, care au un caracter semidiurn,
sunt reduse ca amplitudine (8–12 cm) şi
au o perioadă medie de 12 ore şi 25 de
minute. În timpul furtunilor se formează
valuri ce ating 5–6 m înălţime. Flora
săracă, de origine mediteraneană, este
reprezentată, îndeosebi, prin alge roşii şi
iarbă de mare. Faună diversă (c. 1 500
specii) în zonele litorală (moluşte, crustacei amfipozi, căluţi de mare, guvizi ş.a.),
bentonică (calcan, limbă de mare etc.),
pelagică (hamsii, heringi, scrumbii, sturioni, stavrizi, delfini, o specie de rechin, de
mici dimensiuni etc.). Din cauza lipsei
curenţilor verticali, la adâncimi aflate sub
180 m (se pare că această limită s-a ridicat
cu câţiva metri mai la supr., ca urmare a
poluării, a eutrofizării ş.a.) se acumulează
hidrogen sulfurat, fapt ce nu permite
decât prezenţa unor bacterii sulfuroase
la aceste adâncimi (lipsa oxigenului
împiedicând dezvoltarea vieţuitoarelor
marine). Litoralul M.N. constituie o importantă zonă turistică şi balenoclimaterică, de-a lungul său aflându-se staţiunile
Năvodari, Mamaia, Constanţa, Eforie
Nord, Eforie Sud, Costineşti, Olimp,
Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus,
Saturn, Mangalia, 2 Mai (pe ţărmul românesc), Balcic, Albena, Nisipurile de Aur,
Varna, Burgas (pe litoralul bulgăresc),
Suhumi, Batumi (Georgia), Soci (Fede-
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Marga

raţia Rusă), Ialta (Ucraina). Pr. porturi
maritime: Constanţa, Odessa, Sevastopol, Novorossiisk, Poti, Samsun, Burgas,
Varna. Ţările riverane, precum şi alte
state din aria de influenţă a M.N. au
aderat la programul de Cooperare Economică a Mării Negre (lansat în 1992), care
urmăreşte stimularea creşterii economice,
amplificarea relaţiilor comerciale şi asigurarea dezvoltării durabile a zonei Mării
Negre, în condiţiile unor măsuri eficiente
de protejare a mediului marin. În Antichitate, M.N. purta numele Pontus Euxinus
(Marea ospitalieră sau primitoare).

MARGA, com. în jud. Caraş-Severin,
alcătuită din 2 sate, situată în Culoarul
Bistra, la poalele de N ale Măgurii Marga
(1 503 m alt.), în partea de NV a M-ţilor
Ţarcu, la confl. râului Niermeş cu Bistra;
1 200 loc. (1 ian. 2011): 594 de sex masc.
şi 606 fem. Haltă de c.f. (în satul Marga).
Expl. de talc şi mică. În satul Marga,
cunoscut în Antichitate sub denumirea
de Pons Augusti şi menţionat documentar, prima oară, în 1470, se află bisericile
„Izvorul Tămăduirii” (2003-2008) şi
„Sfântul Ilie” (22 m lungime şi 10 m
lăţime), consturită în stil baroc (1830),
după planul arhitectului Eingelhart din
Caransebeş, restaurată în 1887. Picturile
murale interioare au fost executate în
1860 de I. Hesso. Biserica a fost reparată
în 1951–1955 (atunci s-a spălat pictura) şi
restaurată şi repictată în frescă de pictorii
Radu şi Cecilia Husarciuc în 1995–1997.
În biserică există o icoană din 1759, care
îl înfăţişează pe Iisus Hristos.

MARGHITA, municipiu în jud. Bihor,
situat în zona de contact a Câmpiei
Barcăului cu Dealurile Viişoarei, pe dr.
râului Barcău, la confl. acestuia cu Eger,
la 130 m alt., la 57 km NE de Oradea;
16 983 loc. (1 ian. 2011): 8 247 de sex masc.
şi 8 736 fem. Supr.: 83,7 km2, din care
75 km2 în intravilan; densitatea: 226
loc./km2. Staţie de c.f. Nod rutier. Expl.
de petrol şi argilă. Constr. de maşiniunelte (freze) şi de piese de schimb pentru
automobile. Producţie de conf., mobilă,
încălţăminte, articole de marochinărie şi
de voiaj, de băuturi răcoritoare şi mat. de
constr. (cărămizi, prefabricate din beton).
Fermă de creştere a porcinelor. Centru
pomicol şi viticol. Casă de cultură.
Staţiune balneoclimaterică sezonieră, de
interes local, cu izv. de ape minerale
bicarbonatate, clorurate, sodice, hiperter-

male (64°C) indicate în tratarea unor
deficienţe ale aparatului locomotor
(devieri ale membrelor inf. şi ale coloanei
vertebrale, hiperlaxitate şi instabilitate
capsulo-ligamentară şi musculo-articulară) şi a unor tulburări funcţionale genitale la femei, pe fond hiporeactiv, stări
prepuberale la copii. Istoric. Vestigii
neolitice şi din epocile Bronzului şi
Fierului. Jefuit de mongoli în 1241.
Localit. este menţionată documentar,
prima oară, în 1216 cu numele Villa
Margneta, şi apoi în 1334, 1352 etc. În 1823
a fost distrus în mare parte de un
incendiu. Eliberat de sub ocupaţia
horthystă la 20 oct. 1944. Declarat oraş în
27 oct. 1967 şi municipiu la 23 dec. 2003.
M. are în subordine ad-tivă localit. componente Cheţ şi Ghenetea. Monumente:
bisericile romano-catolice „Sfânta Maria”
(1772) şi „Sfânta Margareta” (1993-2000);
biserica ortodoxă „Sfântul Ioan
Botezătorul” (1937); biserica reformată
(sec. 16–17); biserică greco-catolică (2003);
castelul „Csáky” (sec. 18).

MARGINA, com. în jud. Timiş, alcătuită
din 9 sate, situată în partea de E a Pod.
Lipovei, pe cursul superior al râului Bega;
2 300 loc. (1 ian. 2011): 1 119 de sex masc.
şi 1 181 fem. Staţie de c.f. (în satul
Margina) şi halte de c.f. (în satele Coşteiu
de Sus şi Nemeşeşti). Producţie de
vopsele, lacuri şi cerneluri tipografice şi
de uşi şi ferestre metalice. Fabrică de
distilare chimică a lemnului. Expl. şi
prelucr. lemnului. Apicultură. Agroturism. Muzeu etnografic. În satul Margina,
menţionat documentar, pentru prima
oară, în 1365 şi apoi în 1437 ca oppidum,
se află ruinele unei fortificaţii din sec. 15
şi o biserică din lemn cu hramul
„Cuvioasa Parascheva” (1730–1737, cu
picturi de factură populară pe pereţii interiori, din sec. 18, executate de Gheorghe
şi Lazăr Gherdanovici), reparată în 1924,
declarată monument istoric. Biserici din
lemn cu hramurile „Adormirea Maicii
Domnului” (1741, pictată în a doua
jumătate a sec. 18), „Sfinţii Apostoli Petru
şi Pavel” (1776), „Sfântul Nechita Românul” (1798) şi „Sfântul Ioan Teologul”
(1820), în satele Groşi, Coşeviţa,
Nemeşeşti şi Bulza.

MARGINEA, com. în jud. Suceava, formată dintr-un sat, situată în zona de
contact a Pod. Sucevei cu Obcina Mare,
pe râul Suceviţa; 10 308 loc. (1 ian. 2011):
5 159 de sex masc. şi 5 149 fem. Nod rutier. Expl. şi prelucr. lemnului (mobilă

pentru birouri). Centru de ceramică neagră şi de ceramică roşie, smălţuită. Biserică având hramul „Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil” (1849).
MARIENBERG Õ Brateiu.

MARIENBURG Õ Feldioara.

MARIS (MARISIA), numele antic al
râului Mureş.
MARMAŢIA Õ Sighetu Marmaţiei.

MARPOD, com. în jud. Sibiu, alcătuită
din 2 sate, situată în Pod. Hârtibaciului;
893 loc. (1 ian. 2011): 453 de sex masc. şi
440 fem. Expl. de gaze naturale (în satul
Ilimbav). Prelucr. lemnului şi a laptelui.
Creşterea bovinelor. Apicultură. În satul
Marpod, menţionat documentar, prima
oară, în 1349, cu numele Meyerpoth (din
1854 Marpod), se află o cetate ţărănească
(sec. 15–16) cu biserică evanghelică de
incintă (sec. 18–19), o biserică ortodoxă
construită în 1847-1850 şi o biserică
romano-catolică datând din 1670, cu turn
ridicat în 1795-1798 şi ceas montat în
1799, iar în satul Ilimbav, atestat documentar în 1375, există o biserică ortodoxă,
din zid, cu hramul „Sfântul Nicolae”
(1826–1836, pictată în 1974-1976 de Ioan
Cazilă) şi una din lemn, cu hramul
„Înălţarea Domnului” (1852).

MAŞLOC, com. în jud. Timiş, alcătuită
din 3 sate, situată în zona de contact a
Câmpiei Vingăi cu Pod. Lipovei; 2 300
loc. (1 ian. 2011): 1 157 de sex masc. şi
1 143 fem. Staţie de c.f. (în satul Remetea
Mică) şi haltă de c.f. (în satul Alioş). Nod
rutier. Producţie de componente electronice şi de preparate din lapte. Centru de
artă populară (în satul Alioş). În satul
Maşloc, menţionat documentar, prima
oară, în 1326, se află un conac din 1855 şi
biserica „Naşterea Maicii Domnului”
(2006), în satul Alioş există biserica
ortodoxă „Naşterea Maicii Domnului”
(1826) şi o biserică romano-catolică (17831787), iar în satul Remetea Mică este o
biserică romano-catolică zidită în anii
1932-1934.
MATCA 1. Canal situat în partea de E a
Câmpiei Aradului, care uneşte apele
râului Mureş, din arealul com. Păuliş, cu
cele ale canalului Morilor, de pe raza
com. Seleuş. Lungime: 40 km. A fost realizat cu scopul de a colecta apele torenţiale
venite de pe versantul de V al M-ţilor
Zarand şi apele în exces din zona de
câmpie joasă (de pe o supr. de c. 9 200
ha), dar şi pentru a servi drept canal de
aducţiune pentru Crişu Alb şi sistemele

de irigaţii aferente, pentru care funcţionează o staţie de pompare a apelor din
Mureş (la Păuliş), cu o capacitate de
4 m3/s.
2. Com. în jud. Galaţi, formată dintrun sat, situată în Câmpia Tecuciului, pe
râul Corozel; 12 192 loc. (1 ian. 2011):
6 221 de sex masc. şi 5 971 fem. Nod
rutier. Cămin cultural. Morărit; produse
de panificaţie. Ferme de creştere a bovinelor şi păsărilor. Culturi de cereale,
plante tehnice şi de nutreţ etc.
Legumicultură (în solarii). Pomicultură.
Viticultură. În satul Matca, atestat
documentar în 1716, se află bisericile
„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”
(aflată în construcţie din 25 oct. 2010) şi
„Sfântul Nicolae” (zidită în 1856 pe locul
uneia ce data dinainte de 1809).

MATEEŞTI, com. în jud. Vâlcea, alcătuită
din 3 sate, situată în zona de contact a
Piem. Olteţului cu Subcarpaţii Olteniei,
pe râul Târâia; 3 188 loc. (1 ian. 2011):
1 608 de sex masc. şi 1 580 fem. Producţie
de ambalaje din hârtie şi carton. Pomicultură (meri, pruni, peri). În satul
Mateeşti se află biserica din lemn cu hramul „Cuvioasa Parascheva” (1720, refăcută în 1803), iar în satul Turceşti există
bisericile cu dublu hram – „Cuvioasa
Parascheva” şi „Duminica Tuturor
Sfinţilor” (1833, cu picturi originare) şi
„Sfântul Nicolae” şi „Sfântul Gheorghe”
(1859), precum şi ruinele bisericii cu
hramul „Intrarea în Biserică a Maicii
Domnului” (sec. 18).
MATEI, com. în jud. Bistriţa-Năsăud, alcătuită din 6 sate, situată în zona Dealurilor
Lechinţei, pe cursul superior al râului
Meleş; 2 736 loc. (1 ian. 2011): 1 358 de sex
masc. şi 1 378 fem. Expl. de gaze naturale.
În satul Fântânele, atestat documentar în
1288, a fost descoperită o importantă
necropolă celtică (sec. 4-2 î.Hr.). În satul
Matei, menţionat documentar, prima
oară, în 1391, se află o biserică reformată
(sec. 17), cu clopotniţă din lemn, şi castelul „Haller” (sec. 17), în stil baroc, iar
în satul Fântânele o biserică reformată
(sec. 17); în satul Corvineşti există o biserică din sec. 15 (azi biserică evanghelică),
în satul Bidiu o biserică ortodoxă, din
lemn, cu hramul „Cuvioasa Parascheva”
(sec. 17), iar în satul Moruţ, ruinele unei
biserici evanghelice (sec. 17–18).

MATEIAŞ, masiv muntos izolat situat la
N de zona Muscelelor Argeşului, la
marginea culoarului Rucăr–Bran, dominând Depr. Câmpulung. Alcătuit din

calcare tithonice. Alt. max.: 1 241 m.
Vegetaţie saxicolă. Expl. de calcare.
Mausoleu închinat eroilor din timpul
Primului Război Mondial, ridicat in 19291935, arhitect Dumitru Ionescu Berechet.

MATIŢA, lac în partea de N a Deltei
Dunării, între braţele Chilia şi Sulina,
încadrat de grindurile Chilia (la V) şi
Letea (la E). Supr.: 6,53 km2; vol.: 9,8 mil.
m3; ad. max.: 3 m. Este legat prin canale
cu lacurile Babina, Merheiu Mare şi Trei
Iezere. Important bazin piscicol.
MAVRODIN, com. în jud. Teleorman,
formată dintr-un sat, situată în Câmpia
Găvanu-Burdea, pe Râul Câinelui; 2 501
loc. (1 ian. 2011): 1 216 de sex masc. şi
1 285 fem. Producţie de băuturi răcoritoare. Culturi de cereale, plante tehnice
şi de nutreţ, floarea-soarelui etc. În satul
Mavrodin se află biserica având hramul
„Schimbarea la Faţă” (1835) şi conacul
„Liţu” (1930). Până la 21 iul. 2003, com.
M. a avut în componenţă satele Nenciuleşti
şi Păru Rotund, care la acea dată au
format com. Nenciuleşti, jud. Teleorman.
MĂCEŞU DE JOS, com. în jud. Dolj,
alcătuită din 2 sate, situată în partea de
SE a Câmpiei Desnăţuiului, pe malul de
E al lacului Bistreţ, în lunca şi pe terasele
de pe stg. Dunării; 1 369 loc. (1 ian. 2011):
676 de sex masc. şi 693 fem. Pescuit.
Biserică având hramul „Sfântul Nicolae”
(1833), în satul Măceşu de Jos.

MĂCEŞU DE SUS, com. în jud. Dolj,
formată dintr-un sat, situată în partea de
SE a Câmpiei Desnăţuiului; 1 371 loc.
(1 ian. 2011): 648 de sex masc. şi 723 fem.
Biserica având triplu hram – „Sfântul
Nicolae”, „Sfânta Parascheva” şi „Sfinţii
Voievozi” a fost construită în primul sfert
de secol 19 (sfinţită în 1825) pe locul unei
biserici din lemn ce data din 1793, întărită
cu contraforturi şi adăugată o turlă în
1860, restaurată în 1880-1882, declarată
monument istoric în 1926 şi rămasă în
stare de degradare după al Doilea Război
Mondial.

MĂCIN 1. Munţii ~, masiv muntos de
vârstă hercinică (cea mai veche unitate
de relief din România), puternic peneplenizat, situat în NV Dobrogei, la E de
braţul Măcin al Dunării, separat de Pod.
Niculiţel (din E) de către valea superioară
a Taiţei şi de Pod. Babadag (din S-SE),
prin înşeuarea Cerna-Horia. Masivul este
alcătuit predominant din granite, şisturi
filitoase, cuarţite grafitoase şi conglomerate, puternic cutate şi faliate. Are o

Măcin
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culme pr., cu direcţie NV-SE, ce se extinde pe o lungime de 65 km şi o lăţime de
24 km, din care se desprind, spre N şi V,
o serie de culmi secundare (Bugeac,
Pricopan, Iacobdeal, Priopcea) ce închid
între ele golfuri depresionare (Jijila, Greci,
Cerna, Mircea Vodă). Alt. max.: 467 m
(vf. Ţuţuiatu sau Greci). M-ţii M. sunt
puternic afectaţi de procese de
dezagregare. Cunoscuţi şi sub numele de
M-ţii Dobrogei. Parcul Naţional „Munţii
Măcin” (113,2 km2).
2. Braţul ~ Õ Dunărea Veche.
3. Oraş în jud. Tulcea, situat în NV
Dobrogei, la poalele de NV ale M-ţilor
Măcin, pe dr. braţului Măcin, la 77 km
V-NV de municipiul Tulcea; 10 788 loc.
(1 ian. 2011): 5 202 de sex masc. şi 5 586
fem. Supr.: 41,7 km2, din care 3,4 km2 în
intravilan; densitatea: 3 173 loc./km2.
Port fluvial. Nod rutier. Expl. de granit
şi de caolin. Producţie de piese şi utilaje
agricole, de vopsele, lacuri şi cerneluri
tipografice, de conf. şi tricotaje, de
pesticide, de fermoare, de mobilă,
cherestea, parchete, de ambalaje din
material plastic şi de produse alim.
Centru piscicol. Ferme de creştere a
porcinelor, bovinelor şi ovinelor. Centru
viticol. Istoric. Aşezarea getică cu nume
celtic, Arrubium, apare menţionată documentar în sec. 3 î.Hr. şi a devenit mai
târziu reşed. unei unităţi militare romane
de cavalerie, atestată în două diplome
militare, una din 14 aug. 99 şi alta din 2
apr. 241. Pe malul dr. al Dunării au fost
descoperite urmele unui castru roman şi
ale unei aşezări romane şi apoi romanobizantine. Castrul a funcţionat până în
sec. 6. Unii istorici presupun că aici ar fi
existat localit. Vicina, important centru
politic, economic şi comercial în sec. 13–
14. În sec. 17, M. figura ca aşezare urbană
în care se întruneau frecvent negustorii
brăileni, iar în timpul stăpânirii otomane
a Dobrogei a fost centrul ad-tiv al plasei
omonime. Monumente: ruinele cetăţii
romano-bizantine; biserica „Sfinţii
Apostoli Petru şi Pavel” (1834), cu picturi
murale interioare executate în tempera,
în 1928, de Gheorghe Eftimie, reparată în
1967 şi 1976–1977; geamia (1860); hanul
vechi (sec. 18); biserica „Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil” (1995-2010); mănăstire
de călugăriţe cu biserica din lemn având
dublu hram - „Sfântul Nicolae” şi „Cuvioasa Parascheva” (2001-2003) şi
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mănăstire de călugări cu biserica „Izvorul
Tămăduirii” (2005–2010).

MĂCIUCA, com. în jud. Vâlcea, alcătuită
din 9 sate, situată în Piem. Olteţului, pe
râul Cerna; 1 878 loc. (1 ian. 2011): 922 de
sex masc. şi 956 fem. Reşed. com. este
satul Oveselu. Ateliere de dogărie, dulgherie, tâmplărie ş.a. Culturi de cereale,
legume ş.a.; pomicultură (pruni, meri);
viticultură. Bisericile cu acelaşi hram –
„Sfântul Nicolae”, în satele Zăvoieni
(1842–1844, cu fresce originare) şi
Ştefăneşti (1844); în satul Bocşa se află
biserica cu hramul „Sfântul Ioan
Botezătorul” construită în anii 1847–1849
după planul arhitectului Marcello
Peppini, cu picturi originare executate de
fraţii Panzel, iar în satul Botorani există
biserica „Sfântul Dumitru” zidită în anii
1872–1878 pe locul uneia ce data din 1797.
Satul Oveselu este atestat documentar la
10 iul. 1531.

MĂDĂRAŞ 1. Colinele Mădăraşului,
subunitate a Câmpiei colinare a Transilvaniei, situată între râurile Lechinţa (la
V), Mureş (la S şi E) şi Agriş (la N-NE),
formată dintr-o succesiune de interfluvii
domoale, prelungi, cu versanţi asimetrici,
afectaţi de procese de ravenare şi de
alunecări de teren. Alcătuită predominant din depozite sarmaţiene (argile
marnoase, nisipuri, tufuri), cu structuri
în domuri. Fragmentată de văi largi, cu
lunci extinse, uneori înmlăştinite. Zăcăminte de gaze naturale.
2. Com. în jud. Bihor, alcătuită din 4
sate, situată în Câmpia Crişurilor, pe
Canalul Crişurilor, la graniţa cu Ungaria;
2 832 loc. (1 ian. 2011): 1 414 de sex masc.
şi 1 418 fem. Haltă de c.f. (în satul
Mădăraş). Filatură de lână. Creşterea
ovinelor. Legumicultură. Fermă avicolă.
În satul Homorog, atestat documentar în
1202-1203, se află un muzeu cu colecţie
de icoane pe sticlă şi pe lemn, cărţi vechi,
cruci din lemn, ceramică veche, mobilier
ş.a., inaugurat în 1973, şi biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1836-1837, cu
picturi naive executate în 1846-1848 de
pictorul popular Ioan Lăpuşan), declarată
monument istoric. În satul Mădăraş,
menţionat documentar, prima oară, în
perioada 1291–1294, există biserica
„Adormirea Maicii Domnului” (sec. 19,
reparată în 1892, pictată în 1973).
3. Com. în jud. Harghita, formată
dintr-un sat, situată în Depr. Ciuc, pe

cursul superior al râului Olt; 2 210 loc.
(1 ian. 2011): 1 066 de sex masc. şi 1 144
fem. Zăcăminte de cinabru. Expl. şi
prelucr. lemnului; producţie de explozivi
şi de produse lactate. Păstrăvărie. Moară
de apă de la începutul sec. 19. Muzeu
sătesc. Pârtie de schi. Com. M. a fost
înfiinţată la 18 mart. 2002 prin desprinderea satului Mădăraş din com. Dăneşti,
jud. Harghita. Satul Mădăraş apare
menţionat documentar în 1567. Biserică
romano-catolică (1790-1796). Agroturism.
4. Com în jud. Mureş, formată dintrun sat, situată în zona Colinelor
Mădăraşului, la 20 km NV de municipiul
Târgu Mureş; 1 229 loc. (1 ian. 2011): 611
de sex masc. şi 618 fem. Culturi de cereale, sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, tutun,
plante furajere ş.a. În satul Mădăraş,
menţionat documentar, prima oară, în
1332, se află o biserică reformată (1793)
şi castelul „Bethlen” (1517). Com. M. a
fost înfiinţată la 28 apr. 2004 prin desprinderea satului Mădăraş din com. Band,
jud. Mureş.
MĂDÂRJAC, com. în jud. Iaşi, alcătuită
din 3 sate, situată în Pod. Central Moldovenesc, pe râul Sacovăţ; 1 544 loc. (1 ian.
2011): 823 de sex masc. şi 721 fem. Expl.
de argile şi gresii. În satul Mădârjac,
menţionat documentar în 1497, se află
biserica din lemn cu hramul „Adormirea
Maicii Domnului” a fostului schit (1780–
1781, restaurată în 2001–2005), declarată
monument istoric în anul 2004, şi biserica
din lemn cu hramul „Sfântul Grigore Boguslavul” (1816), iar în satul Bojila, o
biserică din lemn şi vălătuci cu hramul
„Înălţarea Domnului” (1831, reparată în
1860 şi căzută în ruină după 1909).
Agroturism.

MĂDULARI, com. în jud. Vâlcea, alcătuită din 6 sate, situată în SE Piem.
Olteţului, pe râurile Beica şi Mamu; 1 526
loc. (1 ian. 2011): 761 de sex masc. şi 765
fem. Zăcăminte de petrol, descoperite în
anul 1950. Prelucr. lemnului. Culturi de
cereale, legume ş.a. Pomicultură. Viticultură. Satul Mădulari apare menţionat
documentar, prima oară, în anul 1501.
Până la 17 febr. 1968, satul şi com. Mădulari s-au numit Hăleşti. Bisericile din
lemn cu hramurile „Sfântul Nicolae”
(1891) şi „Sfântul Dumitru” (1894), în
satele Mamu şi Dimuleşti.
MĂERIŞTE, com. în jud. Sălaj, alcătuită
din 6 sate, situată în zona Dealurilor
Crasnei, pe cursul superior al râului
Crasna; 3 057 loc. (1 ian. 2011): 1 507 de

sex masc. şi 1 550 fem. Halte de c.f. (în
satele Uileacu Şimleului şi Giurtelecu
Şimleului). Expl. de micaşisturi. Producţie de ambalaje din material plastic.
Prelucr. laptelui. Creşterea bovinelor.
Fermă de creştere a ovinelor (Uileacu
Şimleului). Pomicultură; viticultură; legumicultură. Satul Măerişte apare menţionat documentar, prima oară, în 1351.
Biserică fortificată (1260–1300, refăcută
în sec. 18, cu absidă adăugată în 1800), în
stil romanic, în satul Uileacu Şimleului.
În satul Măerişte există o biserică
ortodoxă din 1889, restaurată în 1957 şi
2010, pictată în 1978-1979. Fond cinegetic.
MĂGEŞTI, com. în jud. Bihor, alcătuită
din 7 sate, situată în Depr. Vad-Borod, la
poalele de N ale M-ţilor Pădurea Craiului,
pe stg. Crişului Repede; 2 765 loc. (1 ian.
2011): 1 372 de sex masc. şi 1 393 fem.
Haltă de c.f. (în satul Butani). Expl. de
calcar. Cuptoare pentru arderea calcarului şi de obţinere a varului nestins.
Păstrăvărie. Agroturism. Satul Măgeşti
este menţionat documentar, prima oară,
în 1508. În satul Cacuciu Nou se află o biserică din zid din sec. 13, iar în satul
Josani, o biserică din lemn cu hramul
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”
(1798-1999). În arealul satului Gălăşeni
există peştera cu acelaşi nume (Õ Peştera
de la Gălăşeni).

MĂGHERANI, com. în jud. Mureş, alcătuită din 3 sate, situată în depresiunea
intracolinară omonimă, la poalele de SV
ale Dealului Becheci (Dealurile Mureşului), pe cursul superior al râului Niraju
Mic; 1 332 loc. (1 ian. 2011): 675 de sex
masc. şi 657 fem. Expl. şi prelucr. lemnului. Agroturism. În satul Măgherani,
menţionat documentar, prima oară, în
1567, se află o biserică romano-catolică
(1927) şi o biserică reformată (1846), iar
în satul Torba, atestat documentar în
1575, există o biserică reformată din 1838.
Până la 3 mai 2004, com. M. a avut în
componenţă satele Bâra, Bereni, Cându,
Drojdii, Eremieni, Maia şi Mărculeni, care
la acea dată s-au desprins din com.
Măgherani şi au format com. Bereni, jud.
Mureş.
MĂGINA Õ Aiud (2).

MĂGIREŞTI, com. în jud. Bacău, alcătuită
din 5 sate, situată în partea de V a Depr.
Tazlău, la poalele de SE ale M-ţilor
Goşmanu, pe râul Tazlău Sărat; 4 472 loc.
(1 ian. 2011): 2 234 de sex masc. şi 2 238
fem. Expl. de petrol (în satul Stăneşti).
Producţie de mobilă, de var şi de ipsos.

Cămin cultural. Muzeu etnografic şi
grădină botanică (în satul Prăjeşti). În
satul Şesuri, atestat documentar în 1481,
se află o biserică din lemn cu hramul
„Sfântul Gheorghe” (1648, reparată în
1924); bisericile cu acelaşi hram – „Sfinţii
Voievozi”, în satele Valea Arinilor (c.
1800, reparată în 1922) şi Prăjeşti (zidită
în 1845 pe locul uneia ce data dinainte de
1809 şi reparată în anii 1914–1915). În
satul Prăjeşti mai există o biserică de zid
cu hramul „Cuvioasa Parascheva” (1896,
reparată în 1922). În satul Măgireşti,
atestat documentar în 1481, se află biserica „Naşterea Maicii Domnului”, construită în anii 1977–1984 pe locul unei
biserici care data dinainte de anul 1809,
sfinţită la 8 sept. 1985, iar în satul Stăneşti,
atestat documentar în anul 1412, există o
biserică romano-catolică (sec. 17) şi o
biserică ortodoxă cu hramul „Adormirea
Maicii Domnului” (ante 1809).
MĂGURA 1. Masiv deluros în Dealurile
Năsăudului, pe terit. jud. Bistriţa-Năsăud,
situat între râurile Sălăuţa (la V), Telcişor
(la N) şi Gersa (la E). Alt. max.: 1 112 m
(vf. Măgura). Alcătuit din argile marnoase, conglomerate şi nisipuri.
2. Vârf în M-ţii Berzunţi (984 m).
3. Peşteră situată pe versantul de V-NV
al M-ţilor Bihor, pe dr. Văii Sighiştel, la
555 m alt., la 4,2 km N de satul Sighiştel
(com. Câmpani, jud. Bihor). Lungimea
galeriilor: 1 500 m. Se prezintă ca un labirint, cu multe ramificaţii, cu galerii
mari, legate prin coridoare înguste.
Numeroase concreţiuni, stalactite, stalagmite şi coloane de dimensiuni uriaşe
(remarcabilă este coloana numită „Palmier”, terminată în partea superioară cu

Măgura (3). Sala Marelui Gur

un baldachin). Oase de Ursus spelaeus.
Insecte. Monument al naturii.
4. Com. în jud. Bacău, alcătuită din 4
sate, situată în zona de contact a culmii
Pietricica cu terasele de pe dr. Bistriţei;
4 871 loc. (1 ian. 2011): 2 382 de sex masc.
şi 2 489 fem. Expl. de petrol. Producţie
de calculatoare şi echipamente periferice,
de mobilă, de produse chimice, de vopsele, lacuri şi cerneluri tipografice. Manifestări etnofolclorice anuale (sărbătoarea
salcâmului). Până la 1 ian. 1965, satul şi
com. Măgura s-au s-a numit Călugăra. În
satul Măgura, atestat documentar în 1409,
se află biserica „Sfântul Nicolae” (c. 1786,
cu contraforturi adăugate în 1913) şi
conacul „Rosetti-Brăescu” (1904), azi
şcoală de agricultură.
5. Com. în jud. Buzău, formată dintrun sat, situată în Subcarpaţii Buzăului, la
poalele de N ale Dealului Ciolanu, pe
râul Buzău, la confl. cu Bălăneasa; 2 251
loc. (1 ian. 2011): 1 103 de sex masc. şi
1 148 fem. Staţie de c.f. (în satul Măgura).
Expl. de calcar şi de balast. Expl. şi prelucr. lemnului. Pomicultură (meri, pruni,
peri). Tabără estivală de sculptură în aer
liber, care a avut loc anual în perioada
1969-1986 pe Dealul Ciolanu. În satul
Măgura, menţionat documentar în 1782,
se află biserica „Sfântul Nicolae” (1885,
restaurată şi pictată în anii 2000-2009) şi
schitul Cetăţuia, cu biserica „Schimbarea
la Faţă”, ctitorie din 1573 a doamnei
Neaga, reconstruită în 1845-1862 şi
pictată de Gheorghe Tattarescu în 1868,
desfiinţat în 1952 şi reinfiinţat ca aşezământ de călugări în 1990, devenit schit
de maici în 2003. Monument închinat
voievodului Mihai Viteazul. Până la 1
ian. 1965, satul şi com. Măgura s-au

Măgura Ilvei
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numit Atârnaţi. Până la 5 mart. 2004 com.
M. a avut în componenţă satele Ciuta şi
Unguriu, care la acea dată s-au desprins
din com. Măgura şi au format com.
Unguriu, jud. Buzău.
6. Com. în jud. Teleorman, alcătuită
din 2 sate, situată în Câmpia GăvanuBurdea, la confl. râului Claniţa cu Teleorman; 2 857 loc. (1 ian. 2011): 1 407 de sex
masc. şi 1 450 fem. Culturi de cereale,
floarea-soarelui, plante tehnice şi de
nutreţ etc. Viticultură. În satul Măgura
există o casă din anul 1800, iar în satul
Guruieni se află biserica „Sfântul Nicolae”
(1859).
MĂGURA BEIUŞELE, vârf în SE M-ţilor
Pădurea Craiului, reprezentând alt. max.
a acestora (1 004 m).

MĂGURA CĂLĂŢELE 1. Õ Călăţele (1).
2. Vârf în masivul Gilău, reprezentând alt. max. a acestuia (1 405 m).

MĂGURA CODLEI, masiv muntos izolat,
aparţinând M-ţilor Perşani, situat în
partea de S a acestora, între văile râurilor
Hămăradia (la N), Bârsa (la E şi S) şi
Şercaia (la V). Alcătuit din calcare jurasice. Domină dinspre V Depr. Braşov şi
municipiul Codlea. Alt. max.: 1 292 m.
MĂGURA ILVEI, com. în jud. BistriţaNăsăud, alcătuită din 2 sate, situată în
depresiunea omonimă, la poalele de V
ale M-ţilor Bârgău, pe râul Ilva; 2 067 loc.
(1 ian. 2011): 1 017 de sex masc. şi 1 050
fem. Staţie de c.f. (în satul Măgura Ilvei).
Expl. de dacit. Expl. şi prelucr. lemnului.
Prelucr. lânei şi a pieilor de animale.
Creşterea ovinelor. Pârtie de schi. În satul

Măgura (5). Tabăra estivală de sculptură în aer liber
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Măgura Mare

Măgura Ilvei se află biserica „Sfânta
Treime” (1906, restaurată şi pictată în anii
2004-2010). Până la 19 iun. 2003, com. M.I.
a avut în componenţă satul Poiana Ilvei
care la acea dată a devenit comună de
sine stătătoare.

MĂGURA MARE, vârf în M-ţii Plopiş
(918 m).
MĂGURA MIRESII Õ Movila Miresii (2).

MĂGURA OCNEI, Mănăstirea ~ Õ
Târgu Ocna.

MĂGURA ODOBEŞTILOR, masiv
deluros situat în Subcarpaţii Vrancei,
între văile Putnei (la N) şi Milcovului (la
S), alcătuit dintr-o culme masivă, înaltă,
cu direcţie NV-SE (în componenţa căreia
intră pietrişuri, nisipuri şi argile),
dominată de mai multe vârfuri (Coarnele
Măgurii 912 m, Dealul Gorunului 926 m
etc.). Alt. max.: 996 m (Vârfu Măgurii),
cea mai înaltă din Subcarpaţii Vrancei.
MĂGURA POIANA, masiv deluros în
partea de SE a Dealurilor Pogănişului,
constituind alt. max. a acestora (448 m).
MĂGURA PRIEI, vârf în M-ţii Meseş,
alcătuit din şisturi cristaline; alt.: 996 m.

MĂGURA SLĂTIOAREI, masiv deluros
în zona subcarpatică olteană, situat între
văile râurilor Cerna (la V) şi Luncavăţ (la
E), dezvoltat pe un anticlinal recutat şi
faliat. Este alcătuit din roci friabile (argile,
marne, pietrişuri, nisipuri). Mărgineşte
partea de S-SV a Depr. Horezu. Alt. max.:
769 m. Se prezintă sub forma unei cueste,
cu abruptul spre N, afectată de ravene.
Numeroase creste şi turnuri (Slătioara,
Goruneşti, Stroeşti, Obroceşti). Împădurit în mare parte.

Măgura Odobeştilor

MĂGURA SURDUC Õ Surduc (2).

MĂGURA ŞIMLEULUI, masiv deluros
situat la E de Dealurile Crasnei, în marea
buclă formată de cursul superior al
Crasnei, ce domină la N şi E Depr.
Şimleului şi oraşul Şimleu Silvaniei. Alcătuit din şisturi cristaline. Are caracter de
„muncel” izolat, cu o culme netedă, mărginit de văi adânci. Alt. max.: 597 m. Acoperit cu păduri de gorun şi carpen pe
versantul de N şi cu vii şi livezi pe cel
de S.

MĂGURELE 1. Oraş. în jud. Ilfov, situat
în Câmpia Română, pe stg. văii Ciorogârla, la 12 km S de Bucureşti; 8 871 loc.
(1 ian. 2011): 4 349 de sex masc. şi 4 522
fem. Supr.: 45 km2, din care 39 km2 în
intravilan; densitatea: 2 278 loc./km2.
Producţie de pompe şi compresoare, de
componente electronice, de încălţăminte,
de lacuri, vopsele şi cerneluri tipografice.
Ferme legumicole şi zootehnice. Aici se
află Institutul Naţional de CercetareDezvoltare pentru Fizică şi Inginerie
nucleară „Horia Hulubei”, înfiinţat în
1976 pe baza Institutului de Fizică
Atomică (I.F.A.) întemeiat în 1949 de
Horia Hulubei. Reactorul nuclear de
cercetare şi de producere de radioizotopi
de la acest institut a fost dezafectat la 25
apr. 2002. Complex turistic. Istoric. În
arealul oraşului M. au fost descoperite
vestigii paleolitice şi neolitice, precum şi
un cimitir de incineraţie datând din sec.
3, iar în localit. componentă Vârteju a fost
scos la iveală un tezaur monetar dacic
(sec. 1 î.Hr.). În sec. 5–7, în această zonă
a existat o aşezare de tip Ciurel, iar în
sec. 10–11 o aşezare românească. În anul
1591, Mihai Viteazul a donat moşia sa de
aici, moştenită de la soacra sa, jupâneasa
Neacşa, mănăstirii „Sfânta Treime” din
Bucureşti. În 1595, înaintea bătăliei de la
Călugăreni, Mihai Viteazul şi-a instalat
tabăra militară în această zonă. În perioada medievală, localit. M. era cunoscută
sub denumirile Vrana şi apoi Deleni. În
1770, aşezarea M. apare consemnată pe
o hartă austriacă. La sf. sec. 18, pe moşia
Filipeşti din acest perimetru s-au aşezat
mai mulţi bulgari, veniţi din sudul
Dunării, care au întemeiat satul Broscărie.
Prima atestare documentară a localit. M.
datează din 7 mart. 1852 într-un hrisov
domnesc. Com. M. a fost declarată oraş
la 18 apr. 1989, apoi trecută în categoria
comunelor la 22 ian. 1990 şi din nou
declarată oraş la 30 dec. 2005. Până la
17 febr. 1968, Măgurele s-a numit

Oteteleşanu. Între 23 ian. 1981 şi 10 apr.
1997 a făcut parte din Sectorul Agricol
Ilfov. Oraşul M. are în subordine ad-tivă
localităţile componente Alunişu, Dumitrana,
Pruni şi Vârteju. Monumente: bisericile
„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”Otteteleşanu, construită în anii 1851–1853
pe cheltuiala lui Iancu Otteteleşanu
(Oteteleşanu) şi pictată de Gheorghe
Tattarescu în 1853, reparată în 1964 şi
consolidată şi restaurată în 1992-2000,
„Sfânta Treime”-Gherman (1797), „Sfinţii
Ioachim şi Ana” (sec. 19), în Măgurele,
Alunişu şi Vârteju; biserică din lemn
(1818), în localit. componentă Vârteju. La
Măgurele se mai află conacul lui
Otteteleşanu (1841, cu modificări din
1945-1950), declarat monument istoric,
aflat azi în stare de degradare (în prezent
se fac studii de fezabilitate pentru reabilitarea acestuia).
2. Com. în jud. Prahova, alcătuită din
3 sate, situată în Subcarpaţii Prahovei, pe
râul Teleajen; 4 828 loc. (1 ian. 2011): 2 345
de sex masc. şi 2 483 fem. Staţie de c.f. (în
satul Măgurele). Nod rutier. Producţie
de şuruburi, buloane, nituri şi şaibe, de
lenjerie de corp şi de ambalaje din lemn.
Pomicultură (meri, peri, pruni, cireşi,
caişi). Centru de prelucr. primară a
fructelor. Pe terit. satului Coada Malului
a fost descoperit (1932) un tezaur dacic
de argint (sec. 1 î.Hr.), alcătuit dintr-o
pereche de fibule, o brăţară spiralică,
fragmente dintr-un lanţ ş.a. Hanul Roşu
(începutul sec. 19), cu beciuri înalte,
prispă largă şi stâlpi din lemn.
MĂGURENI, com. în jud. Prahova, alcătuită din 3 sate, situată în Subcarpaţii
Prahovei, pe râul Proviţa; 6 442 loc. (1 ian.
2011): 3 145 de sex masc. şi 3 297 fem.
Producţie de utilaje pentru construcţii,
de lacuri, vopsele şi cerneluri tipografice,
de saltele şi somiere, de cărămizi şi ţigle,
de folii şi tuburi din material plastic, de
instalaţii termice; prelucr. a lemnului şi
a cărnii. În satul Măgureni, atestat documentar în 1526, se află ruinele conacului
„Drăghici Cantacuzino” (1663–1670) şi biserica „Sfânta Treime” (1671–1674, cu picturi murale interioare realizate de Pârvu
Mutu în anii 1693–1694), declarată
monument istoric. Iconostas (1694) sculptat în lemn, cu elemente ornamentale
baroce şi renascentiste.
MĂGURII, Vârfu ~ Õ Măgura Odobeştilor.

MĂGURI-RĂCĂTĂU, com. în jud. Cluj,
alcătuită din 3 sate, situată pe cursul
superior al Someşului Rece, la poalele de

Mălureni

Măldăreşti. Cula „Duca”

SE ale M-ţilor Gilău şi cele de NV ale
Muntelui Mare; 2 241 loc. (1 ian. 2011):
1 154 de sex masc. şi 1 087 fem. Expl. şi
prelucr. lemnului (cherestea). Biserică din
lemn, cu hramul „Sfânta Treime” (sec. 18),
în satul Muntele Rece. Tot în satul
Muntele Rece se află o mănăstire întemeiată la începutul anilor ‘90 ai sec. 20,
cu biserica „Înălţarea Domnului”, sfinţită
la 8 mai 1995. Agroturism. Rezervaţia
botanică „Molhaşurile Căpăţânii”.

MĂICĂNEŞTI, com. în jud. Vrancea,
alcătuită din 6 sate, situată în Câmpia
Siretului Inferior, pe râul Râmnic; 4 731
loc. (1 ian. 2011): 2 253 de sex masc. şi
2 478 fem. Nod rutier. Produse alim.
Viticultură. În satul Maicăneşti există
biserica „Sfântul Dumitru Izvorâtorul de
Mir” (1912-1914, restaurată şi pictată în
frescă în anii 2007-2011), iar în satul
Belciugele se află o biserică având hramul
„Sfântul Nicolae” (1809).

MĂIERUŞ, com. în jud. Braşov, alcătuită
din 2 sate, situată în partea de N a Depr.
Braşov, la poalele de E ale M-ţilor Perşani
şi cele de SV ale M-ţilor Baraolt, pe stg.
văii Oltului; 2 888 loc. (1 ian. 2011): 1 485
de sex masc. şi 1 403 fem. Haltă de c.f. (în
satul Măieruş), inaugurată în 1874. Nod
rutier. Expl. de lemn şi argilă. Producţie
de mobilă. Culturi de cereale, cartofi, sfeclă de zahăr ş.a. Creşterea bovinelor. Pomicultură (meri, pruni). Bibliotecă publică
(c. 8 500 vol.). În satul Măieruş, menţionat
documentar, prima oară, în 1377, se află
o biserică fortificată, datând din sec. 14
(azi biserică reformată), refăcută în stil
gotic după incendiul din 1573, şi o
biserică ortodoxă cu hramul „Adormirea
Maicii Domnului” (sec. 18). Ansamblu
coral (1919). Agroturism. Fond cinegetic.

Măldăreşti. Cula „Greceanu”

MĂINEŞTI, mănăstire de maici situată în
arealul fostului sat Măineşti, azi înglobat
în oraşul Balş, jud. Olt, pe valea Olteţului,
la 2 km S de Balş. Iniţial a fost întemeiat
ca schit, cu o biserică din lemn şi nuiele,
cu hramul „Sfinţii Voievozi”, construită
prin osârdia lui Matei Bârzeanu, în anii
1742–1743. În 1745, ctitorul a închinat
acest schit, ca metoc, Episcopiei Râmnicului. După c. 60 de ani, biserica din
lemn a căzut în paragină, pe locul ei fiind
construită o biserică de cărămidă, în perioada 1805–1809, prin strădania şi pe
cheltuiala postelnicilor Nicolae Popa şi
Nicolae Măinescu, ajutaţi de Ioanichie
Preda, noua biserică primind hramul
„Sfântul Nicolae”. Biserica a fost pictată
în anii 1810–1812. În 1926, biserica schitului a fost închisă pentru cultul public,
fiind redeschisă în 1941, când s-au făcut
mici reparaţii. După câţiva ani biserica a
început să se ruineze, renovându-se abia
în 1979. Schitul s-a reînfiinţat cu regim
de mănăstire în 1996, moment în care
biserica a mai primit şi un al doilea hram
– „Acoperământul Maicii Domnului”.

MĂLÂIA, vârf în M-ţii Siriu, constituind
alt. max. a acestora (1 663 m).

MĂLDĂENI, com. în jud. Teleorman, formată dintr-un sat, situată în Câmpia
Găvanu-Burdea; 4 443 loc. (1 ian. 2011):
2 180 de sex masc. şi 2 263 fem. Staţie de
c.f. Fermă avicolă. Culturi de cereale,
floarea-soarelui, plante tehnice şi de nutreţ
etc. Morărit şi panificaţie. Biserică (1840).

MĂLDĂREŞTI, com. în jud. Vâlcea, alcătuită din 4 sate, situată în Subcarpaţii
Olteniei, la poalele de E-NE ale Măgurii
Slătioarei, pe râul Luncavăţ; 2 000 loc.
(1 ian. 2011): 1015 de sex masc. şi 985 fem.
Expl. şi prelucr. lemnului. Producţie de
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cărămizi. Centru de olărit. Pomicultură;
apicultură. Agroturism. În satul Măldăreşti
se află un muzeu etnografic şi de artă
medievală (inaugurat în 1960), amenajat
în cula cumpărată în 1910 de omul politic
I. G. Duca, şi biserica având triplu hram
– „Sfântul Nicolae”, „Sfântul Gheorghe”
şi „Sfinţii Voievozi” (1774–1790), ctitorie
a pitarului Gheorghe Măldărescu, care
păstrează, la interior şi pe faţade, picturi
murale originare, între care se remarcă
tabloul votiv al fam. Măldărescu. Biserica
a fost reparată în 1928. Declarată monument istoric. Tot aici se află cula
„Greceanu” (cula veche), datând din sec.
18, restaurată în 1967, cu aspect de
fortăreaţă, având parter, pivniţă şi două
etaje, cu foişor la ultimul etaj, arcade pe
coloane scunde de cărămidă şi cula
„Duca” (cula nouă), construită în anii
1812–1818, cu stucaturi din 1827 şi un
foişor la ultimul etaj. Cula „Duca” a fost
cumpărată de I. G. Duca în 1910 şi
restaurată de acesta în 1912, azi muzeu.
Cele două cule sunt declarate monumente de arhitectură. La Măldăreşti mai
există şi conacul „Pleşoianu” din sec. 19,
azi sanatoriu T.B.C. În satul Măldăreştii
de Jos se află o biserică din lemn cu
hramul „Sfântul Dumitru” (1801, refăcută
în 1888).
MĂLINEŞTI, Mănăstirea ~ Õ Gârceni.

MĂLINI, com. în jud. Suceava, alcătuită
din 5 sate, situată în zona de contact a
Subcarpaţilor Neamţului cu M-ţii Stânişoarei, pe râul Suha Mare; 7 409 loc.
(1 ian. 2011): 3 718 de sex masc. şi 3 691
fem. Nod rutier. Expl. şi prelucr. lemnului. Balastieră; produse lactate. Creşterea
bovinelor. Pomicultură. În satul Poiana
Mărului se află Muzeul memorial „Nicolae
Labiş”, inaugurat în 1975, amenajat în
casa construită de părinţii poetului în
anul 1954, restaurată în 1973 şi renovată
în anul 2001. În satul Mălini, atestat
documentar la 15 sept. 1498, se află biserica „Sfântul Dumitru”, datând de la jumătatea sec. 18 (sfinţită în 1761 şi
restaurată în 1977).
MĂLURENI, com. în jud. Argeş, alcătuită
din 5 sate, situată în zona Dealurilor
Argeşului, pe râul Vâlsan; 4 493 loc.
(1 ian. 2011): 2 232 de sex masc. şi 2 261
fem. Balastieră. Prelucr. lemnului. Apicultură. Pomicultură (pruni, meri, peri).
În satul Mălureni se află biserica cu dublu
hram - „Sfântul Nicolae” şi „Duminica

606

Măluşteni

Tuturor Sfinţilor” (1724) şi bisericile
„Adormirea Maicii Domnului"-Bohari
(1641, cu picturi murale interioare din
sec. 18 şi exterioare din sec. 19) şi
„Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”
(1800), iar în satul Zărneşti există biserica
„Sfântul Nicolae” (1910).

MĂLUŞTENI, com. în jud. Vaslui, alcătuită din 6 sate, situată în Colinele
Fălciului, pe cursul superior al râului
Horincea; 2 778 loc. (1 ian. 2011): 1 378 de
sex masc. şi 1 400 fem. Rezervaţie geologică (punct fosilifer) cu numeroase
resturi de mamifere din Pliocen. În satul
Ghireasca se află biserica „Sfântul
Gheorghe”, a fostului schit Ghireasca,
construită din lemn şi cărămidă în jurul
anului 1750, cu unele transformări ale
faţadelor din 1808 şi cu unele adăugiri
din 1945, iar în satul Măluşteni există o
biserică din lemn şi vălătuci, cu hramul
„Sfântul Nicolae” (1814, cu pridvor adăugat în 1895 şi reparaţii din 1925), a fostei
mănăstiri Măluşteni; bisericile cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului”
(ante 1809) şi „Sfântul Nicolae” (ante
1809), în satele Lupeşti şi Mânzăteşti.
MĂNĂILEŞTI Õ Frânceşti.

MĂNĂSTIREA CAŞIN, com. în jud.
Bacău, alcătuită din 4 sate, situată în SV
Depr. Caşin, pe râul Caşin; 5 597 loc.
(1 ian. 2011): 2 773 de sex masc. şi 2 824
fem. Producţie de mobilă pentru bucătării. Centru de prelucr. artistică a lemnului (sculpturi) şi de ţesături populare
(covoare, cergi, lăicere, costume). Aici, la
9/22 dec. 1916–3/16 ian. 1917, armata
română a dus mai multe bătălii de
apărare şi de oprire a ofensivei armatelor
germano-austro-ungare. În satul Mănăstirea Caşin se află biserica având hramul
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” a
fostei mănăstiri, construită prin grija
domnului Gheorghe Ştefan în anii 1655–
1657, declarată monument istoric. Biserica este o replică simplificată a bisericii
Golia din Iaşi; restaurată în 1980. Turnclopotniţă (1657). Zidul de incintă, ridicat
în 1657, a fost demolat în 1717 şi refăcut
în 1820–1830, iar chiliile din 1657 au fost
mistuite de un incendiu în 1920.
MĂNĂSTIREA HUMORULUI, com. în
jud. Suceava, alcătuită din 3 sate, situată
la poalele de SE ale Obcinei Mari, pe râul
Humor; 3 624 loc. (1 ian. 2011): 1 780 de
sex masc. şi 1 844 fem. Producţie de

Mănăstirea Humorului. Biserica mănăstirii

mobilă. Centru de ţesături populare
(scoarţe, ştergare etc.). Muzeu de artă
medievală. În satul Mănăstirea Humorului se află mănăstirea Humor (de
maici), întemeiată la începutul sec. 15 de
vornicul Ioan (Oană) şi amintită
documentar (în 1415) într-un hrisov emis
de domnul Alexandru cel Bun. Biserica
mănăstirii, cu hramul „Adormirea Maicii
Domnului”, zidită în anii 1530–1535, prin
strădania logofătului Teodor Bubuiog şi
a soţiei sale, Anastasia, păstrează picturi
murale interioare şi pe faţade executate
în 1535 de o echipă de zugravi condusă
de Toma zugravul din Suceava. Picturile,
care se disting prin rigoarea distribuţiei
registrelor, prin armonia cromatică şi
ritmica graţioasă a desenului, au ca temă
centrală „Asediul Constantinopolului”.
Se remarcă, de asemenea, compoziţiile
„Acatistul Bunei Vestiri” (pe faţada
sudică), „Arborele lui Iesei” (pe faţada
nordică), „Judecata de Apoi” (pe faţada
vestică), precum şi tablourile votive care
îl înfăţişează pe domnul Petru Rareş cu
familia şi pe logofătul Teodor Bubuiog
cu soţia sa, Anastasia. În biserică se află
şi un valoros iconostas. Turnul-clopotniţă, cu foişor, a fost zidit în 1641 din
iniţiativa domnului Vasile Lupu. Mănăstirea Humor a fost desfiinţată în 1786
(rămânând în funcţiune ca biserică de
mir) şi reînfiinţată în 1990. Biserica
mănăstirii Humor, reparată în mai multe
rânduri (1868, 1888, 1960–1961, 1967–1970;
în 1971–1972 au fost spălate picturile), a
fost declarată monument UNESCO.
Mănăstirea Humor are o valoroasă colecţie de icoane din sec. 16.

MĂNĂSTIRENI, com. în jud. Cluj, alcătuită din 6 sate, situată la poalele de N ale
M-ţilor Gilău, pe cursul superior al râului
Căpuş; 1 589 loc. (1 ian. 2011): 763 de sex
masc. şi 826 fem. Expl. de feldspat.
Producţie de geamuri. Confecţionarea
plaselor şi sacoşelor din rafie. Produse de

artizanat (cusături pe pânză, broderii).
Centru de cojocărit şi de prelucr. a lemnului (unelte din lemn). Culturi de cereale
(grâu, orz, secară, ovăz), de cartofi,
cânepă ş.a. Agroturism. În satul Mănăstireni, menţionat documentar, prima
oară, în 1275, cu numele Sacerdos de villa
Monostor, se află o biserică din sec. 13 (azi
biserică reformată), cu arhitectură romanică şi zid de incintă, amplificată în jurul
anului 1400, când i s-a adăugat un nartex
(pronaos), flancat de două turnuri. Biserica păstrează picturi murale interioare
din sec. 18 şi un amvon realizat, în 1724,
de meşterul David Sipos. În satul Mănăstireni se mai află ruinele castelului „Kornis”, cunoscut şi sub numele de castelul
cu inorogi. Acest castel a fost construit în
anii 1573–1593, în stil renascentist, de
Kristóf Kereszturi, iar în 1673 a intrat în
posesia lui Gáspár Kornis care l-a amplificat. În perioada 1680–1683, castelul a
fost renovat de Zsigmond Kornis, fiul lui
Gáspár. În anul 1720, Viktor Kornis a
întărit castelul cu două bastioane octogonale şi a refăcut Turnul de poartă. În
1825, urmaşii fam. Kornis au construit un
palat în apropierea castelului. Ambele
construcţii au căzut în ruină după cel
de-al Doilea Război Mondial, respectiv în
anii comunismului. Declarat monument
istoric în 2004. În satul Bedeciu există o
biserică din zid, cu hramul „Înălţarea
Domnului” (sec. 15), iar în satele Bica şi
Dretea, câte o biserică din lemn cu
hramurile „Înălţarea Domnului” (1765,
cu picturi pe pereţii interiori datând din
1770) şi, respectiv, „Pogorârea Duhului
Sfânt” (1670–1672, cu picturi pe pereţii
interiori, datând din 1742).
MĂNĂSTIRIŞTE Õ Niculiţel (2).

MĂNĂŞTIUR, com. în jud. Timiş, alcătuită din 4 sate, situată în zona de contact
a Câmpiei Lugojului cu Pod. Lipovei, pe
cursul superior al râului Bega; 1 684 loc.
(1 ian. 2011): 847 de sex masc. şi 837 fem.
Staţie de c.f. (în satul Mănăştiur). Fabrică
de cherestea. Pomicultură. Satul Mănăştiur este menţionat documentar, prima
oară, în 1427. În satul Topla a existat o
biserică din lemn cu hramul „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (sec. 18),
cu picturi de factură populară pe pereţii
interiori, realizate în 1746, care în 1987 a
fost demontată şi apoi remontată (1994–
1996) şi instalată în cadrul Muzeului
satului bănăţean din Timişoara, dată la
care i-a fost schimbat hramul în acela al
„Naşterii Maicii Domnului”.
[n 1993.

MĂNECIU, com. în jud. Prahova, alcătuită din 9 sate, situată în depresiunea
omonimă, la poalele de S ale M-ţilor
Ciucaş, pe cursul superior al râului
Teleajen, pe şoseaua modernizată ce
urmează un vechi drum comercial, care
trece prin pasul Bratocea, legând Braşovul de Ploieşti; 10 904 loc. (1 ian. 2011):
5 363 de sex masc. şi 5 541 fem. Reşed.
com. este satul Măneciu-Ungureni. Staţii
de c.f. (în satele Măneciu-Ungureni şi
Măneciu-Pământeni). Expl. de gips şi de
balast. Expl. şi prelucr. lemnului (cherestea, mobilă, ambalaje din lemn); producţie de cărămizi şi ţigle. Hidrocentrală (10
MW), dată în folosinţă în 1989. Muzeu
etnografic (în satul Făcăieni). Pomicultură
(meri, peri, pruni). Muzeul „Natura Văii
superioare a Teleajenului” (inaugurat în
1972), în satul Cheia. Punct de acces spre
masivul Ciucaş. Staţiune climaterică şi
de odihnă în satul Cheia (Õ). Centru de
telecomunicaţii şi releu de televiziune
prin satelit (în satul Cheia), dat în folosinţă la 19 dec. 1991. În satul Mânăstirea
Suzana se află mănăstirea cu acelaşi
nume (de maici), întemeiată în 1740 de
Stanca Arşic (călugărită cu numele
Suzana), cu o biserică din lemn, care în
1839–1840 a fost înlocuită cu una din zid,
ce s-a prăbuşit la cutremur. Biserica
actuală, cu hramul „Sfântul Nicolae”, a
fost zidită în anii 1880–1884, pe timpul
când era stareţă Natalia Perlea (mătuşa
dirijorului Ionel Perlea), şi păstrează
picturi murale interioare originare,
executate de Petre Nicolau (ucenic al lui
Gheorghe Tattarescu), restaurate în 1976.
Ansamblul monahal Suzana, restaurat în
perioada 1965–1970, posedă un valoros
muzeu de artă religioasă (icoane pe sticlă
şi lemn, cărţi vechi, obiecte de cult etc.).
În satul Cheia, atestat documentar în
1838, există mănăstirea omonimă (de
călugări), întemeiată în 1770 şi incendiată

Măneciu. Vedere generală a mănăstirii Cheia

în 1788 în timpul Războiului turcoaustriac. Refăcută în 1790–1792, biserica
a fost distrusă de incendiul din 1830.
Biserica actuală, cu hramul „Sfânta
Treime”, a fost zidită în anii 1835–1839
prin strădania fraţilor transilvăneni (din
Sălişte) Justin Bârsan şi egumenul
Damaschin şi pictată, în 1837, de zugravul Naum (restaurată în anii 1934–1936,
1965 şi 1986). Paraclisul mănăstirii Cheia,
cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, a fost construit între 1924 şi 1927 prin
osârdia stareţului Grigore şi pictat de
Gheorghe I. Cepoiu. Ansamblul monastic
posedă o colecţie de obiecte bisericeşti.
În satul Măneciu-Pământeni, menţionat
documentar la 1 dec. 1429, se află biserica
„Adormirea Maicii Domnului” (18381842, cu pridvor adăugat în 1924, reparată după cutremurul din 1940), iar în
satul Măneciu-Ungureni, atestat documentar la sf. sec. 18, există biserica
„Sfântul Nicolae” (1859-1865, repictată în
1959-1963 şi apoi în 1995). Com. M. are
în componenţă satul Plăieţu care s-a
depopulat la sf. sec. 20 şi începutul sec.
21, existând din punct de vedere ad-tiv,
dar fără locuitori.

MĂNEŞTI 1. Com. în jud. Dâmboviţa,
alcătuită din 3 sate, situată în zona de
contact a Piem. Cândeşti cu Subcarpaţii
Ialomiţei, pe râul Dâmboviţa; 5 060 loc.
(1 ian. 2011): 2 541 de sex masc. şi 2 519
fem. Expl. de petrol, lemn şi argilă.
Producţie de utilaje pentru ind. textilă,
de încălţăminte şi de cărămizi. Centru de
olărit. Pomicultură (meri, pruni, peri,
caişi). În satul Măneşti se află biserica
având hramul „Sfântul Gheorghe” (1874–
1881), în satul Drăgăeşti-Ungureni există
două biserici cu acelaşi hram – „Sfânta
Treime” (1854 şi 1865), iar în satul
Drăgăeşti-Pământeni, o biserică din lemn
(1810).

Măneciu. Biserica „Sânta Treime” a mănăstirii Cheia
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2. Com. în jud. Prahova, alcătuită din
5 sate, situată în Câmpia Ploieştiului, pe
dr. râului Prahova şi pe râul Proviţa;
3 976 loc. (1 ian. 2011): 2 013 de sex masc.
şi 1 963 fem. Prelucr. lemnului şi a cărnii.
Pe terit. satului Coada Izvorului, în
punctul numit „La Grădişte”, au fost
identificate (1895) urmele unei dava, iar
în 1963–1969 au fost descoperite vestigiile
unei fortificaţii (70 x 45 m) datând din
sec. 4–1 î.Hr., în care s-au găsit vase din
ceramică şi un brăzdar de plug, din fier,
de tip dacic. În satul Măneşti se află
castelul „Văcărescu–Calimachi” (1882–
1892) şi biserica „Adormirea Maicii
Domnului” (1898), iar în satul Băltiţa, o
biserică având hramul „Sfântul Nicolae”
(1716). Până la 7 mai 2004, com. M. a avut
în componenţă satele Cheşnoiu, Cocorăştii
Colţ, Cocorăştii Grind, Colţu de Jos,
Ghioldum, Perşunari, Piatra şi Satu de
Sus care la acea dată au format împreună
com. Cocorăştii Colţ.
3. Õ Buftea (2).
MĂRAŞU, com. în jud. Brăila, alcătuită
din 6 sate, situată în zona Bălţii Brăilei,
pe dr. braţului Vâlciu al Dunării; 3 061
loc. (1 ian. 2011): 1 581 de sex masc. şi
1 480 fem. Articole împletite din răchită.
Apicultură. Culturi de cereale. Cherhana
(în satul Ţăcău). Agroturism.

MĂRĂCINENI 1. Com. în jud. Argeş,
alcătuită din 2 sate, situată în SV Piem.
Cândeşti, pe Râu Doamnei; 5 237 loc.
(1 ian. 2011): 2 544 de sex masc. şi 2 693
fem. Staţie de c.f., inaugurată la 1 iul. 1887
(în satul Argeşelu). Nod rutier. Expl. de
balast. Producţie de motoare şi turbine,
de mobilă pentru birouri şi de băuturi
răcoritoare. Pomicultură (meri, pruni,
peri). Institut de cercetare şi producţie
pomicolă. În satul Mărăcineni există

Măneciu. Biserica „Sântul Nicolae” a mănăstirii Suzana
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Mărăşeşti

biserica „Sfântul Nicolae” (1936, restaurată şi pictată în 1959-1965) şi biserica
„Adormirea Maicii Domnului” (20052011), iar în satul Argeşelu se află o
biserică din zid cu hramul „Adormirea
Maicii Domnului” (1785) şi o biserică din
lemn din sec. 17.
2. Com. în jud. Buzău, alcătuită din 3
sate, situată în Câmpia Buzăului, pe stg.
văii Buzău; 8 365 loc. (1 ian. 2011): 4 109
de sex masc. şi 4 256 fem. Nod rutier.
Expl. de balast. Producţie de utilaje
pentru prelucr. produselor alim. şi de rezervoare, cisterne şi conteinere metalice.
Culturi de cereale şi legume. În satul
Mărăcineni, menţionat documentar la 3
nov. 1597, se află biserica „Sfântul
Nicolae” (1801, consolidată şi restaurată
în 1982–1993).

MĂRĂŞEŞTI, oraş în jud. Vrancea, situat
în lunca de pe dr. râului Siret, la 70 m alt.,
la 21 km N de municipiul Focşani; 12 715
loc. (1 ian. 2011): 6 164 de sex masc. şi
6 551 fem. Supr.: 92,1 km2, din care 4,7
km2 în intravilan; densitatea: 2 705
loc./km2. Nod feroviar (staţia de c.f. a fost
inaugurată la 13 sept. 1872) şi rutier.
Hidrocentrală (44 MW), în satul Călimăneşti, dată în folosinţă la 7 ian. 1995. Lacul
de acumulare, a cărui realizare a început
în 1984 şi s-a finalizat în 1994, are 10,5 km
lungime, 800 m lăţime şi un vol. de 44
mil. m3, constituind, totodată, şi sursa de
alimentare a canalului de irigaţii Siret–
Dunăre. Reparaţii feroviare. Producţie de
mobilă, saltele, somiere, de sticlă (până
în apr. 2012), de conf., de prefabricate din
beton, de produse chimice (îngrăşăminte,
lacuri, vopsele, coloranţi, detergenţi,
săpun), până în apr. 2011, şi alim. (vinuri,
băuturi alcoolice, preparate din carne).
Parc eolian (450 ha) cu 40 de turbine
instalate în 2010–2011. Muzeul vetera-

nului român, inaugurat în nov. 2004.
Istoric. Localit. apare menţionată documentar, prima oară, ca sat, la 20 aug. 1455,
într-un act emis de domnul Petru Aron,
iar apoi la 4 apr. 1641. Declarată com.
urbană în 1908 şi oraş la 17 aug. 1920, M.
are în subordine ad-tivă două localit.
componente (Siretu şi Tişiţa) şi 4 sate
(Călimăneşti,
Haret,
Modruzeni,
Pădureni). În arealul oraşului M. a avut
loc, la 24 iul./6 aug.–6/19 aug. 1917, o
mare bătălie (Bătălia de la Mărăşeşti) în
care Armata 1 română (cinci divizii),
comandată întâi de generalul Constantin
Cristescu şi apoi de generalul Eremia
Grigorescu, în cooperare cu câteva divizii
ale armatei ruse, după lupte grele, a
zdrobit puternica ofensivă germanoaustro-ungară (12 divizii), declanşată cu
scopul scoaterii definitive a României din
război. Monumente: mausoleul (construit în 2 etape, 1922–1924 şi 1936–1938,
după planul arhitecţilor George Cristinel
şi Constantin Pomponiu, inaugurat la 18
sept. 1938 şi restaurat în 2010–2012),
păstrează osemintele a 5 073 de soldaţi şi
ofiţeri români căzuţi în aceste lupte, care
sunt adăpostite în 154 de cripte individuale şi 9 cripte comune pe 18 culoare.
Mausoleul este împodobit cu basoreliefuri realizate de Corneliu Medrea şi
Ion Jalea şi pictat la interior de Eduard
Săulescu; biserica având hramul „Adormirea Maicii Domnului”, zidită în anii
1830–1835 pe locul uneia ce data dinainte
de anul 1809 (reparată în 1889 şi 1920 şi
repictată în 1928); Monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, dezvelit
la 29 sept. 1908; Monumentul „Victoria de
la Mărăşeşti”, operă a sculptorului Oscar
Han, dezvelit la 21 sept. 1934.
MĂRĂŞTI Õ Răcoasa.

MĂRCULEŞTI, com în jud. Ialomiţa,
formată dintr-un sat, situată în Câmpia
Bărăganului, pe râul Ialomiţa, la 15 km
E de municipiul Slobozia; 1 673 loc. (1 ian.
2011): 841 de sex masc. şi 832 fem. Culturi
de cereale, plante tehnice şi de nutreţ,
legume ş.a. Biserica „Sfântul Nicolae”
(1844, reparată în 2004-2006). Com. M. a
fost înfiinţată la 25 mart. 2005 prin
desprinderea satului Mărculeşti din com.
Cosâmbeşti, jud. Ialomiţa.
MĂRCUŞ, Mănăstirea ~ Õ Dobârlău.

MĂRCUŢA, Biserica ~ Õ Bucureşti.

Mărăşeşti. Mausoleul

MĂRGĂRITEŞTI, com. în jud. Buzău,
alcătuită din 3 sate, situată în Subcarpaţii
Buzăului, la poalele de N-NE ale Dealului

Blăjani, la izv. râului Hârboca, pe cursul
superior al Câlnăului; 734 loc. (1 ian.
2011): 351 de sex masc. şi 383 fem. Biserică din lemn cu hramul „Sfântul Nicolae”
(1812–1816), în satul Câmpulungeanca.
Agroturism.

MĂRGĂU, com. în jud. Cluj, alcătuită din
6 sate, situată la poalele de N-NV ale
măgurii Călăţele şi cele de S-SV ale
Culmii Henţ (M-ţii Apuseni), pe cursul
superior al râului Henţ; 1 572 loc. (1 ian.
2011): 790 de sex masc. şi 782 fem.
Prelucr. lemnului. Agroturism. În satul
Mărgău, menţionat documentar, prima
oară, în anul 1200 şi apoi în 1340 şi 1408,
se află o biserică fortificată, cu hramul
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” (sec.
19), iar în satul Răchiţele, o biserică din
lemn (sec. 18) şi o cascadă cu căderea apei
de la 30 m înălţime.

MĂRGINENI 1. Com. în jud. Bacău,
alcătuită din 8 sate, situată în partea de
NE a culmii Pietricica, pe râul Trebiş;
9 659 loc. (1 ian. 2011): 4 889 de sex masc.
şi 4 770 fem. Producţie de mobilă şi de
articole din sticlă. Fermă de creştere a
bovinelor. În satul Mărgineni, atestat
documentar la 9 sept. 1585, există biserica
din lemn cu hramul „Vovidenia” (1777)
şi o biserică romano-catolică (41 m lungime şi 16,40 m lăţime) construită în 19541960 şi renovată în anii 2001-2003, în satul
Luncani se află o biserică din lemn cu
hramul „Intrarea în Biserică a Maicii
Domnului” (1777), iar în satul Podiş, o
biserică din lemn din anul 1845. Rezervaţia forestieră Arsura (34,5 ha).
2. Com. în jud. Neamţ, alcătuită din
4 sate, situată în Subcarpaţii Neamţului,
în zona de izvor a râului Verdele; 4 011
loc. (1 ian. 2011): 2 043 de sex masc. şi
1 968 fem. Zăcăminte de gaze naturale.
În satul Mărgineni se află biserica având
hramul „Adormirea Maicii Domnului”
(1768–1769), cu fragmente de picturi
murale interioare originare, executate de
V. Creţulescu, reparată în 1926, repictată în 1928 şi renovată în 2008; catapeteasmă din 1820.
3. Õ I. L. Caragiale.

MĂRGINIMEA SIBIULUI sau DEPRESIUNEA MĂRGINIMII, denumire atribuită, pentru prima dată, de geograful
Vintilă Mihăilescu celor două depresiuni
(Sălişte şi Sibiu) aflate la poalele Carpaţilor Meridionali, separate de Măgura
Beleunţa (630 m alt.). M.S. grupează
laolaltă o extinsă ghirlandă de sate mari
ale mărginenilor (nume sub care era

cunoscută, în secolele trecute, populaţia
românească din această zonă, care poseda mari turme de oi). Cu toate că Depr.
Mărginimii prezintă caractere specifice
de depresiune de contact ea are şi o bază
tectonică, fiind dezvoltată pe un sinclinal
paralel cu marginea munţilor, accentuat
printr-o lăsare subsidentă locală, în
apropiere de Sibiu. Depr. Mărginimii,
limitată către N de anticlinalul de la Ocna
Sibiului, este considerată o depresiune de
tip subcarpatic. Aria depresionară prezintă, la poalele munţilor, o treaptă colinară miocenă, intens fragmentată,
alcătuită din conglomerate, iar în rest un
relief de lunci şi terase. M.S. este, totodată, o importantă zonă etnografică şi
folclorică, cu specific pastoral – de creştere a ovinelor şi bovinelor –, favorizată
de întinsele suprafeţe cu păşuni şi fâneţe.
Cea mai veche formă de păstorit a fost
aceea a păstoritului sedentar, practicat
pe moşia satului, continuată, mai târziu,
cu păstoritul pendular (vara, oierii suiau
oile pe munte pentru păşunat şi iarna
coborau turmele pentru a fi adăpostite în
sat) şi cu cel transhumant (deplasări ciclice ale turmelor la distanţe mari pentru a
ierna în zone mai calde, ca acelea din
câmpie sau din lunca şi Delta Dunării).
Păstoritul transhumant a fost cauzat, la
un moment dat, în secolele trecute, de
insuficienţa furajelor, de sărăcirea vegetaţiei alpine a zonei mărginenilor, de dezvoltarea industriei textile şi a pielăriei în
oraşele Sibiu, Cisnădie, Braşov ş.a. care
solicitau cantităţi mari de lână şi piele,
de dezvoltarea relaţiilor comerciale între
Transilvania şi Ţara Românească pe de
o parte, şi Moldova pe de altă parte etc.
Cel mai vechi document care se referă la
transhumanţa oerilor din Mărginimea
Sibiului este cel emis la cancelaria domnului Ţării Româneşti, Mihail I (1418–
1420), care reconfirmă privilegiul acordat
anterior oierilor din Răşinari de a paşte
turmele în sudul Carpaţilor. Perioada în
care a avut loc cea mai intensă trnashumanţă a fost între anii 1750–1860 când
turmele de oi ale mărginenilor, care se
deplasau la distanţe mari, numărau zeci
de mii de oi, ca de pildă: ciobanii din
Poiana plecau cu 250 000 de oi, cei din
Rod cu 150 000, cei din Tilişca cu peste
100 000 de oi etc. În afară de creşterea
ovinelor şi bovinelor, ca ocupaţie preponderentă, locuitorii din Mărginimea
Sibiului s-au mai îndeletnicit cu cojocăritul, cu confecţionarea de curele şi

şerpare, de opinci şi cizme, cu prelucr.
laptelui, lânii şi a lemnului ş.a.

MĂRIŞEL, com. în jud. Cluj, formată
dintr-un sat (de tip risipit), situată pe
pantele şi culmile M-ţilor Gilău, la 1 1501 250 m alt., pe cursul superior al râului
Someşu Cald, pe malul de E al lacului de
acumulare Fântânele; 1 488 loc. (1 ian.
2011): 766 de sex masc. şi 722 fem. Com.
M. este alcatuită din 27 de crânguri (sau
cătune) în care majoritatea grupurilor de
case care formează cătunul (sau crângul)
a luat denumirea după capul primei
familii care s-a satbilit aici (ex.: Mărişel
derivă de la Mariş; Stăneşti de la Stan,
Ruseşti de la Rus etc.). Hidrocentrală (220
MW) din 1977, amplasată în aval de lacul
şi barajul Fântânele (Õ Fântânele 1).
Parc eolian (100 ha) cu 18 turbine. Prelucr.
lemnului (unelte, mobilă, cherestea,
grinzi), a laptelui şi fructelor de pădure.
Recoltarea
plantelor
medicinale.
Brichetarea rumeguşului. Culturi de
cartofi, secară, ovăz, plante furajere ş.a.
Creşterea bovinelor, ovinelor, porcinelor.
Pârtii de schi. Agroturism. Satul Mărişel
apare menţionat documentar, prima
oară, în 1805. Numele satului a fost
atribuit unei suprafeţe de eroziune,
caracteristică pentru M-ţii Apuseni
(Platforma de eroziune Mărişel). În locul
numit Fântânele, oastea moţilor condusă
de tribunul N. Corcheş a învins-o pe cea
maghiară (la 24 iun./6 iul. 1849) comandată de Vasvári Pál.

MĂRIŞELU, com. în jud. Bistriţa-Năsăud,
alcătuită din 7 sate, situată în zona
Dealurilor Bistriţei, pe râul Şieu; 2 565 loc.
(1 ian. 2011): 1 283 de sex masc. şi 1 282
fem. Staţie de c.f. (în satul Mărişelu) şi
halte de c.f. (în satele Bârla şi Domneşti).
Pomicultură (meri, pruni). În satul
Mărişelu, menţionat documentar, prima
oară, în 1243, se află biserica din lemn cu
hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil” (1892, restaurată în 2010).
Biserică din lemn, cu hramul „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (sec. 18),
transferată în satul Domneşti din satul
Satu Nou.
MĂRTINEŞTI, com. în jud. Hunedoara,
alcătuită din 7 sate, situată la poalele de
NV ale M-ţilor Şureanu; 1 002 loc. (1 ian.
2011): 491 de sex masc. şi 511 fem. Pe terit.
satului Jeledinţi a fost descoperit un
tezaur alcătuit din 58 de denari romani
(sec. 1–2). În satul Mărtineşti, menţionat
documentar, prima oară, în anul 1405, se
află o biserică ortodoxă (1905-1907,

Mărunţel
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renovată şi pictată în 2008-2009), iar în
satul Jeledinţi există o biserică reformată
din 1898.

MĂRTINIŞ, com. în jud. Harghita, alcătuită din 12 sate, situată în Depr.
Homoroadelor, pe râul Homorodu Mare;
3 133 loc. (1 ian. 2011): 1 599 de sex masc.
şi 1 534 fem. Nod rutier. Zăcăminte de
sare gemă (în satul Sânpaul). Moară de
vânt (sec. 19), în satul Călugăreni. Prelucr.
lemnului şi a laptelui. Culturi de cartofi
şi sfeclă de zahăr. Creşterea bovinelor.
Galerie de artă. În punctul „Pârâul
Cetăţii” din satul Sânpaul au fost descoperite (1957) urmele unei aşezări civile
romane şi ale unui castru roman (150 x
133 m), cu ziduri din piatră, datând din
sec. 2–3. Aşezarea civilă s-a dezvoltat în
jurul castrului datorită existenţei unei
saline, menţionată pe unele inscripţii
găsite aici. În satul Mărtiniş, menţionat
documentar, prima oară, în 1333, cu numele Sacerdos de Sancto Martino, se află
ruinele unei cetăţi săteşti (sec. 15), o biserică unitariană (1888–1889), cu zid de
incintă (parţial), o biserica reformată
(1804) şi conacul „Ugron” (1790), iar în
satele Orăşeni, Locodeni, Chinuşu şi
Petreni, câte o biserică unitariană datând
din 1783–1785, 1801-1802, 1844 şi, respectiv, din sec. 16. În satul Sânpaul se află
rezervaţia ornitologică „Popasul păsărilor” (10 ha).
MĂRUNŢEI, com. în jud. Olt, alcătuită
din 3 sate, situată în Câmpia Boian, pe
stg. Oltului; 4 391 loc. (1 ian. 2011): 2 253
de sex masc. şi 2 138 fem. Producţie de
ulei comestibil, de ţiglă şi de cărămidă.
Morărit; produse de panificaţie. Culturi
de cereale (grâu, porumb, orz), floareasoarelui, plante furajere ş.a. Pomicultură
(pruni, gutui, nuci, peri, cireşi, vişini).
Creşterea bovinelor, ovinelor, porcinelor,
cabalinelor. Pe terit. satului Bălăneşti au
fost descoperite (1966) urmele unei
aşezări dacice din sec. 5–4 î.Hr., în care
s-au găsit vase din ceramică, din pastă
fină, cenuşie, lucrate cu mâna sau la roată, cu lustru negru (străchini, castronaşe,
amfore ş.a.). Tot aici, în punctul numit
„La Izvor”, a fost descoperit un tezaur
dacic din argint (brăţară spiralică terminată la extremităţi cu capete de şarpe,
două fibule triunghiulare, cu reprezentări
prosomorfe – elemente în formă de figură
umană –, un lanţ-colier împletit, doi cercei etc.), datând din sec. 1 î.Hr. În satul
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Măstăcani

Bălăneşti, atestat documentar în 1670, se
află un conac (sec. 18) şi o biserică având
hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi
Elena” (1820), iar în satul Mărunţei, menţionat documentar în 1831, există o biserică având hramul „Cuvioasa Parascheva”
(1860). În satul Malu Roşu există o rezervaţie faunistică extinsă pe 1 380 ha,
declarată ca atare la 12 ian. 2005.

MĂSTĂCANI, com. în jud. Galaţi, alcătuită din 2 sate, situată în zona de contact
a Câmpiei Covurlui cu Pod. Covurlui, în
lunca şi pe terasele de pe dr. Prutului şi
pe cursul mijlociu al râului Chineja; 4 883
loc. (1 ian. 2011): 2 504 de sex masc. şi
2 379 fem. Haltă de c.f. (în satul Chiraftei).
Producţie de lanţuri şi arcuri. Morărit;
produse de panificaţie. Viticultură.
Bisericile cu acelaşi hram – „Sfinţii Voievozi”, în satele Măstăcani (1802–1803,
refăcută în 1903-1911) şi Chiraftei (18381840, restaurată în 1995).

MĂTĂSARI, com. în jud. Gorj, alcătuită
din 5 sate, situată în Piem. Motrului, pe
cursul superior al râului Jilţu; 5 317 loc.
(1 ian. 2011): 2 697 de sex masc. şi 2 620
fem. Expl. de lignit. Pomicultură;
viticultură. În satul Mătăsari există o
biserică din lemn, cu hramul „Sfântul
Nicolae”, datând din 1897, iar în satul
Runcurel, o biserică din lemn construită
înainte de anul 1836 şi cula „Eftimie
Nicolaescu” (sec. 19).

MĂTĂSARU, com. în jud. Dâmboviţa,
alcătuită din 7 sate, situată în Câmpia
Titu, pe râul Potopu; 5 532 loc. (1 ian.
2011): 2 673 de sex masc. şi 2 859 fem.
Reşed. com. este satul Teţcoiu. Staţie de
c.f. (inaugurată la 13 sept. 1872), în satul
Mătăsaru. Expl. de petrol şi de balast.
Fermă de creştere a porcinelor. Culturi
de cereale, plante tehnice şi de nutreţ, de
floarea-soarelui, sfeclă de zahăr etc. Pe
terit. com. au fost descoperite urmele mai
multor locuiri succesive din Neolitic,
Epoca bronzului, Hallstatt, La Tène-ul
geto-dacic (sec. 2–3) şi din sec. 17–18.
Popas turistic. În satul Teţcoiu se află
biserica cu dublu hram – „Sfântul Ioan
Botezătorul” şi „Sfântul Nicolae” (1808–
1809) şi biserica „Sfântul Nicolae” (1842);
în satul Mătăsaru există biserica având
hramul „Sfântul Grigorie Teologul”
(1854), iar în satul Poroinica, biserica
„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”
(1871).

MĂŢĂU, masiv deluros situat în
Muscelele Argeşului, cu aspect de culme
deluroasă prelungă, cuprins între Râu
Târgului (la V) şi Argeşel (la E). Alcătuit
din fliş grezos cu intercalaţii şistoase, din
gresii, şisturi şi argile. Are pantele
acoperite cu fâneţe şi livezi. Alt. max.:
1 017 m. Releu de televiziune. Sate extinse
până pe culme.

MĂURENI, com. în jud. Caraş-Severin,
alcătuită din 2 sate, situată în Câmpia
Bârzavei, pe râul Bârzava; 2 714 loc.
(1 ian. 2011): 1 354 de sex masc. şi 1 360
fem. Haltă de c.f. (în satul Măureni).
Confecţii textile. Produse de panificaţie.
Morărit. Fermă de creştere a bovinelor.
Culturi de cereale, plante de nutreţ etc.
În satul Măureni, menţionat documentar
în 1828, se află o biserică ortodoxă (2004–
2008) şi una romano-catolică (1819).

MĂXINENI, com. în jud. Brăila, alcătuită
din 5 sate, situată în Câmpia Siretului
Inferior, pe dr. văii Siretului; 3 477 loc. (1
ian. 2011): 1 737 de sex masc. şi 1 740 fem.
Producţie de cherestea, încălţăminte şi
preparate din lapte; împletituri din
răchită. Morărit. Fermă de creştere a
ovinelor. Culturi de cereale, plante
tehnice şi de nutreţ, floarea-soarelui,
legume etc. În satul Măxineni există
mănăstirea cu acelaşi nume, ctitorie din
anii 1636–1637 a domnului Matei Basarab
şi a soţiei sale, Elina, şi menţionată
documentar la 27 nov. 1640 într-un hrisov
semnat de Matei Basarab în care această
mănăstire era enumerată printre marile
sale ctitorii. Biserica mănăstirii a fost
reparată după cutremurul din 14 oct.
1802 şi renovată în 1859 de domnul
Alexandru Ghica după stricăciunile
provocate de cutremurul din 1856. În
urma secularizării averilor mănăstireşti
din 1863 a devenit biserică de mir, care a
funcţionat ca atare până la 17 febr. 1917
când, din cauza distrugerii provocate de
obuzele germane, a căzut în ruină.
Mănăstirea a fost reînfiinţată la 24 iun.
1990, prima slujbă a călugărilor făcânduse lângă ruinele vechii biserici. Noua
biserică a mănăstirii Maxineni, cu hramul
„Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” a
fost sfinţită la 24 iun. 2004.

MÂNĂSTIREA, com. în jud. Călăraşi,
alcătuită din 3 sate, situată în SV Câmpiei
Bărăganului, pe malul de V al lacului
Mostiştea, în lunca şi pe terasele de pe
stg. Dunării; 5 733 loc. (1 ian. 2011): 2 825
de sex masc. şi 2 908 fem. Nod rutier.
Producţie de mobilă. Viticultură. Culturi

de cereale, floarea-soarelui, plante tehnice
şi de nutreţ, legume etc. Pescuit. Centru
de împletituri din nuiele. Pe terit. satului
Sultana, pe malul lacului Mostiştea, au
fost descoperite (1937 şi ulterior) urmele
unei aşezări neolitice, cu mai multe
niveluri de locuire, aparţinând culturilor
materiale Boian (milen. 4 î.Hr.) şi
Gumelniţa (milen. 4–3 î.Hr.), în care s-au
găsit străchini, vase cu picior, vase
tronconice şi piriforme, două figurine
feminine din os, figurine antropomorfe
şi zoomorfe din teracotă etc. Tot aici a
fost identificată o necropolă de incineraţie
din sec. 10. În arealul satului Coconi a
fost descoperit (1957) un mormânt de
înhumaţie (sec. 4), din care s-a recuperat
o amforă romană. Între 17 febr. 1968 şi
23 ian. 1981, com. M. a făcut parte din jud.
Ilfov. În satul Mănăstirea, atestat documentar la 1 iun. 1526 cu numele Cornăţel,
ca sat boieresc, într-un act emis de
domnul Radu de la Afumaţi, iar la 5 mai
1538 ca târg de peşte, se află o biserică
având hramul „Sfântul Nestor”, a fostei
mănăstiri Cornăţel (1660), biserica
„Sfântul Dumitru”, ctitorie din 1648 a
domnului Matei Basarab şi casa
memorială „Alexandru Sahia” (din 1957).

MÂNDRA 1. Õ Parângu Mare.
2. Com. în jud. Braşov, alcătuită din
5 sate, situată în Depr. Făgăraş, pe stg.
râului Olt, la confl. cu Sebeş; 3 040 loc.
(1 ian. 2011): 1 505 de sex masc. şi 1 535
fem. Staţie de c.f. (în satul Mândra). Expl.
de turbă. Culturi de cereale, cartofi,
plante de nutreţ etc. Creşterea bubalinelor. În satul Mândra, menţionat documentar, prima oară, în anul 1400, se află
biserica ortodoxă cu hramul „Înălţarea
Domnului” (1779); în satul Râuşor există
bisericile ortodoxe cu hramurile „Cuvioasa
Parascheva” – de Sus (1698) şi „Cuvioasa
Parascheva” – de Jos (1758), iar în satul
Şona, biserica ortodoxă cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” (1706).
MÂNDRIŞCA Õ Valea Seacă (1).

MÂNJEŞTI, lac antropic în jud. Vaslui,
creat pe cursul inf. al râului Crasna, la
confl. cu Burghina. Supr.: 310 ha.; vol.:
8,65 mil. m3.
MÂNJINA Õ Costache Negri.
MÂNZAŢI Õ Ibăneşti (4).

MÂNZĂLEŞTI, com. în jud. Buzău,
alcătuită din 13 sate, situată în zona de
contact a Subcarpaţilor Buzăului cu
prelungirile M-ţilor Penteleu, pe râul
Slănic, la confl. cu râul Jghiab; 2 779 loc.

(1 ian. 2011): 1 387 de sex masc. şi 1 392
fem. Prelucr. lemnului. Morărit; produse
de panificaţie. Centru de ceramică populară.
Produse de artizanat. Pomicultură (meri,
pruni, nuci, peri). Muzeul etnografic
„Valea Slănicului”, inaugurat în 1998, şi
tabără anuală de sculptură în lemn (din
2001), în satul Mânzăleşti. Zonă de carst,
dezvoltat pe sare (aflat la suprafaţă sau
la mică adâncime). Blocurile de sare,
înglobate într-o masă argiloasă, apar la
supr. în multe locuri din bazinele râurilor
Jghiab, Meledic şi Pârâul Sărat, pe ele
dezvoltându-se doline simple sau îngemănate (20–40 m lărgime şi 10–15 m
adâncime), lapiezuri adânci, avenuri, lacuri sărate apărute în uvalas-uri (doline
îngemănate), peşteri în masive de sare
etc. La confl. râului Jghiab cu Slănicul se
află martorul de eroziune „Grunju”,
alcătuit din marne albe cineritice. Întreaga zonă a fost declarată regiune ocrotită
(1973). Pe terit. satului Buştea, în masivul
Breazu, se află un martor de eroziune,
asemănător unui cap de om (numit de
localnici „Sfinxul” de la Buştea), care s-a
format în urma acţiunii îndelungate a
eroziunii exercitate de factorii modelatori
externi (vânt, ploi, gelivaţie etc.) asupra
rocilor friabile. În satul Mânzăleşti, atestat
documentar în 1522, se află o biserică din
anul 1886 şi mănăstirea Găvanu (de
călugăriţe), cu biserica „Adormirea Maicii
Domnului”, declarată monument istoric
şi de arhitectură, construită în anii 1707–
1708 prin osârdia moşneanului Moise
Ignat Beşliu pe seama unor danii de
pădure şi păşune. Mănăstirea a fost
incendiată de turci în 1821 care aflaseră
că aici se adăpostesc boierii credincioşi
Eteriei. Pe locul bisericii distruse de
incendiu a fost construită o altă biserică
în anul 1828 cu sprijinul material al
enoriaşilor. Biserica păstrează picturi
murale interioare originare executate de
Nicolae Zograf şi Ioan Andronicescu din
Sibiciu. În oct. 1959 mănăstirea a fost
desfiinţată şi reînfiinţată în 1986. Bisericile
din lemn cu hramurile „Sfinţii Voievozi”
(1822–1823, reparată în 1868 şi 1894) şi
„Adormirea Maicii Domnului” (1828), în
satele Apostari (sat desfiinţat la 17 febr.
1968 şi înglobat în satul Beşlii) şi Jghiab.

fem. Expl. de petrol şi gaze naturale.
Culturi de cereale, floarea-soarelui, plante
tehnice şi de nutreţ etc. Între 17 febr. 1968
şi 23 ian. 1981, com. M. a făcut parte din
jud. Ilfov. Biserica „Sfântul Nicolae”
(1890) şi conacele „N. Cioflic” (1850, apoi
„Oscar Han”) şi „Dr. Lazarovici” (sec. 19),
azi dispensar.
MÂRŞANI, com. în jud. Dolj, formată dintr-un sat, situată în Câmpia Romanaţi;
4 737 loc. (1 ian. 2011): 2 394 de sex masc.
şi 2 343 fem. Viticultură. Culturi de
cereale, cartofi, plante furajere ş.a. Muzeu
etnografic. Bisericile cu hramurile
„Sfântul Ioan Botezătorul” (construită în
1793 de Matei Burada şi reparată în 1896)
şi „Sfântul Nicolae” (1831, refăcută în
1868). În satul Mârşani s-a născut (1914 m. 2 iun. 1936) Gogea Mitu (pe numele
adevărat Gogu Ştefănescu), cel mai înalt
român din toate timpurile (avea 2,42 m
înălţime, 185 kg şi măsura la pantofi 62).

MÂRZĂNEŞTI, com. în jud. Teleorman,
alcătuită din 4 sate, situată în Câmpia
Burnas, pe râul Teleorman; 4 044 loc. (1
ian. 2011): 2 057 de sex masc. şi 1 987 fem.
Moară de cereale (1900), în satul Valea
Părului; produse de panificaţie. Şcoală
(din 1835), în satul Teleormanu. Culturi
de cereale, floarea-soarelui, plante tehnice
şi de nutreţ etc. Bisericile din lemn cu
acelaşi hram – „Sfântul Nicolae”, în satele
Teleormanu (1815) şi Mârzăneşti (1826)
şi biserica „Adormirea Maicii Domnului”
(1832), în satul Cernetu. Fond cinegetic.

MÂŢELOR, Lacul ~, lac antroposalin,
helioterm, situat în perimetrul oraşului
Ocna Sibiului. Supr.: 1 232,5 m2; ad. max.:
74,7 m; salinitatea apei la supr. ajunge la
34 g/l, iar la 8,5 m ad. atinge 323 g/l.
Temp. apei la supr. (în timpul verii) este
de 24,8°C, iar la 1,5 m ad. de 36,3°C.

MEDGIDIA 1. Podişul Medgidiei Õ
Carasu (2).
2. Municipiu în jud. Constanţa, situat
în Pod. Carasu, la 75 m alt., pe canalul

MÂRLEANU Õ Aliman.

MÂRŞA, com. în jud. Giurgiu, formată
dintr-un sat, situată în Câmpia GăvanuBurdea, pe râul Dâmbovnic; 2 722 loc.
(1 ian. 2011): 1 377 de sex masc. şi 1 345

Mediaş

Dunăre–Marea Neagră, la 41 km V-NV
de Constanţa; 43 910 loc. (1 ian. 2011):
21 353 de sex masc. şi 22 557 fem. Supr.:
66,6 km2 din care 11,8 km2 în intravilan;
densitatea: 3 721 loc./km2. Port fluvial pe
canalul Dunăre–Marea Neagră. Nod
feroviar (staţia de c.f. a fost inaugurată la
4 oct. 1860) şi rutier. Expl. de calcar,
bentonit, caolin şi argilă. Oţelărie
lichidată în 2012. Producţie de piese de
schimb pentru tractoare, utilaje tehnologice pentru ind. chimică şi siderurgică,
de utilaje pentru recoltat stuful, remorci
autobasculante şi aparate de uz casnic,
ciment, var, ipsos, cărămidă, ţiglă şi de
produse alim. (brânzeturi, drojdie, spirt,
vin, panificaţie). Morărit. Centru pomicol
(piersici) şi viticol. Muzeul de artă
„Lucian Grigorescu” (inaugurat în 1964),
cu lucrări de pictură, sculptură şi grafică,
cu subiecte dobrogene, semnate de
Nicolae Grigorescu, Nicolae Tonitza, Ion
Pacea, Boris Caragea, Ion Jalea,
Alexandru Ciucurencu ş.a.; Muzeul
ceramicii. Festival anual de muzică
uşoară „Dan Spătaru”, în luna sept. (din
2007). Tabără de pictură „Lucian
Grigorescu”. Istoric. În perimetrul
municipiului a fost descoperit (1933 şi
ulterior) un depozit de bronzuri datând
din perioada mijlocie a Epocii bronzului,
alcătuit dintr-o brăţară circulară cu
capetele libere, o lamă de seceră, un ac
de podoabă, o sabie de tip micenian,
precum şi ceramică de calitate superioară
(vase mari pentru provizii, castroane,
cupe cu picior ş.a.). Localit. a luat naştere,
în 1840, prin colonizarea cu tătari aduşi
din Crimeea de sultanul Abdul Medjid
(de la care derivă şi numele actual al
aşezării) şi stabiliţi pe vatra unei localit.,
atestată documentar la începutul sec. 19.
M. a fost declarată oraş la 17 febr. 1968 şi
municipiu la 24 nov. 1994. În prezent are
în subordine ad-tivă localit. componente
Remus Opreanu şi Valea Dacilor.
Monumente: Geamia „Abdul Medjid”
(1859–1865), monument istoric; biserica
„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” (18901898, restaurată în 2007-2008, cu picturi
murale interioare originare); biserica
romano-catolică „Sfânta Elena” (1993).
MEDIA Õ Mediaş.

Medgidia (2). Vedere generală

MEDIAŞ, municipiu în jud. Sibiu, situat
în Pod. Târnavelor, la 285–307 m alt., pe
râurile Târnava Mare şi Moşna, la 55 km
N-NE de municipiul Sibiu; 52 239 loc.
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(1 ian. 2011): 25 195 de sex masc. şi
27 044 fem. Supr.: 62,6 km 2 , din care
9,3 km2 în intravilan; densitatea: 5 617
loc./km2. Staţie de c.f., inaugurată în
1872. Expl. de gaze naturale. Producţie
de utilaje pentru foraj, de buloane, lanţuri, arcuri şi şuruburi, de vase emailate
pentru uz casnic, de geamuri (inclusiv
geamuri securizate) şi sticlă pentru
menaj, aparate de control şi de distribuţie
a energiei electrice, de articole de
marochinărie şi voiaj, de încălţăminte şi
echipament de echitaţie, de mobilă,
prefabricate din beton şi produse alim.
(preparate din carne şi lapte, conserve,
băuturi etc.). Filială a Universităţii
„Lucian Blaga” din Sibiu. Liceele
„Stephan Ludwig Roth” şi „Axente
Sever”. Muzeu municipal, cu secţii de
istorie şi etnografie (1950). M. este unul
dintre cele mai poluate oraşe din
România. La M. s-a născut Stephan
Ludwig Roth ş.a. Istoric. În perimetrul
municipiului au fost descoperite vestigii
materiale din Neolitic, din perioada de
trecere de la Epoca bronzului la cea a
fierului, din Hallstatt (o aşezare
fortificată, cu două cimitire de
înhumaţie), din La Tène (o necropolă
celtică de incineraţie de la sf. sec. 4 î.Hr.,
în care s-au găsit obiecte din bronz –
brăţări, colane, securi ş.a.), din perioada
dacică (o aşezare dacică din sec. 3–2 î.Hr.,
din care s-au recuperat vase din ceramică
modelate cu mâna, cu lustru negru, şi un
tezaur dacic din argint, alcătuit din fibule
cu noduri, colan, lanţ-colier, o monedă
din argint ş.a.), din sec. 1 d.Hr., din perioada de trecere la feudalism (un inel din
aur) etc. Pe Dealul Cucului au fost
identificate urmele castrului roman

Mediaş. Biserica „Sfânta Margareta”

Media. Localit. apare menţionată documentar, prima oară, la 3 iun. 1267 cu
numele Villa Medies, iar apoi în 1283, cu
acela de Sacerdos de Medies. În 1317, la M.
au fost colonizaţi saşi, iar în 1359 localit.
este declarată oraş (Civitas Megyes), cu
dreptul de a avea târguri anuale de vite,
cereale şi fructe. Oraşul medieval s-a
dezvoltat ca un centru comercial, meşteşugăresc şi de artă. Declarat municipiu
la 17 febr. 1968, M. are în subordine adtivă satul Ighişu Nou. Monumente: zidul
de apărare care înconjura oraşul
medieval, înalt de 7 m, cu 3 porţi principale şi 4 porţi secundare de acces în
vechea cetate, a fost construit în perioada
1480–1534, întărit cu turnuri de apărare
(purtând numele unor bresle) şi turnuri
de porţi. Zidurile cetăţii au fost în mare
parte distruse în sec. 19, azi păstrânduse câteva fragmente din aceste ziduri şi
câteva turnuri: Turnul trompeţilor,
datând din 1465, 68,50 m înălţime, clasifi-

Mediaş.
Poarta de intrare a
oraşului medieval

Mediaş. Biserica evanghelică din Ighişu Nou

cat al zecelea turn din lume ca grad de
înclinare (are o deviere de la verticală de
2,28 m), a fost reparat în 1672 şi în 1927,
când i s-a întărit fundaţia şi i s-a aplicat
o centură de beton pentru a-i asigura
stabilitatea; Turnul rotarilor, 1480–1534,
cu transformări din sec. 18; Turnul de
poartă al pietrarilor şi zidarilor, sau
Steingässer, 1507, cu transformări din sec.
18–19; Bastionul dogarilor, sec. 15–16;
Turnul străzii pierdute, 1507; Turnul de
poartă construit în sec. 16 de breasla
aurarilor, numit şi Turnul Forkesch;
Turnul fierarilor sau Schmiedgässer, sec.
16, cu unele transformări din 1641 ş.a.;
Turnul Mariei (mijlocul sec. 15) sau
Turnul torturii (aici erau torturaţi cei
condamnaţi); Turnul porţii (1695); Turnul
croitorilor, cu metereze ş.a.; biserica
„Sfânta Margareta” a călugărilor
benedictini (din 1545 este biserică evanghelică), datând din sec. 14, refăcută în
1447–1482, cu modificări din sec. 17 şi 19,
are un turn de 70 m înălţime, cu ceas care
indică fazele lunii. Biserica are picturi
murale interioare de factură gotică, din
anul 1500, un altar politic (1480–1490), un
amvon în stil baroc din 1679, o orgă cu
30 de registre şi 1 300 de tuburi, construită în 1755 de Johann Weist, şi 40 de
covoare din sec. 16–19; biserica franciscană, datând din 1444, construită în stil
gotic, cu unele transformări baroce din
1726–1742, are un altar în stil rococo; casa
parohială (1515); casa „Krug” (1531);
clădirea Primăriei vechi (1616); căminul
„Sfântul Anton” (sec. 15); casa „Schuller”,
construită înainte de anul 1588, în stilul
Renaşterii transilvănene; casa „Rosenauer”
(1621, cu transformări din sec. 18); casa

„Schuster Dutz” (1690, renovată în 1813);
casa istoricului şi gânditorului sas
Stephan Ludwig Roth (1796), inaugurată
ca muzeu memorial în 1969; clădirea unui
liceu (1604) la care a fost profesor, printre
alţii, savantul Hermann Oberth; Şcoala
piariştilor (1740); cazarma Husarilor
(1805); bisericile ortodoxe cu hramurile
„Înălţarea Domnului” (1826) şi „Sfântul
Dumitru” (1999-2009); Sinagogă (sec. 19).
În satul Ighişu Nou, se află o biserică din
sec. 15, fortificată şi cu adăugiri din sec.
16 (azi biserică evanghelică), cu o casă
parohială (sec. 15, cu transformări din
sec. 18), şi o biserică ortodoxă cu hramul
„Buna Vestire” (sec. 18).

MEDIEŞU AURIT, com. în jud. Satu
Mare, alcătuită din 7 sate, situată în
Câmpia Someşului, pe dr. râului Someş;
7 215 loc. (1 ian. 2011): 3 498 de sex masc.
şi 3 717 fem. Staţie de c.f. (în satul
Medieşu Aurit). Expl. de balast (în satul
Iojib). Prelucr. lemnului (mobilă); producţie de nutreţuri concentrate pentru
hrana animalelor de fermă şi de ţuică.
Pomicultură (pruni, meri, peri). Culturi
de cereale, plante tehnice şi de nutreţ etc.
Creşterea animalelor. Casă de cultură. Pe
terit. satului Medieşu Aurit au fost
descoperite urmele unei aşezări fortificate
din Epoca bronzului (începutul culturii
materiale Otomani), ale unei aşezări şi
ale unei necropole aparţinând dacilor
liberi, din sec. 3–4, în cadrul căreia au fost
identificate mai multe cuptoare de ars
vase. În satul Medieşu Aurit, menţionat
documentar, prima oară, în 1271, se află
o biserică în stil gotic (sec. 15) şi castelul
„Lonyai” construit în anii 1620–1657, în
stilul Renaşterii transilvănene, rămas în
ruină după ce a fost incendiat în timpul
celui de-al Doilea Război Mondial. În
satul Potău, atestat documentar în anul
1215, există biserica ortodoxă „Sfinţii

Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1875).
Agroturism.
MEDIUS MONS Õ Baia Sprie.

MEHADIA 1. Depresiune intramontană,
tectono-erozivă, parte componentă a
culoarului depresionar Timiş-Cerna
(sectorul cel mai larg al acestuia), situată
la limita dintre Carpaţii Meridionali
(M-ţii Cernei) şi cei Occidentali (M-ţii
Semenic şi Almăj), la 400 m alt. Supr.: c.
210 km2. Lungime: 26 km; lăţime: 6–9 km.
Depr. M. este drenată de râul Bela Reca
şi afl. său Mehadica. Relieful, sculptat în
formaţiuni neogene, este în general colinar, cu frecvente alunecări de teren.
Climă blândă (temp. medie anuală 9–
10°C) cu precipitaţii moderate (800 mm
anual). Păşuni şi fâneţe naturale în alternanţă cu pâlcuri de păduri de gorun, cer,
gârniţă şi stejar. Culturi de cereale şi
cartofi. Pomicultură (meri, pruni). Creşterea animalelor. Zăcăminte de feldspat,
mangan, cărbune brun. Cunoscută şi sub
numele de Mehadica.
2. Com. în jud. Caraş-Severin, alcătuită din 4 sate, situată în depresiunea
omonimă, pe râul Bela Reca; 4 194 loc.
(1 ian. 2011): 2 063 de sex masc. şi 2 131
fem. Staţie de c.f. (în satul Mehadia). Expl.
de cărbuni şi gresii. Expl. şi prelucr.
lemnului (cherestea, parchete). Producţie
de plumb, zinc şi cositor, de lanţuri şi
arcuri şi de plase metalice. Centru pomicol. Pe terit. satului Plugova, pe locul
numit Zidina, au fost descoperite (1909
şi ulterior) urmele unui castru roman (116
x 142,6 m) datând din sec. 2–3, construit
din piatră cu mortar, cu amenajări interioare, cunoscut sub numele Ad Mediam,
refăcut, probabil, în timpul domniei
împăratului Alexandru Severus şi restaurat în vremea lui Constantin cel Mare
(sec. 4). În jurul castrului s-a dezvoltat o
aşezare civilă romană, cu edificii impor-

Medieşu Aurit. Ruinele
castelului „Lonyai”
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tante, din zid, unde s-au găsit monede,
statui şi statuete, ceramică, basoreliefuri
funerare şi de cult etc. Cetate (sec. 12–13),
construită din piatră şi cărămidă,
înconjurată de un şanţ de apărare săpat
în stâncă, dominată de un turn hexagonal. În satul Mehadia, menţionat
documentar în anul 1323, se află ruinele
unei biserici medievale, construită de
cnejii români locali în sec. 14, o biserică
romano-catolică (1740), biserica „Sfântul
Nicolae” (1780, incendiată de turci în
1788, renovată în 1794, surpată de
cutremurul din 11 ian. 1838 şi rezidită în
1838-1843, renovată în 1908 şi restaurată
şi pictată în 1978) şi biserica având
hramul „Naşterea Maicii Domnului”
(1791–1794), cu decoraţii baroce pe
faţade. Grav avariată de turci, biserica a
fost reconstruită în 1804–1805, iar după
o inundaţie catastrofală, provocată de
râul Cerna, a fost refăcută în 1805–1808.
Păstrează picturi murale din 1829. Turnclopotniţă. Mori de apă.
MEHADICA 1. Com. în jud. CaraşSeverin, formată dintr-un sat, situată în
culoarul Timiş-Cerna, pe râul Mehadica;
733 loc. (1 ian. 2011): 352 de sex masc. şi
381 fem. Expl. de cuarţit, feldspat şi
amfibolit. Culturi de cereale, cartofi,
legume ş.a. Creşterea bovinelor, ovinelor,
porcinelor. Pomicultură (meri, pruni).
Muzeu etnografic. În satul Mehadica,
menţionat documentar, prima oară, în
perioada 1440–1444, se află biserica
ortodoxă cu hramul „Naşterea Maicii
Domnului” (1769, deteriorată de cutremurul din 14 oct. 1802, refacută ulterior
şi pictată în 1905 de italianul Deliomini
Bartolomeu, declarată monument istoric
în 1936, restaurată în 1996–1998).
2. Õ Mehadia (1).

MEHEDINŢI 1. Munţii ~, grup de munţi
în partea de SV a Carpaţilor Meridionali,
cu orientare NE-SV, mărginit la V şi SV
de Valea Cernei, la NE de Valea Motrului
şi la E şi SE de Pod. Mehedinţi. Sunt
alcătuiţi, predominant, din calcare, şisturi
cristaline şi gresii. Deşi au altitudini mici
(1 000–1 400 m), prezintă un relief
accidentat, cu un abrupt foarte pronunţat
spre Valea Cernei. Sunt fragmentaţi de
văi scurte, dar foarte puternic adâncite
(Motru Sec, Râmnuţa Vânătă, Râmnuţa
Mare, Arşasca). Sunt dominaţi de câteva
înălţimi mai proeminente: Piatra Cloşani
(1 421 m), Pietrele Albe (1 336 m),
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Domogled (1 105 m) ş.a. Alt. max.: 1 466
m (Vârfu lui Stan). Munţii M. prezintă
numeroase forme carstice: lapiezuri,
hornuri, doline, polii, văi seci, depresiuni
carstice ş.a. Sunt acoperiţi în mare parte
cu păduri de fag. În arealul lor se
întâlnesc numeroase specii sudice de
plante (pinul negru de Banat, abundent
pe cleanţurile care străjuiesc Valea
Cernei, alunul turcesc, liliacul, care se
dezvoltă până pe culmile Domogledului
şi a Pietrii Cloşanilor, scumpia, mojdreanul ş.a.) şi de animale (vipera cu corn,
specii rare de fluturi). Mai multe sectoare
au fost puse sub ocrotire (Domogled,
Valea Cernei, Valea Ţesnei, Piatra Cloşani
şi peşterile Cloşani şi Cioaca cu Brebenei).
2. Podişul ~, unitate de podiş, cu
interfluvii netede, puternic fragmentată
de ape (Bahna, Topolniţa, Coşuştea,
Brebina ş.a.), situată între M-ţii Mehedinţi
(la V) şi ulucul depresionar Halânga–Bala–Comăneşti, care o desparte de Piem.
Coşuştei (la E şi SE). Pod. M. ocupă o
supr. de c. 785 km2, având o extindere pe
c. 53 km lungime şi 15–25 km lăţime.
Alcătuit din roci sedimentare (gresii, calcare) şi roci metamorfice (gnaisuri,
micaşisturi, cuarţite), podişul are o alt.
de 400–700 m, fiind dominat de câteva
înălţimi calcaroase (Cerboania 803 m,
Cornetul Babelor 771 m, Cornetul Bălţii ş.a.). În arealul Pod. M. se întâlnesc
frecvente forme şi fenomene carstice de
suprafaţă (cheile Topolniţei şi Coşuştei,
podul natural de la Ponoarele, depresiunile carstice Isverna, Cireşu, Balta,
doline, abrupturi calcaroase, văi seci, izv.
carstice, difluenţe carstice etc.) şi de
adâncime (peşterile Topolniţa, Bulba,
Lazului ş.a.). Include Dealurile Isvernei,
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Dealurile Moiseşti–Mălărişca, Depr.
Bahna, Depr. Baia de Aramă–Cireşu în
partea de V şi podişurile Nevăţ–Chiciora
şi Dealu Mare–Dâlma în E. Alt. max.: 887
m (vf. Paharnicului din Dealurile Isvernei). Acoperit cu păduri de stejar
pufos, cer, gârniţă, fag şi gorun. O mare
extindere o au tufişurile de liliac, de
mojdrean, corn, alun turcesc, dârmoz şi
scumpie. Pod. M. este cunoscut şi sub
denumirea de Plaiul Mehedinţilor.
3. Judeţ situat în SV României, în
bazinul inf. al Dunării, la graniţa cu
Serbia şi Bulgaria (la SV şi S), între jud.
Caraş-Severin (V şi NV), Gorj (N şi NE)
şi Dolj (E şi SE), intersectat de paralela de
45° latitudine N şi de meridianul de 23°
longitudine E. Supr.: 4 933 km2 (2,07% din
supr. ţării). Populaţia (1 ian. 2011): 290 137
loc. (1,35% din populaţia ţării), din care
142 641 loc. de sex masc. (49,1%) şi
147 496 de sex fem. (50,9%). Populaţia
urbană: 141 896 loc. (48,9%); rurală:
148 241 loc. (51,1%). Densitatea: 59,8
loc./km2. Structura populaţiei pe naţionalităţi (la recensământul din 20-31 oct.
2011): 89,3% români, 4,1% rromi, 0,4%
sârbi, apoi maghiari, germani, turci,
ucraineni, slovaci, cehi, tătari ş.a. Reşed.:
municipiul Drobeta-Turnu Severin.
Oraşe: Baia de Aramă, Orşova, (municipiu), Strehaia, Vânju Mare. Comune: 61.
Sate: 344 (din care 15 sate aparţin oraşelor). Localit. componente ale municipiilor
şi oraşelor: 9.
Relief variat, reprezentat prin trei
trepte distincte care se succed de la NV
către SE: partea de NV a jud. M. este
ocupată, în proporţie de c. 14%, de M-ţii
Mehedinţi (Carpaţii Meridionali) şi M-ţii
Almăj (Carpaţii Occidentali) – zonă în
care se încadrează şi defileul Dunării de
la Cazane şi Porţile de Fier; treapta

mijlocie de relief, extinsă la E de M-ţii
Mehedinţi, pe c. 56% din supr. jud. M.,
cuprinde Pod. Mehedinţi, Piem. Coşuştei
şi Piem. Bălăciţei, iar în partea de S şi SV
a jud. M. se desfăşoară Câmpia Blahniţei
(c. 30% din supr. jud. M.), formată din
terasele Dunării.
Climă temperat-continentală, moderată, cu unele influenţe mediteraneene,
cu ierni blânde (temp. medie a lunii ian.
oscilează între –1°C şi –4°C, mai coborâtă
pe crestele montane, până la –6°C, iar
începând din luna febr., temp. sunt pozitive până pe la sf. lunii nov.) şi veri
călduroase şi secetoase. Temp. medie
anuală variază între 4°C în zonele
montane şi 10–11°C în restul teritoriului.
Temp. max. absolută (43,5°C) s-a înregistrat la Strehaia (aug. 1946), iar temp.
minimă absolută (–33°C), tot la Strehaia
(ian. 1907), rezultând o amplitudine a
temp. extreme de 76,5°C – mult mai mică
decât în celelalte judeţe ale ţării, datorită
influenţelor mediteraneene, care determină ca iernile să fie mai blânde (jud. M.
se află pe locul 3 pe ţară din punct de
vedere al amplitudinii temp. extreme,
după jud. Caraş-Severin şi Constanţa).
Cantităţile medii anuale de precipitaţii
însumează 500–600 mm în zona de
câmpie, 800–950 mm în reg. piemontane
şi de podiş şi 1 200 mm pe înălţimile
montane, cele mai mari valori înregistrându-se în lunile mai-iunie şi oct.-nov.
Regimul eolian se caracterizează prin
vânturi predominante dinspre V (canalizate pe văile Dunării, Cernei ş.a.) şi NV,
care bat cu o frecvenţă de 12–13%, cu
viteze medii la 4,5–6,0 m/s.
Reţeaua hidrografică, cu o densitate
medie de 0,4 km/km2, este tributară în
cea mai mare parte, direct sau indirect,
Dunării, care formează limita de S a jud.
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M., pe o lungime de 193 km, şi, totodată,
frontiera de stat a României cu Serbia şi
Bulgaria. În acest sector, Dunărea
prezintă o pantă de scurgere care variază
între 35–40‰ în zona dintre Orşova şi
Drobeta-Turnu Severin şi 3–4‰ între
Gruia şi Cetate şi un debit mediu ce creşte
de la 5 390 m3/s, la Orşova, la 5 460 m3/s
la Drincea. În arealul defileului Dunării
de la Cazane şi Porţile de Fier, cursul
Dunării a fost amenajat complex (1964–
1971), prin colaborarea între România şi
Iugoslavia (azi Serbia), realizându-se
lacul de acumulare Porţile de Fier I (130
km lungime, 5 km lăţime max., c. 700 km2
şi 2,1 md. m3 de apă), creat în spatele
barajului construit între localit. Gura Văii
(România) şi Šip ( Serbia), şi hidrocentrala
Porţile de Fier I, cu o putere instalată de
2 100 MW, din care 1 050 MW aparţin
României. Ca urmare a potenţialului
hidroenergetic ridicat de care dispune
Dunărea în acest sector, în aval de
complexul hidroenergetic şi de navigaţie
de la Porţile de Fier I, în zona Ostrovu
Mare, în perimetrul com. Gogoşu a fost
construit complexul hidroenergetic
Porţile de Fier II (dat în folosinţă în 1985),
ca rod al colaborării între România şi
Iugoslavia (în prezent Serbia). Pr. râuri
pe care Dunărea le colectează de pe terit.
jud. M. sunt Mraconia, Eşelniţa, Cerna,
Bahna, Topolniţa, Blahniţa şi Drincea. În
partea de NE a jud. M. se desfăşoară
bazinul hidrografic superior al râului
Motru cu pr. săi afluenţi – Coşuştea şi
Huşniţa. În afara celor două mari lacuri
de acumulare de la Porţile de Fier I şi
Porţile de Fier II, pe terit. jud. M. există
doar câteva iazuri, precum şi lacul Zăton,
din zona carstică Ponoarele, şi lacul Balta,
de pe râul Topolniţa.
Vegetaţia naturală prezintă unele
caracteristici legate de influenţele climatului submediteranean, de altitudinile
coborâte ale reliefului şi de marea
extensiune a zonelor calcaroase. Toate
aceste elemente determină dezvoltarea,
pe un areal larg, a unor specii şi asociaţii
vegetale cu caracter sudic, precum şi a
unor rarităţi floristice. Astfel, în Câmpia
Blahniţei se mai păstrează câteva pâlcuri
de stejar pufos, în amestec cu stejar
brumăriu, ulm, cer şi gârniţă, resturi ale
vegetaţiei de silvostepă, iar în reg.
defileului Dunării şi în zonele calcaroase
din M-ţii Mehedinţi şi din Pod. Mehedinţi
sunt prezente, pe mari supr., numeroase
specii de plante termofile (iubitoare de
căldură), printre care se evidenţiază

cărpiniţa (Carpinus orientalis), liliacul (Syringa vulgaris), mojdreanul (Fraxinus
ornus), scumpia (Cotinus coggygria),
alunul turcesc (Corylus colurna), ghimpele
(Ruscus aculeatus, Ruscus hypoglossum),
dârmozul (Viburnum lantana), precum şi
unele elemente rare (mai ales în defileul
Dunării) printre care arţarul trilobat (Acer
monspessulanum), tisa (Taxus baccata),
laleaua (Tulipa hungarica), Daphne laureola
ş.a. În partea central-sudică a jud. M. se
dezvoltă frecvent pădurile de cer
(Quercus cerris) şi gârniţă (Quercus frainetto), în alternanţă cu pajişti (dominate
de Festuca valesiaca) şi terenuri agricole,
iar la poalele M-ţilor Almăj şi în partea
de S a Pod. Mehedinţi predomină
gorunetele, cereto-gorunetele şi ceretogârniţetele. În partea centrală şi de N a
Pod. Mehedinţi se întâlnesc păduri de
gorun (Quercus petraea) în alternanţă cu
fagul, iar pe pantele M-ţilor Mehedinţi şi
pe înălţimile M-ţilor Almăj se dezvoltă
pădurile de fag.
Fauna, ca şi vegetaţia, este influenţată
de climatul cu nuanţe submediteraneene
care determină prezenţa multor specii
termofile, ca broasca ţestoasă de uscat
(Testudo hermanni), scorpionul carpatic
(Euscorpius carpathicus), vipera cu corn
(Vipera ammodytes), rădaşca (Lucanus
cervus), guşterul vărgat, o specie sudică
de şopârlă ş.a. Fauna forestieră este
bogată şi variată în specii: mistreţ, urs,
căprior, râs, jder, vulpe, veveriţă, pisică
sălbatică, ieruncă, ciocănitoare etc.
Resurse naturale: zăcăminte de
huilă (Baia Nouă, Eibenthal), cărbune
brun şi lignit (perimetrul Floreşti–
Husnicioara–Livezile–Balota), pirite cuprifere (Moldova Nouă), min. de crom şi
magneziu (Dubova), molibden, titan şi
zirconiu (Eşelniţa), feldspat (Eşelniţa),
bentonit (Orşova, Eşelniţa), azbest
(Dubova, Baia Nouă, Eibenthal, Podeni).
În jud. M. se găseşte şi o gamă variată de
roci de construcţie: marmură şi calcar
ornamental (Gura Văii), granit (Eşelniţa),
calcar (Iloviţa, Baia de Aramă, Bâlvăneşti,
Podeni, Brezniţa-Ocol, Orşova, Ponoarele
ş.a.), argilă (Şişeşti, Corcova, Hinova,
Strehaia), nisip (Şişeşti, Căzăneşti, Şimian, Bălăciţa, Hinova, Şovarna, Vânju
Mare, Pristol, Salcia), balast etc. O bogăţie
aparte o reprezintă pădurile (149 840 ha,
2008) şi apele minerale sulfuroase, iodurate, bromurate, cloruro-sodice, termale
(17–24°C) de la Schela Cladovei, situate
la peste 100 m adâncime şi apele minerale
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sulfuroase geotermale (23–29°C) de la
Bala.
Istoric. Cele mai vechi urme de locuire (unelte din silex, răzuitoare, dăltiţe,
obiecte din os) scoase la iveală de săpăturile arheologice efecutate în ostroavele
Banului, Şimian, Corbului, Ostrovu
Mare, sau cele găsite în Peştera lui
Climente, atestă existenţa vieţii pe aceste
meleaguri de la sf. Paleoliticului şi
începutul Neoliticului. În perimetrul
com. Gârla Mare, care a dat numele unei
culturi materiale, au fost descoperite
vestigiile mai multor aşezări omeneşti
din Neoliticul mijlociu şi târziu (milen.
4–2 î.Hr.), aparţinând culturilor materiale
Vinča-Turdaş şi Sălcuţa, din perioada de
trecere de la Neolitic la Epoca bronzului
(2500–1800 î.Hr.) şi mai ales din epocile
mijlocie şi târzie ale bronzului. Vestigii
aparţinând Epocii bronzului au fost descoperite şi în arealele localit. Bâlvăneşti
şi Balta Verde (com. Gogoşu) sau în
Ostrovu Mare, iar Epoca fierului (La
Tène) este bine reprezentată de aşezările
şi fortificaţiile de la Schela Cladovei,
Sviniţa, Dubova, Gura Văii, Hinova,
Ilovăţ, Drobeta-Turnu Severin ş.a.
Expediţiile legiunilor romane pe terit.
Daciei, care pătrundeau prin terit.
mehedinţean de azi, au culminat cu cele
două războaie (101–102 şi 105–106), în
care armatele împăratului Traian au
învins pe cele comandate de Decebal,
punând stăpânire pe aceste meleaguri pe
o perioadă de 165 de ani. În timpul
stăpânirii romane, datorită prezenţei
unor importante drumuri care traversau
terit. actual al jud. M., s-au dezvoltat mai
multe aşezări, printre care Drobeta (azi
Drobeta-Turnu
Severin),
Dierna
(Orşova), Ad Mutrium (azi Butoieşti) ş.a.
În jurul anului 324, împăratul Constantin
cel Mare a reactivat politica de cucerire
şi consolidare a stăpânirii romane la N
de Dunăre. În cadrul acestor acţiuni a fost
construit marele val de pământ, cunoscut
sub numele de „Brazda lui Novac”, care
pornea de la gura râului Topolniţa,
traversa Oltenia şi Muntenia prin zona
subcarpatică până la Mizil. Singurul
castru descoperit pe această linie de
fortificaţii în perimetrul jud. M. este acela
de la Hinova, care era subordonat
castrului de la Drobeta. Valurile popoarelor migratoare care s-au abătut asupra
terit. mehedinţean în sec. 4–7 nu au putut
să disloce populaţia autohtonă daco-
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romană, perenitatea populaţiei de pe
aceste meleaguri, în perioada sec. 8–11,
fiind demonstrată de descoperirile
arheologice de la Orşova, Drobeta-Turnu
Severin, Ostrovu Banului, Ostrovu Mare
ş.a. (aşezări de tip rural cu bordeie,
ceramică, unelte din fier, podoabe din
bronz etc.). În Evul Mediu timpuriu,
românii (vlahii) trăiau aici organizaţi în
voievodate conduse de voievodul Glad
(şi urmaşul său, Ahtum), care îşi avea
reşed., probabil, la Orşova (Castrum
Urscia) – cetate menţionată documentar
atât în cronica notarului Anonymus al
regelui Bela IV – Gesta Hungarorum, cât
şi în lucrarea cu caracter hagiografic
Legenda Sfântului Gerhard (Legenta Santi
Gerhardi Episcopii). Săpăturile arheologice
efectuate în perimetrul municipiului
Drobeta-Turnu Severin au scos la iveală
vase ceramice de tip balcano-dunărean,
aparţinând culturii materiale Dridu (sec.
8–11), care atestă o intensă locuire a
acestei zone. În 1230, pe terit. de azi al
jud. M. s-au pus bazele Banatului de
Severin – unitate militară şi admi-

nistrativă şi important punct în sistemul
de fortificaţii de pe Dunăre, care cuprindea partea de S a Banatului, reg. Severinului şi o mică parte din vestul Olteniei,
cu centrul în cetatea Severinului. Această
puternică cetate (Castrum Zeurini),
menţionată documentar, prima oară, în
1247, în Diploma Ioaniţilor, a existat până
în 1524, când a fost ocupată de oştirile
otomane, rămânând sub dominaţia
acestora timp de c. 300 de ani. După 1492,
când reşed. banilor Olteniei a fost
transferată de la Strehaia la Craiova, în
cetatea de la Strehaia a continuat să funcţioneze o bănie de Mehedinţi, subordonată celei de la Craiova. Această bănie a
jucat un rol militar important (până pe la
sf. sec. 16) în politica voievozilor români
de apărare a ţării. În sec. 17, sub conducerea lui Lupu Mehedinţeanu şi, în 1821,
sub comanda lui Tudor Vladimirescu,
locuitorii acestor meleaguri au luptat
împotriva asupririi naţionale şi sociale.
În sec. 18 şi 19, ca urmare a războaielor
între imperiile Otoman, Rus şi Habsburgic, terit. mehedinţean a devenit adeseori
câmp de luptă, mai ales în zona strategică
a Porţilor de Fier. Între 1718 şi 1739, terit.

mehedinţean, împreună cu întreaga
Oltenie, au fost sub dominaţie habsburgică. După Pacea de la Adrianopol (1829),
datorită relaţiilor comerciale externe tot
mai intense, precum şi poziţiei geografice
pe Dunăre, jud. M. a început să se dezvolte în mod armonios din punct de
vedere economic şi social-cultural. După
înfiinţarea portului (1851) şi a şantierului
naval (1858) de la Turnu Severin, acest
oraş a devenit cel mai important centru
economic, social-cultural şi administrativ
al Mehedinţiului, iar după terminarea căii
ferate (1875) a cunoscut o dezvoltare
ascendentă. Astfel, în prima jumătate a
sec. 20, Turnu Severin a figurat între cele
18 mari centre urbane ale României. În
ceea ce priveşte organizarea teritorialadministrativă a ţării, jud. M. apare
atestat documentar, pentru prima oară,
la 27 ian. 1483, iar până în al patrulea
deceniu al sec. 19 figura drept cel mai
mare judeţ (între toate cele 17) al Ţării
Româneşti. După 1838, peste 50 de sate
ale jud. M., învecinate cu jud. Dolj şi Gorj,
au fost arondate acestora, micşorându-i
substanţial suprafaţa. Totuşi, în anul
1878, jud. M. (cu reşed. la Turnu Severin

din anul 1841) se situa pe locul 4 ca
mărime între judeţele ţării. O dată cu
împărţirea pe regiuni a ţării în 1950, fostul
jud. M. (5 320 km2), cu opt plăşi, trei oraşe
şi 428 de sate, a devenit regiunea Severin,
cu reşed. la Caransebeş, în 1952 a intrat
în componenţa regiunii Oltenia, iar la 17
febr. 1968 a redevenit jud. M., cu reşed.
la Turnu Severin (numit din 15 mai 1972
Drobeta-Turnu Severin) – dată la care
oraşul a fost declarat municipiu.
Economia jud. M. se remarcă printr-o
structură industrial-agrară, în care activează
nenumărate regii autonome, societăţi
comerciale cu capital de stat sau privat şi
numeroşi întreprinzători particulari.
Industria mehedinţeană produce o
gamă variată de sortimente: energie
electrică şi termică (hidrocentralele
Porţile de Fier I de la Drobeta-Turnu
Severin şi Porţile de Fier II de la Gogoşu,
cele două centrale electrice şi de
termoficare de la Drobeta-Turnu Severin
şi cea de la Orşova), nave fluviale, barje
ş.a. (Drobeta-Turnu Severin, Orşova),
motoare generatoare şi transformatoare
electrice (Orşova), armături industriale
din oţel şi robineţi (Strehaia), material
rulant feroviar, anvelope gigant, aparate
de măsură şi control, apă grea (în satul
Halânga, com. Izvoru Bârzii), celuloză şi
hârtie (Drobeta-Turnu Severin), mobilă,
placaj, furnir, plăci fibro-lemnoase,
cherestea etc. (Drobeta-Turnu Severin,
Strehaia, Orşova, Baia de Aramă, Vânju
Mare), mat. de constr. (Drobeta-Turnu
Severin, Baia de Aramă, Strehaia),
produse textile (ţesături din bumbac,
conf., tricotaje etc.) la Drobeta-Turnu
Severin, Strehaia, Orşova, Baia de Aramă,
Vânju Mare, produse alim. etc.
Agricultura are o pondere însemnată
în economia jud. M. Cu toate greutăţile
inerente cauzate de tranziţia la economia
de piaţă, bazată pe concurenţă, sectorul
agricol a înregistrat progrese atât la
culturile agricole, cât şi în domeniul
creşterii animalelor – domenii în care
forma de proprietate privată a devenit
preponderentă. La sf. anului 2007, fondul
funciar al jud. M. era format din 293 996
ha terenuri agricole (din care 283 236 ha,
respectiv 96,3%, în proprietate privată),
149 840 ha terenuri acoperite cu păduri,
17 002 ha acoperite cu ape şi 32 451 ha
alte suprafeţe. Din totalul supr. agricole
(293 996 ha), 188 463 ha erau terenuri arabile, 80 772 ha păşuni, 10 637 ha fâneţe,
6 198 ha vii şi pepiniere viticole şi
7 926 ha livezi şi pepiniere pomicole. În

anul 2007, terenurile arabile erau cultivate cu grâu şi secară (49 408 ha), porumb
(43 139 ha) plante de nutreţ (7 759 ha),
plante uleioase (6 794 ha), floarea-soarelui
(6 299 ha), orz şi orzoaică, ovăz, leguminoase pentru boabe, cartofi, legume etc.
În cazul unor deficite de umiditate, agricultura mehedinţeană dispune de peste
80 700 ha amenajate pentru a fi irigate.
Viticultura, cu o producţie totală de struguri de 19 050 tone (2007), are condiţii
prielnice de dezvoltare în arealele localit.
Corcova, Halânga, Vrata, Oprişor, Izvoarele, Jiana. La începutul anului 2008,
sectorul zootehnic, privatizat în proporţie
de peste 99%, cuprindea 41 687 mii
capete bovine, 98 358 capete porcine,
107 759 capete ovine, 32 686 capete caprine, 16 867 capete cabaline; avicultură
(1 485 237 capete păsări); apicultură
(19 666 familii de albine); piscicultură.
Căile de comunicaţie feroviare, rutiere
şi mai ales fluviale asigură legăturile jud.
M. atât cu judeţele învecinate, cât şi cu
cele mai îndepărtate, dar şi legăturile
dintre diferitele sale localităţi. La sf.
anului 2007, lungimea reţelei feroviare
de pe terit. jud. M. însuma 124 km (în
totalitate electrificată), revenind o densitate de 25,1 km/1 000 km2, locul 3 pe ţară,
după jud. Tulcea şi Giurgiu, din punct
de vedere al slabei densităţi a reţelei
feroviare. Importanţa transportului
feroviar este marcată de prezenţa pe terit.
jud. M. a unui segment al magistralei
feroviare Bucureşti–Craiova–DrobetaTurnu Severin–Orşova–Timişoara. În
acelaşi an, lungimea totală a drumurilor
publice era de 1 861 km, din care 431 km
modernizate, cu o densitate de 37,7
km/100 km2 (superioară mediei pe ţară,
care este de 33,9 km/100 km2), remarcându-se trei centre polarizatoare principale
(noduri rutiere) ale drumurilor mehedinţene: Drobeta-Turnu Severin, Vânju
Mare, Strehaia. O importanţă deosebită
în transporturile rutiere o prezintă
tronsonul magistralei rutiere de interes
naţional – Bucureşti– Piteşti–Craiova–
Drobeta-Turnu Severin–Orşova–Timişoara.
Transportul fluvial se realizează pe
Dunăre, toate operaţiunile legate de
acesta fiind asigurate de porturile
Drobeta-Turnu Severin şi Orşova.
Învăţământ, cultură şi artă. În anul
şcolar 2007–2008, activitatea de instruire
şi educare a copiilor se desfăşura în
cadrul celor 14 grădiniţe de copii, cu 8 698
copii înscrişi şi 492 cadre didactice, 80 de
şcoli generale (învăţământ primar şi
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gimnazial), cu 24 346 elevi şi 1 990 cadre
didactice, 19 licee, cu 12 894 elevi şi 886
profesori, o şcoală profesională, cu 2 824
elevi şi 172 profesori ş.a. În acelaşi an, la
Drobeta-Turnu Severin funcţiona un
institut de învăţământ superior, cu şase
facultăţi, 3 879 studenţi şi 45 profesori. În
anul 2007, reţeaua aşezămintelor de
cultură şi artă cuprindea un teatru (la
Drobeta-Turnu Severin), patru muzee,
patru case de cultură, 104 cămine
culturale, 195 biblioteci, cu 1 774 000 vol.,
o orchestră de muzică populară, mai
multe ansambluri folclorice, tarafuri,
fanfare populare ş.a. Un loc aparte îl au
manifestările etnofolclorice: Sărbătoarea
liliacului de la Ponoarele (în luna mai),
Sărbătoarea grâului de la Salcia (iul.),
Festivalul cântecului, dansului şi portului
mehedinţean de la Drobeta-Turnu Severin,
nedeile săteşti ş.a. Activitatea sportivă se
desfăşoară în cadrul celor 30 de secţii
sportive în care activează 1 039 sportivi
legitimaţi, 53 antrenori şi 73 arbitri.
Ocrotirea sănătăţii. În anul 2007,
reţeaua unităţilor sanitare de pe cuprinsul jud. M. cuprindea şase spitale, cu
1 637 paturi (un pat de spital la 182 locuitori), o policlinică, şase dispensare, 96
farmacii şi puncte farmaceutice. În acelaşi
an, asistenţa medicală era asigurată de
457 de medici (un medic la 653 locuitori),
90 de medici stomatologi (un medic
stomatolog la 3 319 locuitori) şi 1 453
cadre medicale cu pregătire medie.
Turism. Jud. M. dispune de un
potenţial turistic ridicat (nevalorificat pe
deplin din cauza unei infrastructuri
insuficient dezvoltate) legat de cadrul natural cu peisaje variate şi pitoreşti, cu
numeroase monumente ale naturii: podul
natural de la Ponoarele (fenomen rar
întâlnit, format prin prăbuşirea parţială
a tavanului unei peşteri – este de fapt o
boltă naturală cu o deschidere de 25 m,
o lungime de 61 m, o lăţime de 8 m şi o
înălţime de 9,7 m); peşterile Topolniţa,
Bulba, Peştera lui Epuran ş.a.; defileele
Dunării de la Porţile de Fier şi Cazane;
cheile Topolniţei, Coşuştei, Bulbei;
fermecătoarele peisaje din M-ţii Mehedinţi şi M-ţii Almăj; cele două lacuri de
acumulare de la Porţile de Fier I şi II.
Interesante obiective de interes turistic
sunt grupate în municipiul DrobetaTurnu Severin, Strehaia, Orşova, Baia de
Aramă, în ins. Şimian (unde a fost reconstituită cetatea de pe ins. Ada-Kaleh,

acoperită de apele lacului de acumulare
Porţile de Fier I) şi în multe localit. din
Pod. Mehedinţi, care sunt încadrate în
zona turistică cunoscută sub numele de
Nordul Olteniei. Rezervaţiile naturale
adăpostesc elemente de mare valoare
ştiinţifică. Se remarcă îndeosebi Cazanele
Mari şi Mici din defileul Dunării, cu
tufărişuri de tip submediteraneean; Valea
Oglănicului, unde se întâlneşte o varietate
aparte a lalelei Cazanelor (Tulipa hungarica var. undulatifolia); rezervaţia Gura
Văii-Vârciorova (unde este protejată o

plantă endemică, cu areal restrâns,
Prangos carinata); pădurea cu liliac de la
Ponoare; pădurea Stârmina, cu arborete
de fag de tip iliric, în care apar din abundenţă cele două specii sudice de ghimpe
(Ruscus aculeatus şi Ruscus hypoglossum);
pădurea Borovăţ, care cuprinde singurul
arboret de pin negru de Banat ce s-a mai
păstrat în Pod. Mehedinţi. Rezervaţiile
paleontologice Sviniţa (calcare cu
amoniţi) şi Bahna-Iloviţa (calcare recifale
şi argile cu faună din Badenian) sunt
pentru specialişti puncte de referinţă de
interes naţional şi chiar european. O
atracţie turistică o constituie şi nume-

I. Municipii

Localit. componente ale municipiilor

Mehedinţi
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roasele vestigii istorice (Drobeta-Turnu
Severin, Orşova, Butoieşti, Gârla Mare
ş.a.) şi elementele de autentică şi străveche cultură populară (ţesături şi cusături
populare, piese de port popular, obiecte
rezultate din prelucr. artistică a lemnului,
vase de ceramică populară, instalaţii
tehnice populare, case cu aspect de culă
– cum sunt cele de la Cerneţi, Broşteni,
Ercea ş.a.). În anul 2007, reţeaua unităţilor
de cazare turistică era formată din şapte
hoteluri şi moteluri, cinci pensiuni
turistice urbane şi o pensiune turistică
rurală ş.a., cu o capacitate totală de 1 276
locuri. Indicativ auto: MH.

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

1. DROBETA-TURNU SEVERIN (145 d.Hr.) 1. Dudaşu Schelei
2. Gura Văii
3. Schela Cladovei
2. ORŞOVA (157 d.Hr.)
II. Oraşe

Localit. componente ale oraşelor

Satele care aparţin oraşelor

2. STREHAIA (1471)

1. Ciochiuţa
2. Comanda
3. Hurduceşti
4. Lunca Banului
5. Slătinicu Mare
6. Slătinicu Mic

1. Menţi*
2. Motruleni
3. Stănceşti

1. BAIA DE ARAMĂ (1581)

3. VÂNJU MARE (1772)

III. Comune
1. BALA

1. Bucura
2. Nicolae Bălcescu (1912)
3. Oreviţa Mare (1652)
4. Traian

Satele componente
(primul sat este reşed. com.)

1. Bala (1415)
2. Bala de Sus
3. Brateşul
4. Brativoeşti
5. Câmpu Mare
6. Cârşu
7. Comăneşti

* Până la 20 mai 1996 s-a numit Menţii din Faţă.

1. Bratilovu
2. Brebina
3. Dealu Mare
4. Mărăşeşti
5. Negoeşti
6. Pistriţa
7. Stăneşti
8. Titerleşti

2. BALTA

8. Crainici
9. Dâlma
10. Iupca
11. Molani
12. Rudina
13. Runcuşoru
14. Sărdăneşti
15. Vidimireşti

1. Balta
2. Coada Cornetului
3. Costeşti
4. Gornoviţa

3. BĂLĂCIŢA
4. BÂCLEŞ

5. BÂLVĂNEŞTI

6. BRANIŞTEA
7. BREZNIŢA-MOTRU

8. BREZNIŢA-OCOL

9. BROŞTENI

10. BURILA MARE

11. BUTOIEŞTI

5. Nevăţu*
6. Prejna
7. Sfodea

12. CĂZĂNEŞTI

1. Bălăciţa
2. Dobra
3. Gvardiniţa

1. Bâcleş
2. Corzu
3. Giura
4. Petra
5. Podu Grosului
6. Seliştiuţa
7. Smadoviţa

1. Bâlvăneşti
2. Bâlvăneştii de Jos
3. Călineştii de Jos
4. Călineştii de Sus
5. Pârlagele

13. CIREŞU

14. CORCOVA

1. Braniştea
2. Goanţa

1. Brezniţa-Motru
2. Cosovăţ
3. Deleni
4. Făuroaia
5. Plai
6. Tălăpanu
7. Valea Teiului

1. Brezniţa-Ocol
2. Jidoştiţa
3. Magheru
4. Şuşiţa
1. Broşteni
2. Căpăţâneşti
3. Luncşoara
4. Lupşa de Jos
5. Lupşa de Sus
6. Meriş

1. Burila Mare
2. Crivina
3. Izvoru Frumos
4. Ţigănaşi
5. Vrancea
1. Butoieşti
2. Argineşti
3. Buiceşti
4. Gura Motrului
5. Jugastru
6. Pluta
7. Răduţeşti
8. Ţânţaru

*
Sat depopulat la sf. sec. 20 şi începutul sec. 21, existând
din punct de vedere ad-tiv, dar fără locuitori.

15. CORLĂŢEL
16. CUJMIR
17. DÂRVARI
18. DEVESEL

19. DUBOVA
20. DUMBRAVA

Mehedinţi

1. Căzăneşti
2. Ercea
3. Gârbovăţu de Sus
4. Govodarva
5. Ilovu
6. Jigniţa
7. Păltinişu
8. Poiana
9. Roşia
10. Severineşti
11. Suharu
12. Valea Coşuştei
1. Cireşu
2. Bunoaica
3. Jupâneşti
4. Negruşa

1. Corcova
2. Breţa
3. Cernaia
4. Cordun
5. Croica
6. Gârbovăţu de Jos
7. Imoasa
8. Jirov
9. Măru Roşu
10. Pârvuleşti
11. Puşcaşu
12. Stejaru
13. Vlădăşeşti

1. Corlăţel
2. Valea Anilor

1. Cujmir
2. Aurora
3. Cujmiru Mic

1. Dârvari
2. Gemeni

1. Devesel (1637)
2. Batoţi
3. Bistreţu
4. Dunărea Mică
5. Scăpău
6. Tismana

1. Dubova
2. Baia Nouă
3. Eibenthal

1. Dumbrava de Jos
2. Albuleşti
3. Brâgleasa
4. Dumbrava de Mijloc
5. Dumbrava de Sus
6. Golineasa
7. Higiu
8. Rocşoreni
9. Valea Marcului
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Mehedinţi

21. EŞELNIŢA*

22. FLOREŞTI

23. GÂRLA MARE
24. GODEANU

25. GOGOŞU

26. GRECI

27. GROZEŞTI

28. GRUIA
29. HINOVA

30. HUSNICIOARA

31. ILOVĂŢ

10. Varodia
11. Vlădica
1. Eşelniţa

1. Floreşti
2. Copăcioasa
3. Gârdoaia
4. Livezi
5. Moşneni
6. Peşteana
7. Peştenuţa
8. Stroeşti
9. Zegujani

32. ILOVIŢA
33. ISVERNA

1. Gârla Mare

1. Godeanu
2. Marga
3. Păuneşti
4. Şiroca

1. Gogoşu (1607)
2. Balta Verde (1714)
3. Burila Mică
4. Ostrovu Mare

34. IZVORU BÂRZII

1. Greci
2. Bâltanele
3. Blidaru
4. Sălătruc
5. Valea Petrii
6. Vişina

35. JIANA

1. Gruia
2. Izvoarele
3. Poiana Gruii

37. MALOVĂŢ

1. Husnicioara
2. Alunişul
3. Bădiţeşti
4. Borogea
5. Celnata
6. Dumbrăviţa
7. Marmanu
8. Oprăneşti
9. Peri
10. Priboieşti
11. Selişteni

38. OBÂRŞIA-CLOŞANI

1. Grozeşti
2. Cârceni
3. Păsărani
4. Şuşiţa

1. Hinova
2. Bistriţa
3. Cârjei
4. Ostrovu Corbului

1. Ilovăţ
2. Budăneşti

* Până la 20 mai 1996 a avut grafia Ieşelniţa.

36. LIVEZILE

39. OBÂRŞIA DE CÂMP
40. OPRIŞOR
41. PĂDINA

3. Cracu Lung
4. Dâlbociţa
5. Firizu
6. Racova
1. Iloviţa
2. Bahna
3. Moiseşti

1. Isverna
2. Buseşti
3. Cerna-Vârf
4. Drăgheşti
5. Giurgiani
6. Nadanova
7. Seliştea
8. Turtaba

1. Izvoru Bârzii
2. Baloteşti
3. Halânga
4. Puţinei
5. Răscoleşti
6. Schinteieşti
7. Schitu Topolniţei
1. Jiana
2. Cioroboreni
3. Dănceu
4. Jiana Mare
5. Jiana Veche

1. Livezile
2. Izvorălu de Jos
3. Petriş
4. Ştefan Odobleja*
5. Valea Izvorului
1. Malovăţ
2. 23 August
3. Bârda **
4. Bobaiţa
5. Colibaşi
6. Lazu
7. Negreşti

1. Obârşia-Cloşani
2. Godeanu

1. Obârşia de Câmp
2. Izimşa
1. Oprişor
2. Prisăceaua

1. Pădina Mare
2. Biban
3. Iablaniţa
4. Olteanca
5. Pădina Mică
6. Slaşoma

* Până la 28 iun. 2005 s-a numit Izvoru Aneştilor.
** Până la 20 mai 1996 s-a numit Pitulaşi.

42. PĂTULELE
43. PODENI
44. PONOARELE

45. POROINA MARE

46. PRISTOL
47. PRUNIŞOR

48. PUNGHINA

49. ROGOVA
50. SALCIA

51. STÂNGĂCEAUA

Mehedinţi

1. Pătulele
2. Viaşu

1. Podeni
2. Gornenţi
3. Mălărişca

1. Ponoarele
2. Băluţa
3. Bârâiacu
4. Brânzeni
5. Buicani
6. Ceptureni
7. Cracu Muntelui
8. Delureni
9. Gărdăneasa
10. Gheorgheşti
11. Ludu
12. Proiteşti
13. Răiculeşti
14. Şipotu
15. Valea Ursului

1. Poroina Mare
2. Fântânile Negre
3. Stigniţa
4. Şipotu
1. Pristol
2. Cozia

1. Prunişor
2. Arvăteşti
3. Balota
4. Bâltanele
5. Cerveniţa
6. Dragoteşti
7. Fântâna Domnească
8. Gârniţa
9. Ghelmegioaia
10. Gutu
11. Igiroasa
12. Lumnic
13. Mijarca
14. Prunaru
15. Zegaia

1. Punghina
2. Cearângu
3. Drincea
4. Măgurele
5. Recea
6. Satu Nou*
1. Rogova
2. Poroiniţa

52. SVINIŢA

53. ŞIMIAN

54. ŞIŞEŞTI

55. ŞOVARNA
56. TÂMNA

57. VÂNĂTORI
58. VÂNJULEŢ
59. VLĂDAIA

60. VOLOIAC

1. Salcia

1. Stângăceaua
2. Bârlogeni

* Sat depopulat la sf. sec. 20 şi începutul sec. 21, existând
din punct de vedere ad-tiv, dar fără locuitori.

61. VRATA

3. Breznicioara
4. Cerânganul
5. Faţa Motrului
6. Poşta Veche
7. Satu Mare
8. Târsa

1. Sviniţa (1743)

1. Şimian
2. Cerneţi (1571)
3. Dedoviţa Nouă
4. Dedoviţa Veche
5. Dudaşu
6. Ergheviţa
7. Poroina
8. Valea Copcii

1. Şişeşti
2. Cărămidaru
3. Ciovârnăşani
4. Cocorova
5. Crăgueşti
6. Noapteşa
1. Şovarna
2. Ohaba
3. Studina

1. Tâmna
2. Adunaţii Teiului
3. Boceni
4. Colareţ
5. Cremenea
6. Faţa Cremenii
7. Izvorălu
8. Manu
9. Pavăţ
10. Plopi
11. Valea Ursului

1. Vânători (f. 1891)
2. Roşiori

1. Vânjuleţ
2. Hotărani

1. Vlădaia
2. Almăjel
3. Scorila
4. Ştircoviţa

1. Voloiac
2. Cotoroaia
3. Lac
4. Ruptura
5. Sperleşti
6. Ţiţirigi
7. Valea Bună
8. Voloicel
1. Vrata
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Melineşti

MELINEŞTI, com. în jud. Dolj, alcătuită
din 13 sate, situată în zona Dealurilor
Amaradiei, pe râul Amaradia; 4 156 loc.
(1 ian. 2011): 2 046 de sex masc. şi 2 110
fem. Nod rutier. Expl. forestiere şi de
petrol. Producţie de mobilă pentru
birouri. Pomicultură; legumicultură; apicultură. Centru de prelucr. artistică a
lemnului. Bisericile cu hramurile „Schimbarea la Faţă” (1812), „Adormirea Maicii
Domnului” (1854), „Sfânta Treime”
(1895) şi „Sfântul Ioan Botezătorul”
(1899), în satele Bodăieşti, Godeni, Valea
Mare şi Bodăieştii de Sus. În satul
Negoieşti se află curtea boierului Cornea
Brăiloiu, cu conac (1695–1705) şi cu biserica având hramul „Sfinţii Voievozi”
(1774, cu unele modificări din 1894), iar
în satul Spineni, ruinele bisericii „Sfântul
Nicolae” (1785–1786). În satul Melineşti
există biserica „Sfântul Nicolae” (1933),
afectată parţial de un incendiu în 2007 şi
reparată ulterior, şi biserica „Sfinţii
Împăraţi Constantin şi Elena (1978-1981).
MENEDIC Õ Vintilă Vodă.

MERA, com. în jud. Vrancea, alcătuită
din 5 sate, situată în depresiunea omonimă din Subcarpaţii Vrancei, pe râul
Milcov; 3 999 loc. (1 ian. 2011): 2 061 de
sex masc. şi 1 938 fem. Expl. lemnului.
Pomicultură (meri, pruni, peri, nuci). Viticultură. Creşterea bovinelor. Centru de
prelucr. artistică a lemnului. Muzeu
sătesc (în satul Vulcăneasa). Satul Mera
este menţionat documentar, prima oară,
la 22 aug. 1688, iar în 1714 apare, în unele
documente, cu numele Mira. În satul
Mera se află mănăstirea cu acelaşi nume
(1683–1686), cu o biserică din lemn,
ctitorită de domnul Constantin Cantemir.
În 1705, fiul acestuia, Antioh Cantemir,
a început construirea bisericii din zid, cu
hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi
Elena”, terminată în 1735 de arhimandritul Mitrofan Calerghi, care a întărit
zidul de incintă cu turnuri de apărare.
Mănăstirea, prădată şi devastată de tătari
la 14 sept. 1758, a fost refăcută ulterior.
Biserica mănăstirii are faţadele decorate
cu pilaştri şi ancadramente gotice, iar în
interior păstrează picturi murale, în
tempera, în stil bizantin, cu un valoros
tablou votiv cu familia domnului
Cantemir. Ansamblul monahal a fost
restaurat în anii 1974–1978 şi 1994–1997.

MERCA, masiv deluros în Subcarpaţii
Homoroadelor, constituind alt. max. a
acestora (1 002 m).
MERCUREA Õ Miercurea Sibiului.

MEREI, com. în jud. Buzău, alcătuită din
11 sate, situată în zona de contact a Câmpiei Săratei cu Dealul Istriţa, pe cursul
superior al râului Sărata; 6 870 loc. (1 ian.
2011): 3 412 de sex. masc. şi 3 458 fem.
Haltă de c.f. (în satul Sărata-Monteoru).
Nod rutier. Expl. de petrol (din 1845, în
satul Sărata-Monteoru). Centru viticol şi
de vinificaţie. Fermă avicolă. Agroturism.
Staţiune balneoclimaterică în satul SărataMonteoru (Õ). Pe terit. satului SărataMonteoru au fost descoperite vestigii
materiale din Epoca bronzului (milen.
2 î.Hr.), în arealul unei aşezări fortificate,
cu mai multe cimitire, specifice culturii
materiale Monteoru. Aici au fost găsite
mai multe inele din aur, un topor din
bronz şi multă ceramică decorată (ceşti
cu două toarte înălţate, realizate sub
forma unui cap de berbec, amfore etc.).
Bine individualizată din punct de vedere
cultural, populaţia purtătoare a culturii
materiale Monteoru este rezultatul sintezei dintre vechii locuitori ai Neoliticului
târziu cu triburi indoeuropene. Cultura
materială Monteoru are o largă răspândire în NE Munteniei, SE Transilvaniei şi
în Moldova şi aparţine unei populaţii
sedentare formată din cultivatori şi păstori. În arealul satului Izvoru Dulce a fost
scos la iveală un depozit de bronzuri
datând din Epoca bronzului târziu şi
urmele unei aşezări dacice (sec. 2–3),
suprapusă de o aşezare daco-romană (sec.
4). În satul Nenciuleşti există biserica
„Sfinţii Voievozi” (1833), iar în satul
Izvoru Dulce se află conacul „Sărăţeanu”
(sec. 20) şi biserica având hramul „Sfânta
Treime” (1813). În satul Ciobănoaia se
află schitul cu acelaşi nume (de maici),
întemeiat în a doua jumătate a sec. 16 de
doamna Chiajna, soţia domnului Mircea
Ciobanul. Biserica din lemn a schitului
datează din anul 1800. Schitul a fost
reactivat în anul 2002 pentru călugări, iar
în anul 2005 a fost transformat în aşezământ monahal pentru călugăriţe. La 30
aug. 2008 a avut loc slujba de resfinţire a
paraclisului cu dublu hram – „Sfântul
Ierarh Mucenic Teodosie de la Brazi” şi
„Sfântul Mare Mucenic Pantelimon”.

MERENI 1. Com. în jud. Constanţa,
alcătuită din 4 sate, situată în partea de
E a Pod. Cobadin; 2 311 loc. (1 ian. 2011):
1 200 de sex masc. şi 1 111 fem. Legu-

micultură. Începând cu anul 2011, firma
germană „Westwind” a declanşat amenajarea, pe terit. com. M., unui parc eolian
format din 30 de mori de vânt. În satul
Mereni există biserica „Înălţarea Domnului” (1906-1910, restaurată în 2010).
Până la 1 febr. 2003, com. M. a avut în
componenţă satele Bărăganu şi Lanurile
care la acea dată au format com. Bărăganu, jud. Constanţa.
2. Com. în jud. Covasna, alcătuită din
2 sate, situată în NE Depr. Târgu Secuiesc,
la poalele de S ale M-ţilor Nemira; 1 314
loc. (1 ian. 2011): 647 de sex masc. şi 667
fem. Staţie de c.f. (în satul Mereni). Expl.
şi prelucr. lemnului. Producţie de lanţuri
şi arcuri. Agroturism. În satul Mereni,
atestat documentar în 1567, se află o
biserică romano-catolică (1982-1983).
Com. M. a fost înfiinţată la 2 mart. 2004
prin desprinderea satelor Mereni şi
Lutoasa din com. Lemnia, jud. Covasna.
3. Com. în jud. Teleorman, alcătuită
din 3 sate, situată în Câmpia GăvanuBurdea, pe râul Glavacioc; 2 943 loc.
(1 ian. 2011): 1 431 de sex masc. şi 1 512
fem. Reşed. com. este satul Merenii de Jos.
Expl. de petrol (în satul Merenii de Sus).
Produse lactate. Culturi de cereale, plante
tehnice şi de nutreţ, floarea-soarelui etc.
Apicultură. Creşterea bovinelor. Satul
Ştefeni este amintit documentar în 1522,
ca loc de desfăşurare a luptei dintre
oastea domnului Radu de la Afumaţi şi
cea otomană, pe care voievodul român a
înfrânt-o. Biserică (ante 1840), în satul
Ştefeni. În satul Mereni se află biserica
„Sfântul Nicolae” (1885).
MEREŞTI, com. în jud. Harghita, formată
dintr-un sat, situată la poalele de V ale
M-ţilor Harghita, pe cursurile superioare
ale râurilor Vârghiş şi Homorodu Mic;
1 308 loc. (1 ian. 2011): 637 de sex masc.
şi 671 fem. Expl. de calcar. Prelucr. lemnului. Producţie de var nestins; preparate
din lapte. Produse de artizanat (broderii,
ţesături, mobilă pictată, postav ş.a.).
Pârtie naturală de schi (300 m lungime).
Peştera Mereşti situată în cheile Vârghişului (lungimea galeriilor: 1 527 m).
Agroturism. Muzeu etnografic. Pe terit.
com. M. au fost descoperite vestigii
materiale din Epoca bronzului. În satul
Mereşti, menţionat documentar, prima
oară, în 1333, se află ruinele unei cetăţi
medievale şi o biserică unitariană construită în 1786–1793 pe locul uneia din
1693. Cheile Vârghişului.
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Merghindeal. Biserica evanghelică din satul Dealu Frumos

MERGHINDEAL, com. în jud. Sibiu,
alcătuită din 2 sate, situată în Pod.
Hârtibaciului, pe râurile Hârtibaci, Valea
Rorii şi Albac; 1 270 loc. (1 ian. 2011): 644
de sex masc. şi 626 fem. În satul Merghindeal, menţionat documentar, prima
oară, în perioada 1332–1335, se află o
biserică datând din sec. 13 (azi biserică
evanghelică), amplasată în interiorul unei
cetăţi construite în sec. 15–16. În satul
Dealu Frumos, atestat documentar,
prima oară, în 1329, există o biserică din
sec. 13 (azi biserică evanghelică), iniţial
bazilică romanică, transformată în stil
gotic (biserică-hală) în sec. 15. Biserica
are 37 m lungime şi 17 m lăţime şi este
înconjurată de un zid de incintă, prevăzut
cu turnuri (dreptunghiulare) de apărare
la colţuri, ale căror lucrări de construcţie
au fost terminate în 1522. Tot în satul
Dealu Frumos se mai află o biserică
ortodoxă, cu hramul „Sfântul Nicolae”
(1626), şi casa „Hohner” (1783).

MERHEIU MARE, lac în partea de N a
Deltei Dunării, între braţele Chilia şi
Sulina, la V de grindul Letea; 10,58 km2;
vol.: 15,9 mil. m3. Legat prin canale de
lacurile Matiţa, Babina, Trei Iezere şi de
braţul Cerneovka (ramificaţie a braţului
Chilia). Piscicultură. Loc de cuibărit al
pelicanilor.

MERIŞANI, com. în jud. Argeş, alcătuită
din 9 sate, situată în partea de S a
Dealurilor Argeşului, în zona de confl. a
râului Vâlsan cu Argeşul; 4 957 loc. (1 ian.
2011): 2 474 de sex masc. şi 2 483 fem.
Staţie de c.f. (în satul Vâlcelele) şi halte
de c.f. (în satele Merişani şi Borleşti),
inaugurate în 1899. Nod rutier. Expl. de
petrol şi de balast. Hidrocentrală (11,5
MW), intrată în funcţiune în 1976.
Producţie de mobilă pentru birouri şi de
încălţăminte. Fermă avicolă. Pomicultură
(pruni, meri, peri). În satul Merişani,
menţionat documentar, prima oară, în

Pasul Mestecăniş

1428, se află o biserică având hramul
„Adormirea Maicii Domnului” (1808) şi
un han. Bisericile cu hramurile „Cuvioasa
Parascheva” (1653), „Sfântul Nicolae”
(1751–1753), „Sfinţii Arhangheli Mihail
şi Gavriil” (1809–1810) şi „Sfântul Nicolae”
(1868), în satele Vărzaru, Borleşti, Dobrogostea şi Vâlcelele. În satul Borleşti se mai
află casa „Stătescu” (sec. 18, cu refaceri
din sec. 19 şi 20), de plan dreptunghiular,
cu cerdac pe arcade.
MERIŞOR, trecătoare în Carpaţii Meridionali, între marginea de SV a M-ţilor
Şureanu şi cea de NE a M-ţilor Retezat,
care permite legătura între Depr.
Petroşani şi Depr. Haţeg-Pui. Străbătută
de o cale ferată şi de o şosea modernizată.
Alt. max.: 759 m. Cunoscută şi sub numele de pasul Băniţa.
MESEŞ, Munţii ~, culme muntoasă în
partea de N a M-ţilor Apuseni, cu
orientare NE-SV şi alt. de 700–800 m,
situată la N de Valea Crişului Repede şi
la V de Valea Agrijului. Din punct de
vedere structural reprezintă un horst
cristalin. Fragmentată de ape în mai
multe măguri rotunjite (Vlesin, Mogoş,
Osoiu, Măgura Stânii ş.a.) separate prin
înşeuări accentuate. Alt. max.: 996 m

Munţii Metaliferi.
Vedere generală

(Măgura Priei). M-ţii M. se intercalează
între Depr. Şimleu şi Depr. Almaş-Agrij,
venind în contact, la NV, cu unele culmi
şi măguri cristaline (Prisnel, Preluca ş.a.)
din Pod. Someşan, care formează puntea
de legătură între M-ţii Apuseni (Carpaţii
Occidentali) şi Carpaţii Orientali – punte
cunoscută sub numele de „Jugul
intracarpatic”. Culmea este acoperită cu
păduri de fag, carpen şi gorun, precum
şi cu pajişti secundare.

MESEŞENII DE JOS, com. în jud. Sălaj,
alcătuită din 4 sate, situată în Depr.
Şimleu, la poalele de NV ale M-ţilor
Meseş, pe râul Coliţca; 3 196 loc. (1 ian.
2011): 1 591 de sex masc. şi 1 605 fem.
Producţie de seifuri metalice, de odgoane, frânghii, sfori şi de produse de panificaţie. Muzeu etnografic. Centru
etnografic şi folcloric. Cusături şi ţesături
populare. Izvoare cu ape minerale
carbogazoase, sulfuroase. Pe terit. satului
Fetindia au fost descoperite urmele unei
aşezări a dacilor liberi (sec. 2–4). În satul
Meseşenii de Jos, menţionat documentar,
prima oară, în 1341, se află o biserică din
sec. 15. Până la 1 ian. 1965, satul şi com.
Meseşenii de Jos s-au numit Căţăluşa.
MESTECĂNIŞ 1. Obcina ~ Õ Obcinele
Bucovinei.
2. Pas (trecătoare) în SE Obcinei
Mestecăniş, la 1 096 m alt., care asigură
legăturile rutieră (şosea modernizată) şi
feroviară, peste culmile de SE ale Obcinei
Mestecăniş, între Depr. Dornelor şi Depr.
Câmpulung Moldovenesc.
3. Mănăstirea ~ Õ Pojorâta.
METALIFERI, Munţii ~, masiv muntos
situat în partea de S a M-ţilor Apuseni,
la N de Valea Mureşului, între Valea
Ampoiului (la E) şi Valea Roşie, afl. dr.
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al Mureşului (la V), cu alt. ce variază între
500 şi 1 000 m. Alt. max.: 1 170 m (vf. Fericeli). M-ţii M. au o alcătuire litologică
variată: gresii, marne, argile, conglomerate, şisturi cristaline, piroclastite
vulcanice, calcare jurasice. Cu toate că rocile calcaroase sunt dispersate, în arealul
lor relieful carstic este bine reprezentat
(creste, abrupturi, chei spectaculoase,
peşteri, podul natural de la Grohot ş.a.).
Pe stâncăriile calcaroase se dezvoltă
tufărişuri de liliac şi scumpie şi pajişti de
stâncărie. Prezintă frecvente forme de
relief vulcanic, cu conuri distruse de
eroziune. Sunt intens fragmentaţi de
afluenţii Mureşului şi Crişului Alb. Au
numeroase depresiuni intramontane
(Zlatna, Băiţa, Luncoiu, Visca, Ilia ş.a.).
Zăcăminte de aur, argint, mercur, pirite
şi sulfuri complexe. Pante acoperite cu
păduri de foioase.

METEŞ, com. în jud. Alba, alcătuită din
12 sate, situată la poalele de S ale M-ţilor
Trascău, pe râurile Ampoi şi Ampoiţa;
2 946 loc. (1 ian. 2011): 1 517 de sex masc.
şi 1 429 fem. Expl. de calcar. Muzeu etnografic (în satul Ampoiţa). Agroturism. În
arealul satului Ampoiţa, menţionat documentar, prima oară, în 1293, au fost
descoperite urmele a două aşezări de tip
Coţofeni (2500–1800 î.Hr.), ale unei aşezări din Epoca mijlocie a bronzului, de
tip Wietenberg (sec. 16–13 î.Hr.), şi ale
unei aşezări romane (în care s-au găsit
monede imperiale romane, inscripţii
votive, ceramică şi cărămizi cu ştampile
ale Legiunii a XIII-a Gemina). Pe terit.
satului Meteş, atestat documentar, prima
oară, în 1338, au fost identificate (iul.
1994) urmele unei necropole din milen.
3 î.Hr. În satul Tăuţi se află ruinele unei
cetăţi construite în 1276 din iniţiativa
episcopului Petru de Alba Iulia. În 1320,
zidurile cetăţii, dominate de un donjon
patrulater, au fost dublate, iar în sec. 16
s-a adăugat un bastion şi o a doua incintă.
În perioada 1553–1556, cetatea a fost
distrusă de armata austriacă. Bisericile
ortodoxe, cu acelaşi hram – „Cuvioasa
Parascheva”, în satele Ampoiţa (sec. 17),
Meteş (1760–1780, pictată în 1994–1995)
şi Poiana Ampoiului (1760-1762, cu
ample transformări din 1913). În satul
Presaca Ampoiului a fost ridicat (în 1898)
un obelisc comemorativ dedicat anului
revoluţionar 1848–1849. În arealul com.
M. se află un izbuc, cheile Ampoiţei (15
ha) şi două rezervaţii geologice (calcarele

de la Ampoiţa, 10 ha, şi Piatra Boului, 3
ha).
MEYERPOTH Õ Marpod.

MEZIAD, peşteră în partea de V a M-ţilor
Apuseni, situată pe versantul de S al
M-ţilor Pădurea Craiului (jud. Bihor).
Dispusă pe trei niveluri; galeriile care o
compun au o lungime totală de 4 750 m.
Prin mărimea galeriilor şi prin structura
golurilor subpământene (poduri, scări,
galerii, brâuri, falduri, coloane etc.),
peştera M. este importantă pentru studiile
de speleogeneză şi evoluţie carstică.
Resturi fosile de Ursus spelaeus. Obiectiv
turistic.
MEZIL Õ Mizil.

MICA 1. Com. în jud. Cluj, alcătuită din
7 sate, situată în partea de NV a Dealurilor Jimborului, în zona de confl. a
Someşului Mic cu Someşu Mare; 3 873
loc. (1 ian. 2011): 1 893 de sex masc. şi
1 980 fem. Pomicultură (meri, pruni,
peri). Satul Mica este menţionat documentar, prima oară, în 1330. În satul
Mănăstirea, atestat documentar, prima
oară, în 1308, se află o biserică din sec.
13, în stil romanic, cu turn-clopotniţă din
lemn (sec. 18) pe pronaos, biserica ortodoxă cu hramul „Sfântul Nicolae” (1520),
de factură gotică, cu elemente de fortificaţie, şi castelul „Kornis” (1593), construit în stilul Renaşterii transilvănene,
cu remarcabile ancadramente din piatră
şi un turn de poartă ridicat în 1720. În
satul Nireş, menţionat documentar,
prima oară, în 1330, se află o biserică din
sec. 18.
2. Com. în jud. Mureş, alcătuită din
7 sate, situată în Pod. Târnavelor, la
poalele de S ale Dealului Gruieţ (480 m
alt.), pe râul Târnava Mică; 4 754 loc.
(1 ian. 2011): 2 389 de sex masc. şi 2 365
fem. Halte de c.f. (în satele Mica şi Deaj).
Nod rutier. Viticultură. În satul Mica,
menţionat documentar, prima oară, în
1376, se află un conac de la sf. sec. 18, în
prezent sediul Primăriei; în satul Abuş,
amintit documentar, prima oară, în 1361,
cu numele Obusfalua (numele actual
datează din 1854), există un castel în stil
baroc (sec. 17, restaurat şi amplificat în
perioada 1775-1830), fostă reşed. a principelui Apor, o biserică ortodoxă, din
lemn, cu hramul „Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil” (sec. 18), declarată monument istoric, şi o casă din 1820, în care
generalul Jósef Bem şi-a instalat statul
major; în satul Deaj se află o biserică
unitariană (1834) şi o casă ţărănească din

1796. La 13 sept. 1944, pe terit. com. M.
au avut loc lupte crâncene între ostaşii
armatei române şi unităţi ale armatei
germane.

MICĂSASA, com. în jud. Sibiu, alcătuită
din 4 sate, situată în Pod. Târnavelor, pe
râul Târnava Mare; 2 189 loc. (1 ian. 2011):
1 126 de sex masc. şi 1 063 fem. Staţie de
c.f. (în satul Micăsasa). Prelucr. lemnului
şi a laptelui. Viticultură. Muzeu sătesc.
În satul Micăsasa, menţionat documentar,
prima oară, în 1267, se află o biserică
romano-catolică din sec. 13 (reconstruită
în sec. 14–15, cu unele transformări din
sec. 18), declarată monument istoric,
castelul „Brukenthal” (1500, cu unele
transformări din sec. 18), casa „Mărgineanu” (1800) şi o şcoală înfiinţată în 1787
de Gh. Şincai, în care predarea se făcea
în limba română. În satul Ţapu există o
cetate cu biserică de incintă (sec. 15–17,
cu unele transformări din 1625 şi 1838),
azi biserică evanghelică, declarată
monument istoric.

MICEŞTI, com. în jud. Argeş, alcătuită
din 4 sate, situată în partea de S a Dealurilor Argeşului, pe Râu Doamnei; 4 536
loc. (1 ian. 2011): 2 291 de sex masc. şi
2 245 fem. Producţie de piese şi accesorii
pentru autovehicule, de mobilă, de cărămizi şi ţigle. Pomicultură (meri, pruni).
Culturi de căpşuni. Pârtie de schi (în satul
Brânzari). În satul Miceşti există biserica
„Adormirea Maicii Domnului” (18441848, reparată în 1879 şi 1909), iar în satul
Păuleasca se află conacul fam. Budişteanu (ante 1746), cu un amplu foişor cu
stâlpi sculptaţi, casa „Hagi Tudorache”
(sec. 18) şi biserica având hramul „Adormirea Maicii Domnului” (1796), ctitorie
a fraţilor Budişteanu. În satul Purcăreni
au fost identificate urmele unui castru
roman situat pe fortificaţia romană Valul
lui Traian; în acest sat există biserica
având hramul „Sfântul Nicolae” (1779).

MICEŞTII DE CÂMPIE, com. în jud.
Bistriţa-Năsăud, alcătuită din 3 sate,
situată în zona Colinelor Comlodului;
1 118 loc. (1 ian. 2011): 554 de sex masc.
şi 564 fem. Haltă de c.f. (în satul Miceştii
de Câmpie). Satul Miceştii de Câmpie
este menţionat documentar, prima oară,
în 1329. În satul Fântâniţa, atestat documentar, prima oară, în 1297, se află o
biserică reformată (sec. 17, restaurată în
1993), declarată monument istoric, şi o
biserică ortodoxă din 1465.
MICFALĂU, com. în jud. Covasna, formată dintr-un sat, situată în zona defi-

leului Oltului, la poalele de NE ale
M-ţilor Baraolt şi cele de V ale M-ţilor
Bodoc, la 600 m alt., la 22 km N de municipiul Sfântu Gheorghe; 1 856 loc. (1 ian.
2011): 937 de sex masc. şi 919 fem. Expl.
de balast şi de andezit. Prelucr. lemnului.
Han pescăresc. Staţiune balneoclimaterică de interes local, cu funcţionare
permanentă, cu climat de culoar intramontan, sedativ, cu veri răcoroase (media
termică a lunii iul. este de 17°C) şi ierni
friguroase (în ian. temp. medie este
de -5°C), cu precipitaţii moderate (c. 700
mm anual). Principalul factor natural de
cură îl constituie izvoarele cu ape
minerale carbogazoase, feruginoase,
bicarbonatate, clorurate, sodice, calcice,
hipotone, indicate pentru tratarea
afecţiunilor tubului digestiv (gastrite
cronice hiperacide, ulcere gastrice duodenale cronice, colite cronice), a celor
hepatobiliare (dischinezie biliară,
colecistite cronice) şi a bolilor de nutriţie
(diabet zaharat). Com. M. a fost înfiinţată
la 7 apr. 2004 prin desprinderea satului
Micfalău din com. Malnaş, jud. Covasna.
În satul Micfalău, atestat documentar în
1760, se află biserica ortodoxă cu hramul
„Sfântul Nicolae” (1878-1882) şi o biserică
romano-catolică (1830-1832).
MICIA Õ Veţel.

MICLĂUŞENI, Castelul ~ Õ Butea.

MICLEŞTI 1. Com. în jud. Vaslui, alcătuită din 3 sate, situată în Pod. Central
Moldovenesc, pe stg. râului Vaslui; 2 884
loc. (1 ian. 2011): 1 467 de sex masc. şi
1 417 fem. Pomicultură. Festival folcloric
anual „Movila lui Burcel” (luna mai). Pe
terit. com. M. există rezervaţia botanică
„Movila lui Burcel” (12 ha), instituită în
1973 şi declarată arie protejată în anul
2000. În cadrul acestei rezervaţii vegetează elemente de floră pontice, submediteraneene şi continentale, cu multe specii
rare (stânjenelul de stepă, ruscuţa, siminocul, zambila, usturoiul sălbatic ş.a.). În
satul Chirceşti se află biserica având
hramul „Pogorârea Duhului Sfânt”
(1809–1810, reparată în 1894); în satul
Popeşti există o biserică din lemn cu
hramul „Sfântul Ioan Botezătorul” (1795),
iar în satul Micleşti se află biserica având
dublu hram - „Sfântul Nicolae” şi „Sfinţii
Voievozi”, construită în anii 1830-1832
pe cheltuiala vornicesei Raluca Miclescu,
reparată în anii 1910-1912, 1942 şi 2000 şi
mănăstirea Movila lui Burcel (de călugări) înfiinţată în 1993 pe vestita formaţiune naturală, legendară, cunoscută sub

numele de Movila lui Burcel. În tradiţia
populară s-a păstrat legenda conform
căreia prin anul 1498, domnul Ştefan cel
Mare, însoţit de alaiul său, aflat prin
această zonă, a întâlnit un ţăran care nu
avea o mână (acesta era de fapt şoimanul
Burcel care luptase la Războieni, în 1476,
alături de Ştefan cel Mare) şi care ara
pământul de pe această movilă în zi de
duminică. Întrebat de Ştefan cel Mare de
ce munceşte duminica, ţăranul a răspuns
că fratele lui nu-i împrumută boul şi
plugul decât în zi de duminică. Atunci,
domnul Moldovei i-a dat lui Burcel şase
pungi cu galbeni pentru a-şi cumpăra boi
şi plug. Aşadar, după stabilirea, în 1993,
ca pe această movilă să se înfiinţeze o
mănăstire, la 21 mai 1996 s-a sfinţit locul
pe care urma să se construiască mănăstirea, iar la 21 mai 1997 a fost sfinţită
biserica din lemn a mănăstirii, cu hramul
„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, şi
cele trei case destinate călugărilor. În
toamna anului 2005, din cauza unui
scurt-circuit electric biserica a fost
mistuită de incendiu, în locul ei fiind
construite ulterior (2006–2008) o nouă
biserică din lemn pentru călugări şi o
biserică din cărămidă pentru credincioşii
care vin să se roage la această mănăstire.
Formaţiunea naturală „Movila lui
Burcel” este declarată monument istoric.
2. Õ Mogoş.

MICULA, com. în jud. Satu Mare, alcătuită din 3 sate, situată în Câmpia
Someşului, la graniţa cu Ucraina, pe râul
Tur; 4 035 loc. (1 ian. 2011): 1 994 de sex
masc. şi 2 041 fem. Staţie de c.f. (în satul
Micula). Producţie de sârmă şi de
produse de panificaţi (pufuleţi). Morărit.
Culturi de cereale, plante tehnice şi de
nutreţ, cartofi, legume etc. Crescătorie de
fazani (în pădurea Foieni); rezervaţie de
cerbi lopătari. În satul Micula, menţionat
documentar, prima oară, în 1216, se află
o biserică reformată (1825–1838), declarată monument istoric, o biserică romano-catolică (1926) şi o biserică ortodoxă
cu hramul „Sfânta Treime” (2000-2010).

MIDIA, cap pe litoralul românesc al Mării
Negre, situat la N de Constanţa. Separă
două tipuri de ţărm: cel înalt, cu faleză
(în S) şi cel jos, cu plajă, cordoane, perisipuri şi lagune (în N). Aici debuşează
canalul Poarta Albă–Năvodari–Midia
(ramificaţie a canalului Dunăre–Marea
Neagră).
MIELCU Õ Peciu Nou.

Miercurea-Ciuc
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MIERCUREA-CIUC, municipiu în
partea central-estică a României, reşed.
jud. Harghita, situat în Depr. Ciuc, la
655–730 m alt., la poalele de V ale M-ţilor
Ciuc şi cele de E ale M-ţilor Harghita, pe
stg. râului Olt; 41 540 loc. (1 ian. 2011):
19 900 de sex masc. şi 21 640 fem. Supr.:
11,1 km 2; densitatea: 3 742 loc./km2.
Staţie de c.f. (inaugurată la 5 apr. 1897).
Nod rutier. Expl. de andezit (la JigodinBăi), de argile caolinoase şi caolin (la
Harghita-Băi). Producţie de caroserii
pentru autovehicule, de remorci şi semiremorci, de maşini şi utilaje, de aparate,
dispozitive şi instrumente medicale şi de
laborator, de îmbrăcăminte pentru lucru,
de articole ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental, de ambalaje din
metal şi material plastic şi de produse
alim. (preparate din carne şi lapte,
panificaţie, amidon, bere, spirt etc.).
Tipografie. Staţie de îmbuteliere a apelor
minerale. Fermă de creştere a bovinelor.
Universitatea „Sapientia" (f. 2001). Muzeul
Secuiesc al Ciucului, înfiinţat în 1930, cu
secţii de arheologie şi istorie, artă plastică,
etnografie, ştiinţele naturii; galeria de artă
„Nágy Imre” (1973). Bibliotecă judeţeană
(1950), cu peste 242 000 vol. Patinoar
artificial (4 000 locuri), inaugurat în 1970.
Casă de cultură (1963). Turism. Staţiuni
balneoclimaterice, în localit. componente
Harghita-Băi şi Jigodin-Băi. Istoric. În
perimetrul localit. componente JigodinBăi au fost descoperite urmele unei

Miercurea-Ciuc. Biserica mănăstirii franciscane
Şumuleu
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aşezări datând de la sf. Epocii bronzului,
aparţinând culturii materiale Noua (sec.
14–12 î.Hr.), din care s-au recuperat vase
ceramice de culoare neagră, roşie şi
portocalie, bogat ornamentate cu motive
geometrice. La Jigodin-Băi există şi un
complex de fortificaţii dacice (sec. 1
d.Hr.). Localit. M.-C. apare menţionată
documentar, prima oară, ca târg, în 1427
şi apoi ca oraş liber (oppidum) la 5 aug.
1558. În Evul Mediu a fost un important
centru politic şi cultural, reşed. unui
scaun secuiesc. Devastat de trupele turcotătare în 1661. În a doua jumătate a sec.
18 a fost sediul unei unităţi militare
grănicereşti. În 1878, oraşul a devenit
reşed. jud. Ciuc, iar la 17 febr. 1968 reşed.
jud. Harghita. Declarat municipiu la
27 iul. 1979. M.-C. are în subordine
ad-tivă 3 localit. componente: Ciba,
Harghita-Băi, Jigodin-Băi. Monumente:
cetatea Mikó, de fapt un castel rezidenţial
construit în 1611–1623 pe cheltuiala lui
Hidvégi Mikó Ferenc, consilier al
principelui Gabriel Bethlen (refăcut în
1714–1716 şi restaurat în 1970), cu turnuri
de apărare, azi sediul Muzeului judeţean;
mănăstirea franciscană Şumuleu, cu o
biserică ctitorită de Iancu de Hunedoara
(1444–1448), demolată în 1802 ca urmare
a stricăciunilor provocate de cutremurul
din 14 oct. 1802 şi reconstruită în perioada
1804–1835, în stil neoclasic, cu puternice
influenţe baroce. În această biserică se
află statuia Sfintei Fecioare Maria (2,27
m înălţime), sculptată în lemn de tei în
1515-1520, făcătoare de minuni; biserica
având hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi
Pavel” (1930–1936), înconjurată de un zid
de incintă, posedă un altar baroc,
numeroase incunabule şi cărţi rare,
obiecte de cult, argintărie etc.; capela
„Sfântul Anton” (1661, cu transformări
din anii 1750–1773); biserica romanocatolică „Sfânta Treime” (sec. 15), iniţial
în stil gotic, extinsă în 1707 în stil baroc,
cu un turn ridicat în anul 1800; biserica
romano-catolică „Sfânta Cruce” construită în perioada 1751–1758 în stil baroc;
clădirea fostului sediu al scaunului Ciuc
(1780); clădirea fostei garnizoane de
grăniceri (1786), azi spital; clădirea
Primăriei vechi (1884–1888), azi sediul
Prefecturii; clădirea Tribunalului judeţean (1892–1905), în stil electic; biserica
ortodoxă cu hramul „Sfântul Nicolae”
(1929–1935), în stil bizantin, cu picturi
murale interioare executate, în 1936, de

Dimitrie Belizarie, sfinţită la 8 nov. 1936 şi
reparată în anii 1988–1990, a devenit (din
1994) catedrală episcopală; biserica
romano-catolică zidită în anii 2000-2003
după planurile arhitectului Makovecz
Imre.

MIERCUREA NIRAJULUI, oraş în jud.
Mureş, situat într-o mică depresiune din
zona Dealurilor Nirajului, la confl. râului
Niraju Mic cu râul Niraj; 6 194 loc. (1 ian.
2011): 3 043 de sex masc. şi 3 151 fem.
Supr.: 5,6 km2, din care 1,7 km2 în intravilan; densitatea: 3 643 loc./km2. Staţie
de c.f. (inaugurată în 1914, la M.N.) şi
haltă de c.f. (în satul Tâmpa). Nod rutier.
Expl. de gaze naturale. Prelucr. cărnii, a
lemnului (mobilă), a inului şi cânepei;
producţie de articole de îmbrăcăminte
din piele, de încalţăminte, de jocuri şi
jucării, de preparate din lapte şi de
produse de panificaţie. Moară pentru
măcinat cereale. Viticultură. Centru de
ceramică populară. Casă de cultură.
Istoric. În arealul oraşului M. N. au fost
descoperite vestigii neolitice (topoare din
piatră ş.a.), iar în satul Lăureni au fost
scoase la iveală mai multe monede
bizantine. Prima menţiune documentară
a localit. datează din anul 1493, iar în 1567
apare consemnată cu numele Zereda. La
21 febr. 1605, la M. N. a fost recunoscut
ca principe al Transilvaniei, Bocskay
Istvàn, şi tot în acelaşi an aici a fost
convocată Dieta Transilvaniei. Com. M.N.
a fost trecută în categoria oraşelor la 19
iun. 2003, având în subordine ad-tivă
satele Beu, Dumitreştii, Lăureni, Moşuni,
Şardu Nirajului, Tâmpa şi Veţa.
Monumente: în oraşul M. N. se află o
biserică din sec. 15 (azi biserică reformată), o biserică din lemn cu hramul
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”
(1750, reparată în 1843 şi 2008), declarată
monument istoric, o biserică romanocatolică (1928), clădirea fostei Prefecturi
(1905) şi bustul principelui Bocskay
Istvàn, sculptat în 1906 de Horváth Géza;
în satul Moşuni, atestat documentar,
prima oară, în 1446, există o biserică
reformată (din 1760), iar în satul Beu se
află o biserică romano-catolică (sec. 18).
MIERCUREA SIBIULUI, oraş în jud.
Sibiu, situat în Pod. Secaşelor, la 230 m
alt., pe râul Secaş; 4 287 loc. (1 ian. 2011):
2 131 de sex masc. şi 2 156 fem. Supr.: 85,1
km2, din care 3,4 km2 în intravilan;
densitatea: 1 261 loc./km2. Staţie de c.f.
(în Miercurea Sibiului). Nod rutier.
Prelucr. lemnului. Preparate din lapte.
Fermă avicolă. Culturi de cereale. Pomi-

cultură (meri, nuci, peri, pruni). Viticultură. Staţiune balneoclimaterică sezonieră,
de interes local, cu climat de coline şi cu
izvoare de ape minerale clorurate, sodice
concentrate, iodurate, slab bromurate,
indicate pentru tratarea afecţiunilor
reumatismale (spondiloze cervicale,
lombare şi dorsale în stadiu incipient), a
celor vasculare (varice în stadiu incipient,
flebite), a unor stări prepuberale la copii
şi a unor tulburări funcţionale genitale la
femei. Istoric. În localit. componentă
Apoldu de Sus au fost descoperite o
secure datând din Neolitic, o brăţară din
aur din perioada hallstattiană, zece
monede dacice din argint, ceramică
dacică şi urmele unui vicus (sat) roman,
cu nume necunoscut, în care s-au găsit
fragmente de zidărie, vase ceramice, un
chiup, inscripţii, reliefuri şi medalioane
funerare, cărămizi cu ştampila Legiunii a
XIII-a Gemina, un lanţ şi inele din aur,
precum şi un tezaur monetar roman
imperial (499 de monede, în majoritate
denari, emise în perioada 189/180–41
î.Hr.). În arealul localit. componente
Dobârca a fost descoperit (1967) un
tezaur monetar alcătuit din 29 de denari
romani republicani (sec. 2–1 î.Hr.) şi opt
denari romani imperiali (sec. 1 d.Hr.). În
anul 1141, regele ungur Géza II a
colonizat în această zonă primele familii
de germani care au întemeiat aşezarea
numită de ei Reussmarkt, ridicată la rang
de târg în 1332, dar prima atestare documentară a localit. M.S. apare consemnată
în perioada 1290–1301. Din 1854 până la
17 febr. 1968, com. şi satul Miercurea
Sibiului s-au numit Mercurea, iar la 7 apr.
2004 com. M.S. a fost trecută în categoria
oraşelor având în subordine ad-tivă
localit. componente Apoldu de Sus şi
Dobârca. Monumente: biserică din sec.
13 (azi biserică evanghelică), cu turn
ridicat deasupra primei travee a navei
centrale; cetate ţărănească (sec. 16–19);
bisericile ortodoxe „Sfântul Ilie” (18641872), cu elemente baroce şi gotice,
declarată monument istoric, reparată în
1947, 1974-1975, şi „Adormirea Maicii
Domnului” (2010-2012); biserica grecocatolică „Buna Vestire” (1700); casa memorială şi bustul sculptorului Corneliu
Medrea; în localit. componentă Dobârca
există o biserică din sec. 13 (azi biserică
evanghelică) şi ruinele unei cetăţi
construită în anii 1481–1515.
MIERSIG Õ Câmpia Miersigului.

MIHAI BRAVU 1. Com. în jud. Giurgiu,
formată dintr-un sat, situată în Câmpia

Burnas, pe dr. râului Neajlov şi pe malul
de SV al lacului Comana; 2 457 loc. (1 ian.
2011): 1 194 de sex masc. şi 1 263 fem.
Staţie de c.f. Producţie de ambalaje din
material plastic. Culturi de cereale, floarea-soarelui, plante tehnice şi de nutreţ,
sfeclă de zahăr, legume etc. Biserică
având hramul „Cuvioasa Parascheva”
(1884). În arealul com. M.B. se extinde
trupul de pădure Padina Tătarului (230
ha), care face parte integrantă din
rezervaţia Comana. Între 17 febr. 1968 şi
23 ian. 1981, com. M.B. a făcut parte din
jud. Ilfov. Până la sf. sec. 19, satul Mihai
Bravu s-a numit Dadilov.
2. Com. în jud. Tulcea, alcătuită din
3 sate, situată la poalele de NE ale Pod.
Babadag, pe dr. râului Taiţa; 2 533 loc.
(1 ian. 2011): 1 306 de sex masc. şi 1 227
fem. Expl. de calcar şi de porfir. Biserică
(1913-1922, restaurată în 2009-2010), în
satul Mihai Bravu.

MIHAI EMINESCU, com. în jud. Botoşani,
alcătuită din 9 sate, situată în zona de
contact a Câmpiei Jijiei Superioare cu
Dealul Bour, pe cursul superior al râului
Drăcşani; 7 232 loc. (1 ian. 2011): 3 663 de
sex masc. şi 3 569 fem. Reşed. com. este
satul Ipoteşti (în care se află muzeul
memorial „Mihai Eminescu”) – sat în care
a copilărit poetul Mihai Eminescu.
Ateliere de mobilă, de confecţii textile şi
metalice, de tricotaje şi de tăbăcărie. Producţie de alcool; îmbuteliere de băuturi
răcoritoare. Două abatoare. Agroturism.
În 1992, la Ipoteşti a fost înfiinţat Centrul
Naţional de Studii „Mihai Eminescu”. În
arealul satului Stânceşti au fost descoperite (1960) urmele unei aşezări tracogetice datând de la sf. Hallstatt-ului (sec.
6–3 î.Hr.), extinsă pe 50 ha, în cadrul
căreia au fost identificate bordeie şi
câteva locuinţe de suprafaţă. Aici s-au
găsit amfore de Chios şi Thásos, piese
scitice de harnaşament, două figurine
feminine şi una reprezentând un animal
fantastic (peşte cu rât şi colţi de mistreţ),
datând din sec. 5 î.Hr., executate din aur,
prin ciocănire. În perimetrul satului
Cucorăni, atestat documentar în 1538, în
zona numită „Medeleni”, au fost descoperite vestigiile unei aşezări neolitice,
aparţinând culturii materiale Cucuteni,
în care s-au găsit vase ceramice şi figurine
din lut, specifice acestei culturi, precum
şi urmele unei aşezări din a doua Epocă
a fierului (La Tène, sec. 3–2 î.Hr.), ale unei
aşezări carpice din sec. 2–3 şi ale unei
aşezări prefeudale (sec. 6–7). În satul
Cerviceşti se află biserica din lemn cu

hramul „Adormirea Maicii Domnului”
(1787), construită de meşterii Ion Sân
Dumitraşcu şi Grigore; în satul Cucorăni
există biserica din zid cu hramul „Sfântul
Nicolae” (1818–1819, reclădită în 1855–
1856), iar în satul Ipoteşti, atestat documentar la 15 iun. 1616, biserica din zid
cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil” (1825). Capela „Sfântul Teodor
Sicheotul”-Callimachi (1837), în satul
Stânceşti. În pădurea din satul Baisa are
loc anual, în luna iul., un festival folcloric
(port popular, cântece şi dansuri
populare). Parc dendrologic.
MIHAIFALĂU Õ Valea lui Mihai.

MIHAIL KOGĂLNICEANU 1. Com. în
jud. Constanţa, alcătuită din 3 sate, situată în zona de contact a Pod. Casimcea
cu câmpia litorală, pe cursul inf. al râului
Casimcea; 10 224 loc. (1 ian. 2011): 5 059
de sex masc. şi 5 165 fem. Aeroport internaţional care deserveşte municipiul
Constanţa (27 km NV de acesta) şi implicit întreg litoralul Mării Negre. Aeroportul a fost supus unor ample lucrări de
extindere şi modernizare (1990–1995).
Nod rutier. Producţie de mobilă, de săpun şi detergenţi, de preparate din carne
şi lapte. Fermă avicolă. Legumicultură.
Muzeu etnografic aromân. În com. M.K.
există o bază militară americană, inaugurată la 1 oct. 2009, extinsă pe 5 ha, cu
78 de clădiri (spaţii pentru locuit, magazine, cantine, centre medicale, săli de
sport etc.), organizată cu fonduri alocate
de Guvernul american. Pe locul actual al
com. M.K., la începutul sec. 16 s-a stabilit
câteva triburi de tătari veniţi din Crimeea,
întemeind aşezarea Kara Murat (Murat
cel Negru) nume atribuit în cinstea unui
conducător tătar. După 1877 au început
să se stabilească aici mai multe familii de
mocani români. Până în 1930 satul şi com.
M.K. s-au numit Kara Murat, iar între 1930
şi 1948 au purtat numele Ferdinand I.
Biserica romano-catolică „Sfântul Anton
de Padova” (1897-1898), în stil gotic,
renovată după cutremurul din 4 mart.
1977 şi biserică ortodoxă (2007-2011), în
satul Mihail Kogălniceanu.
2. Com. în jud. Ialomiţa, alcătuită din
2 sate, situată în partea de E a Câmpiei
Bărăganului, pe cursul inf. al Ialomiţei;
3 069 loc. (1 ian. 2011): 1 540 de sex masc.
şi 1 529 fem. Culturi de cereale, plante
tehnice şi de nutreţ, floarea-soarelui,
legume etc. Până în 1912, satul şi com.
M.K. s-au numit Cotu Epure. În satul
Hagieni se află mănăstirea cu acelaşi
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nume (de călugări) înfiinţată în anul 2001
lângă ruinele bisericii „Sfântul Nicolae”,
care a fost ctitoria regelui Carol I, construită în anii 1881–1892. Această biserică
a fost abandonată după inundaţiile
catastrofale provocate de râul Ialomiţa în
primăvara anului 1970, în prezent aflându-se într-o fază avansată de degradare
(tavanul este pe jumătate prăbuşit, iar
picturile murale, originare, sunt în mare
parte deteriorate). Alături de această
biserică ruinată a fost construită (în anii
2003–2007) biserica de zid cu hramul
„Sfântul Dumitru Izvorâtorul de Mir”,
sfinţită în nov. 2007. Până la 10 oct. 2005,
com M.K. a avut în componenţă satele
Gura Ialomiţei şi Luciu care la acea dată
au format com. Gura Ialomiţei, jud.
Ialomiţa.
3. Com. în jud. Tulcea, alcătuită din
3 sate, situată la poalele de V ale Dealului
Pietros (206 m alt.), pe râul Teliţa; 3 236
loc. (1 ian. 2011): 1 646 de sex masc. şi
1 590 fem. Staţie de c.f. (în satul Mihail
Kogălniceanu). Aeroport care deserveşte
municipiul Tulcea (21 km S de acesta).
Expl. de calcar compact pentru fabricarea
cimentului şi varului. Produse alim.
Fermă de creştere a bovinelor (în satul
Rândunica). Centru de încercare a soiurilor de cereale. Pe terit. comunei a fost
descoperit un tezaur compus din 25 000
de monede din argint, 200 perperi bizantini din aur, peste 100 de lingouri din
argint, obiecte de podoabă din aur şi
argint, datând de la sf. sec. 13 şi începutul
sec. 14. Până la începutul sec. 20, satul
Mihail Kogălniceanu s-a numit Enichioi.
Biserica „Sfânta Treime” (2007-2011,
sfinţită la 13 iun. 2011), în satul Mihail
Kogălniceanu.
MIHAI VITEAZU 1. Com. în jud. Cluj,
alcătuită din 3 sate, situată în partea de
V a Pod. Transilvaniei (Câmpia Turzii),
pe râul Arieş; 5 785 loc. (1 ian. 2011): 2 831
de sex masc. şi 2 954 fem. Expl. de gips
(în satul Cheia). Balastieră. Fabrici de
încălţăminte şi de mezeluri. Legumicultură. Fermă de creştere a bovinelor.
Pomicultură. În satul Mihai Viteazu,
menţionat documentar, prima oară, în
1170, iar apoi în 1332 cu numele Sacerdos
de Villa Sancti Michaelis, se află o biserică
reformată (1674–1684), una romano-catolică (sec. 19) şi alta unitariană (sec. 18),
declarate monumente istorice; în satul
Cheia există o biserică unitariană (sec.
18–19), iar în satul Corneşti, biserica
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Mihalţ

romano-catolică cu hramul „Sfânta
Emilia” (1774), cu zid de incintă, declarată monument istoric în anul 2004.
2. Com. în jud. Constanţa, alcătuită
din 2 sate, situată în zona de contact a
Pod. Istriei cu câmpia litorală, pe ţărmul
de V al lacului Sinoie; 3 544 loc. (1 ian.
2011): 1 865 de sex masc. şi 1 679 fem.
Staţie de c.f. (în satul Mihai Viteazu). Nod
rutier. Fermă de creştere a ovinelor (în
satul Sinoie).

MIHALŢ, com. în jud. Alba, alcătuită din
4 sate, situată în partea de V a Pod. Târnavelor, la confl. Târnavei cu Mureşul; 3 416
loc. (1 ian. 2011): 1 734 de sex masc. şi
1 682 fem. Balastieră. Producţie de ţevi şi
tuburi din oţel; prelucr. lemnului; produse de panificaţie. Morărit. Pe terit.
satului Obreja au fost descoperite (1961–
1963) urmele unei aşezări neolitice, aparţinând culturii materiale Petreşti (sf.
milen. 3 î.Hr.) şi ale unei aşezări rurale
daco-romane (sec. 2–4). La 21 mai/2 iun.
1848, aici a avut loc o ciocnire sângeroasă
între armata nemeşilor maghiari şi ţăranii
români care ocupaseră pământul acaparat, pe nedrept, de contele Eszterházy
(„Măcelul de la Mihalţ”). În satul Mihalţ,
menţionat documentar, prima oară, în
1319, se află biserica „Sfânta Treime” (1884,
restaurată şi pictată în 1994-1997). În satul
Obreja se află castelul „Wesselényi” (1901).
MIHĂEŞTI 1. Com. în jud. Argeş, alcătuită din 7 sate, situată în zona de contact
a Piem. Cândeşti cu Dealurile Argeşului,
pe Râu Târgului; 6 041 loc. (1 ian. 2011):

Mihăeşti (3). Biserica „Adormirea Maicii
Domnului” a mănăstirii Govora

2 977 de sex masc. şi 3 064 fem. Staţie de
c.f. (în satul Furnicoşi), inaugurată la 1 iul.
1887. Producţie de pompe şi compresoare
şi de îmbrăcămite pentru lucru. Pomicultură (meri, pruni, peri). Parc dendrologic
(57,5 ha) creat în anii 1895–1900, cu
exemplare de brad caucazian (Abies
nordmanniana), stejar roşu (Quercus borealis), pin (Pinus strobus), gorun (Quercus
petraea), arborele pagodelor (Ginkgo
biloba), ienupăr de Virginia (Juniperus
virginiana) etc. În cadrul parcului se păstrează şi o parte din vechea pădure de
luncă în care se află exemplare monumentale de stejar (Quercus robur). Bisericile cu hramurile „Sfântul Nicolae” (1767)
şi „Sfântul Ioan Botezătorul” (1810), în
satele Valea Bradului şi Furnicoşi.
2. Com. în jud. Olt, alcătuită din 2
sate, situată în Câmpia Boian; 1 773 loc.
(1 ian. 2011): 845 de sex masc. şi 928 fem.
Staţie de c.f. (în satul Mihăeşti). Nod
rutier. Centru de confecţionat covoare.
Morărit; produse de panificaţie. Viticultură. În satul Buşca se află o biserică
având hramul „Sfântul Nicolae” (1847)
şi un conac (sec. 19), iar în satul Mihăeşti
există bisericile „Sfântul Nicolae” (1847,
reparată în 1924 şi 1964) şi „Adormirea
Maicii Domnului” (1864–1869).
3. Com. în jud. Vâlcea, alcătuită din
13 sate, situată în partea de E a Subcarpaţilor Olteniei, pe dr. Văii Oltului; 6 724
loc. (1 ian. 2011): 3 317 de sex masc. şi
3 407 fem. Reşed. com. M. este satul
Buleta. Staţie de c.f. (în satul Govora),
inaugurată la 2 iul. 1887. Zăcăminte de
sulf, de origine bacteriană (în satul
Govora). Centrală electrică şi de termoficare cu o putere instalată de 207,5 MW
(intrată în funcţiune în 1960). Hidrocentrală (45 MW), dată în folosinţă în
1975, şi uzină de produse sodice (în satul
Govora). Fermă avicolă (în satul Buleta).
Pomicultură (meri, peri, nuci). Sanatoriu
T.B.C. (în satul Mihăeşti). În arealul
satului Govora au fost descoperite (1960)
urmele unei aşezări din Epoca bronzului,
aparţinând culturii materiale Verbicioara
(sec. 16–13 î.Hr.), în care s-au găsit mai
multe vase din ceramică (ceşti globulare
cu gâtul scurt şi două toarte, cu decor
incizat), iar pe terit. satului Buleta a fost
descoperită o fibulă din bronz, datând
din prima jumătate a sec. 7 î.Hr. În satul
Govora se află o biserică din lemn, cu
hramul „Sfântul Nicolae” (adusă, în 1804,
din localit. Genuneni), şi mănăstirea
Govora (de maici), cu biserica având
hramul „Adormirea Maicii Domnului”,

construită în prima jumătate a sec. 15 de
domnul Vlad Dracul şi pustiită, în 1440,
de boierul Albu cel Mare; rezidită în anii
1492–1496 de domnul Vlad Călugărul şi
terminată de Radu cel Mare, biserica este
decorată la exterior cu un brâu median,
iar ferestrele sunt prevăzute cu ancadramente din piatră sculptată. Ansamblul
monahal a fost în întregime reparat şi
reînnoit de Matei Basarab în anii 1640–
1645, care a instalat la această mănăstire
o tiparniţă (dăruită de mitropolitul Petru
Movilă de la Kiev), de sub teascurile
căreia au ieşit primele legiuiri în limba
română (Pravila de la Govora, 1640 – cea
mai veche culegere de legi în Ţara
Românească – şi Îndreptarea legii, 1652),
precum şi cărţi de slujbă în limba slavonă
(Psaltirea, 1637). În 1710–1711, domnul
Constantin Brâncoveanu a amplificat
complexul monahal şi a reconstruit biserica, pe care a împodobit-o cu picturi
murale interioare, cu ajutorul zugravilor
Iosif, Hranite, Teodosie, Ştefan ş.a., în
spiritul stilului brâncovenesc. Biserica
păstrează un remarcabil iconostas din
lemn sculptat în stil brâncovenesc, cu
icoane pictate pe foiţe din aur, datând din
sec. 18. Trapeza (sala de mese) a fost
constuită în 1775. Ansamblul monastic a
fost renovat în perioada 1957–1969 şi
1986–1988. Bisericile cu acelaşi hram –
„Sfântul Nicolae”, în satele Bârseşti (1736,
cu fresce din 1809) şi Negreni (1778, cu
pridvor adăugat în 1824 şi clopotniţă din
1824). În satul Măgura se află biserica
având hramul „Sfântul Ioan Botezătorul”
(1834), iar în satul Buleta, o biserică cu
dublu hram – „Sfântul Ioan Botezătorul”
şi „Sfântul Nicolae” (1838, cu picturi
murale interioare originare). În satul
Mihăeşti există un conac din sec. 19 (azi
sanatoriu T.B.C.).

MIHĂILENI 1. Com. în jud. Botoşani,
alcătuită din 3 sate, situată în zona Dealurilor Ibăneşti, pe stg. văii Siretului, la
graniţa cu Ucraina; 2 730 loc. (1 ian. 2011):
1 347 de sex masc. şi 1 383 fem. Expl. şi
prelucr. argilei (cahle de teracotă). Culturi
de sfeclă de zahăr, cartofi, legume ş.a.
Vechi centru de ceramică roşie. Parc
dendrologic. Muzeu cu colecţii de ouă
încondeiate. Satul Rogojeşti este menţionat documentar, prima oară, în 1397.
Bisericile din zid cu hramurile „Sfinţii
Voievozi” (1795) şi „Sfântul Nicolae”
(1839–1842, reparată în 1875), în satele
Pârâu Negru şi Mihăileni. Satul Mihăileni
este atestat documentar în 1792 ca punct
de vamă. Până la 17 iul. 2003, com. M. a
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Mihăileşti (1). Barajul lacului de acumulare

avut în componenţă satele Călineşti,
Cândeşti, Talpa şi Viţcani care la acea
dată au format com. Cândeşti, jud.
Botoşani.
2. Com. în jud. Harghita, alcătuită din
4 sate, situată în partea de NE a Depr.
Ciuc, pe râul Racu, la confl. acestuia cu
Oltul, la poalele de NV ale M-ţilor Ciuc;
2 627 loc. (1 ian. 2011): 1 348 de sex masc.
şi 1 279 fem. Staţii de c.f. (în satele Mihăileni şi Nădejdea). În satul Mihăileni,
menţionat documentar, prima oară, în
1333, se află o biserică romano-catolică
(sec. 15) cu zid de incintă şi cu fresce din
sec. 16, declarată monument istoric în
1992, o biserică unitariană (1860), conacul
„Bialis” (începutul sec. 19), azi sediul
Primăriei, şi o moară de apă (începutul
sec. 19). Agroturism.
3. Com. în jud. Sibiu, alcătuită din 5
sate, situată în Pod. Hârtibaciului, pe râul
Calva; 1 033 loc. (1 ian. 2011): 526 de sex
masc. şi 507 fem. Morărit. Satul Mihăileni
apare menţionat documentar, prima
oară, în 1382. În satul Metiş, menţionat
documentar în 1319, se află o cetate ţărănească (sec. 15–16) cu biserică evanghelică de incintă (1863), iar în satul
Moardăş, atestat documentar în 1373, o
biserică din sec. 14 (azi biserică evanghelică), fortificată în sec. 15–16. Canionul
Mihăileni, cunoscut şi sub numele de
„Râpa lui Brod”, este de fapt o ravenă de
c. 600 m lungime şi mărginită de pereţi
înalţi de c. 25 m în care apar roci conglomerate. Această ravenă, care s-a format
pe valea râului Calva în urma eroziunii
puternice în sedimentele nisipoase de
vârstă pliocenă, a fost declarată arie
protejată cu statut de rezervaţie geologică
şi peisagistică extinsă pe o supr. de 15 ha.
În satul Mihăileni există biserica având
dublu hram - „Sfântul Nicolae” şi „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” (1839, pictată
în 1970-1971 şi restaurată în 2005-2009)
şi biserica „Sfântul Dumitru” (1880, restaurată în 1924 şi 1964). Bisericile cu
hramurile „Înălţarea Domnului” (1820),

„Cuvioasa Parascheva” (1883, reparată
şi pictată în frescă în 2007-2010) şi „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1866,
renovată în 1974), în satele Moardăş,
Şalcău şi Răvăşel.

MIHĂILEŞTI 1. Oraş în jud. Giurgiu,
situat în Câmpia Găvanu-Burdea, pe dr.
văii Argeşului, pe malul lacului de
acumulare, la 20 km SV de Bucureşti;
7 458 loc. (1 ian. 2011): 3 597 de sex masc.
şi 3 861 fem. Supr.: 56 km2, din care 6,4
km2 în intravilan; densitatea: 1 165
loc./km2. Nod rutier. Producţie de
mobilă, de încălţăminte, ţesături, detergenţi, săpun, produse refractare, ambalaje din hârtie şi carton şi de produse
alim. Abator. Ferme avicolă şi de creştere
a vacilor de lapte (în colaborare cu o firmă
olandeză). La M. se află în stadiu de
finalizare (lucrările au fost întrerupte, din
lipsă de fonduri băneşti, după 1989)
nodul hidrotehnic de pe râul Argeş, cu
un baraj deversor şi două porturi de
acostare pentru tranzitarea navelor dintrun sector în altul al navigaţiei pe canalul
Bucureşti–Dunăre (rămas şi el nefinalizat
după dec. 1989). Lacul de acumulare,
realizat în anii ’80 ai sec. 20, are supr. de
1 013 ha şi un vol. de apă de 76,3 mil. m3.
Istoric. În perimetrul satului Popeşti au
fost descoperite (1954–1960) urmele
suprapuse ale mai multor aşezări datând
din epocile bronzului (culturile materiale
Glina şi Tei) şi fierului (cultura materială
Basarabi). Din perioada geto-dacică (sec. 2
î.Hr.-1 d.Hr.) a fost identificată, ipotetic,
aşezarea Argedava – important centru
politic al unei formaţiuni din rândurile
căreia s-a ridicat Burebista, şi presupusa
reşedinţă a tatălui lui Burebista – în
cadrul căreia au fost scoase la iveală mai
multe locuinţe, gropi de provizii şi un
„palat” din lemn şi vălătuci (probabil
reşed. lui Burebista). Materialul arheologic găsit aici constă în vase ceramice (căni,
castroane, fructiere), mărgele din sticlă,
un medalion din aur, cu cap de femeie

(probabil zeiţa Bendis), un candelabru
din teracotă cu trei braţe etc. Localit. M.
a fost declarată oraş la 18 apr. 1989, având
în subordine ad-tivă 3 sate (Drăgănescu,
Novaci, Popeşti). Între 17 febr. 1968 şi
23 ian. 1981 a făcut parte din jud. Ilfov.
Monumente: biserica cu hramul „Sfânta
Treime” din satul Popeşti, construită în
anii 1688–1689 prin strădania marelui
vistier Cristea Popescu, păstrează picturi
murale interioare originare, atribuite lui
Pârvu Mutu, între care se remarcă un tablou votiv cu figura domnului Constantin
Brâncoveanu; biserica având hramul
„Sfinţii Voievozi” (1714), declarată monument istoric, şi conacul „Călinescu” (sec.
19), în oraşul Mihăileşti; bisericile cu
hramurile „Adormirea Maicii Domnului”
(sec. 17) şi „Sfântul Nicolae” (1870, cu
picturi murale interioare din 1967–1982),
în satele Novaci şi Drăgănescu.
2. Com. în jud. Buzău, alcătuită din
4 sate, situată în partea de V a Câmpiei
Bărăganului, pe râul Sărata, pe malul de
S al lacului Amaru; 1 987 loc. (1 ian. 2011):
992 de sex masc. şi 955 fem. Nod rutier.
Fermă de creştere a porcinelor. Culturi
de cereale, floarea-soarelui, plante tehnice
şi de nutreţ, legume etc. În satul
Mihăileşti, menţionat documentar în
1830, se află biserica „Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavril” (1853). Până la 7 iun.
2004, com. M. a avut în componenţă satul
Florica, dată la care acesta a devenit
comună de sine stătătoare. La 24 mai
2004, în raza com. M. a avut loc un grav
accident rutier în care a fost implicat un
TIR care transporta substanţe periculoase
(azotat de amoniu). Autovehiculul s-a
răsturnat, a luat foc şi apoi a explodat
fapt ce a determinat moartea a 18
persoane.
MIHĂLĂŞENI, com. în jud. Botoşani,
alcătuită din 7 sate, situată în partea de
E a Câmpiei Jijiei Superioare, pe malul
lacului de acumulare Stânca-Costeşti, la
graniţa cu Rep. Moldova, pe râul Başeu,
la confl. cu Sărata; 2 282 loc. (1 ian. 2011):
1 116 de sex masc. şi 1 166 fem. Iazuri şi
heleşteie. Conacul „Ursianu” (sf. sec. 19),
în satul Mihălăşeni.
MIHEŞU DE CÂMPIE, com. în jud.
Mureş, alcătuită din 8 sate, situată în
Câmpia Sărmaşului, pe Pârâu de
Câmpie; 2 545 loc. (1 ian. 2011): 1 282 de
sex masc. şi 1 263 fem. Staţie de c.f. (în
satul Miheşu de Câmpie). Nod rutier.
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Mila 23

Iazuri şi heleşteie. Satul Miheşu de
Câmpie este menţionat documentar,
prima oară, în 1293.
MILA 23 Õ Crişan.

MILAŞ, com. în jud. Bistriţa-Năsăud,
alcătuită din 6 sate, situată în partea de
SE a Dealurilor Lechinţei, pe cursurile
superioare ale râurilor Lechinţa şi
Archiud; 1 402 loc. (1 ian. 2011): 705 de
sex masc. şi 697 fem. Haltă de c.f. (în satul
Milaş). Prelucr. laptelui. Morărit; produse
de panificaţie. Culturi de cereale, plante
tehnice şi de nutreţ ş.a. Creşterea bovinelor. Satul Milaş apare menţionat
documentar, prima oară, în 1315, cu
numele Villa Nalas. În satul Comlod,
amintit documentar, prima oară, în 1315,
se află o biserică reformată (sec. 16–17),
o biserică ortodoxă cu hramul „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (sec. 17) şi
castelul „Teleki” (sec. 17).

MILCOIU, com. în jud. Vâlcea, alcătuită
din 6 sate, situată la poalele de E-NE ale
Dealului Negru, pe dr. râului Topolog;
1 364 loc. (1 ian. 2011): 675 de sex masc.
şi 689 fem. Apicultură. Han. Biserică din
lemn cu hramul „Adormirea Maicii
Domnului” (sec. 18) şi biserică din zid cu
hramul „Adormirea Maicii Domnului”
(1875), în satele Izbăşeşti şi Milcoiu.

MILCOV 1. Râu, afl. dr. al Putnei în
Câmpia Siretului Inferior pe terit. com.
Milcovul (jud. Vrancea); 68 km; supr.
bazinului: 498 km2. Izv. din SV Subcarpaţilor Vrancei, de la 720 m alt., curge
mai întâi pe direcţie S-N, despărţind
Dealul Tojanu de culmea subcarpatică
Gurbăneasa, ocoleşte pe la S şi E Dealul
Reghiu (867 m alt.), iar pe terit. com.
Reghiu îşi schimbă brusc direcţia către
E-SE, străbătând transversal zona subcarpatică. În arealul satului Şindrilari străpunge o zonă de gresii, formând cheile
de la Scruntaru, iar apoi intră în Depr.
Mera separând Măgura Odobeşti (în N)
de Dealul Deleanu (în S). Trece prin
oraşul Odobeşti şi pe la S de municipiul
Focşani. Din cauza infiltraţiilor puternice
de pe cursul inf., M. seacă în timpul
verilor secetoase, debitul său ajungând
abia la 1,04 m3/s în zona de vărsare. Până
la Unirea Principatelor Române (la 24 ian.
1859), M. a format hotarul dintre
Moldova şi Ţara Românească. Afl. pr.:
Reghiu, Milcovel, Arva, Dâlgov, Mera.

2. Com. în jud. Olt, alcătuită din 4
sate, situată în Câmpia Boian, pe stg.
râului Olt; 1 764 loc. (1 ian. 2011): 873 de
sex masc. şi 891 fem. Reşed. com. este
satul Ulmi. Haltă de c.f. (în satul Milcovu
din Deal). Balastieră. Biserica având
hramul „Sfântul Dumitru” (1781, cu
adăugiri din 1831), în satul Milcovu din
Deal şi biserica „Sfinţii Voievozi” (1810),
în satul Ulmi. Până la 7 mai 2004, com.
M. a avut în componenţă satul Ipoteşti,
care la acea dată a devenit com. de sine
stătătoare.

MILCOVUL, com. în jud. Vrancea, alcătuită din 2 sate, situată în Câmpia
Siretului Inferior, pe râul Milcov, la confl.
acestuia cu Putna; 3 488 loc. (1 ian. 2011):
1 698 de sex masc. şi 1 790 fem. Morărit;
produse de panificaţie. Viticultură; legumicultură. Până la 1 ian. 1965, satul şi
com. M. s-au numit Risipiţi. În satul
Milcovul se află biserica având hramul
„Sfânta Ecaterina”, ctitorie din 1860 a lui
Constantin Robescu, cu picturi murale
interioare executate de Sava Henţia,
declarată monument istoric. Până la 7
mai 2004, com. M. a avut în componenţă
satele Răstoaca şi Gologanu, care la acea
dată au devenit comune de sine
stătătoare.

MILEANCA, com. în jud. Botoşani, alcătuită din 4 sate, situată în Câmpia Jijiei
Superioare, pe râul Podriga; 2 767 loc.
(1 ian. 2011): 1 405 de sex masc. şi 1 362
fem. Nod rutier. Centru de artă populară.
Morărit; două prese de ulei comestibil;
creşterea bovinelor; piscicultură. În satul
Mileanca se află o biserică din lemn cu
hramul „Sfântul Nicolae” (sec. 18, reparată în 1857 şi 1910).
MILEA-VIFORÂTA, Rezervaţia ~ Õ
Penteleu.

MILIŞĂUŢI, oraş în jud. Suceava, situat
în partea de N a Pod. Sucevei, în zona de
confl. a râului Suceviţa cu Suceava; 5 397
loc. (1 ian. 2011): 2 604 de sex masc. şi
2 793 fem. Nod rutier. Supr.: 35,4 km2,
din care 7,6 km2 în intravilan; densitatea:
710 loc./km2. Expl. de balast. Prelucr.
lemnului şi a cărnii. Din data de 9 sept.
2006, la M. are loc anual „Festivalul
verzei”. Până la 7 sept. 1976, fosta com.
M. s-a numit Bădeuţi, iar între 7 sept. 1976
şi 20 mai 1996 a purtat numele Emil
Bodnaraş. În localit. componentă Bădeuţi
a existat biserica cu hramul „Sfântul
Procopie”-Milişăuţi, construită în
perioada 8 iun. – 13 nov. 1487 de Ştefan
cel Mare, distrusă de armata austriacă în

timpul Primului Război Mondial. Com.
Milişăuţi a fost trecută în categoria
oraşelor la 7 apr. 2004, având în
subordine ad-tivă localit. componentă
Bădeuţi şi satele Gara şi Lunca. Tot până
la 7 apr. 2004, Milişăuţi a avut în
componenţă satul Iaslovăţ, care la acea
dată a devenit comună de sine stătătoare.
MILITARI, cartier în partea de V a municipiului Bucureşti.

MILOŞEŞTI, com. în jud. Ialomiţa, alcătuită din 3 sate, situată în Câmpia Bărăganului; 2 786 loc. (1 ian. 2011): 1 391 de
sex masc. şi 1 395 fem. Nod rutier. Creşterea păsărilor, bovinelor, ovinelor. Culturi de cereale, floarea-soarelui, plante
tehnice şi de nutreţ, sfeclă de zahăr etc.
Satul Miloşeşti a fost întemeiat în anul
1839 pe moşia lui Miloš Obrenović,
întemeietorul dinastiei sârbeşti cu acelaşi
nume.

MINA DE LA OCNA DE FIER Õ Ocna
de Fier.
MINTIA Õ Veţel.

MINTIU Õ Satu Mare (1).

MINTIU GHERLII, com. în jud. Cluj,
alcătuită din 6 sate, situată în partea de
NV a Dealurilor Jimborului şi în cea de
E a Dealurilor Dejului, pe râul Someşu
Mic; 3 945 loc. (1 ian. 2011): 2 022 de sex
masc. şi 1 923 fem. Halte de c.f. (în satele
Buneşti şi Nima). Prelucr. lemnului.
Pomicultură (meri, pruni, peri). În satul
Mintiu Gherlii, menţionat documentar,
prima oară, în 1304, se află o biserică din
sec. 13, preluată de cultul reformat în sec.
16, declarată monument istoric, iar în
satul Nima, atestat documentar în 1225,
o biserică din lemn cu hramul „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1774).

MIOARELE, com. în jud. Argeş, alcătuită
din 5 sate, situată în zona Muscelelor
Argeşului, la poalele şi pe pantele
Dealului Măţău, pe dr. râului Argeşel;
1 633 loc. (1 ian. 2011): 801 de sex masc.
şi 832 fem. Reşed. com. este satul Măţău.
Pomicultură (pruni, meri, peri). Creşterea
ovinelor şi bovinelor. În perimetrul
satului Suslăneşti se află o rezervaţie
paleontologică (peşti fosili din Oligocen),
extinsă pe 3,5 ha. Biserică având hramul
„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” (1881–
1883), în satul Măţău.
MIOVENI, oraş în jud. Argeş, situat în
zona Piem. Cândeşti, la 300 m alt., pe stg.
râului Argeşel, la 16 km N-NE de
municipiul Piteşti; 33 791 loc. (1 ian.

2011): 16 457 de sex masc. şi 17 334 fem.
Supr.: 50,8 km2, din care 6,2 km2 în
intravilan; densitatea: 5 450 loc./km2. Staţie de c.f. Nod rutier. Turnătorie de fontă.
Constr. de autoturisme „Dacia” (din 20
aug. 1968) şi de piese de schimb pentru
autoturisme, tractoare, autocamioane,
autobuze. Fabrici de maşini-unelte, de
prelucr. a lemnului şi de preparare a
combustibilului nuclear pentru centrala
atomo-electrică de la Cernavodă. Produse
alim. Institut de cercetări nucleare;
Institut de cercetare şi inginerie tehnologică pentru autoturisme. Societatea
Naţională „Nuclearelectrica”, înfiinţată
în 1998, care produce energie electrică şi
termică pe baza procesului de fisiune
nucleară. Centru pomicol. Fermă de
creştere a ovinelor. Muzeu etnografic, în
cula din satul Racoviţa, deschis la 20 sept.
1970. La M. are loc anual (din 1983)
Festivalul internaţional de Folclor „Carpaţi”. Istoric. În arealul oraşului M. au
fost descoperite vestigii neolitice şi din
Epoca bronzului. Prima menţiune documentară a localit. datează din 7 sept. 1485,
iar la 18 apr. 1989 a fost declarată oraş.
Până la 20 mai 1996 a purtat numele
Colibaşi. În prezent, oraşul M. are în subordine ad-tivă 4 sate: Clucereasa, Colibaşi
(atestat documentar, prima oară, la 15 ian.
1655), Făgetu şi Racoviţa (menţionat
documentar la 29 dec. 1532). Monumente:
biserica „Sfântul Gheorghe” (1840) şi
catedrala cu dublu hram – „Sfinţii
Apostoli Petru şi Pavel” şi „Adormirea
Maicii Domnului”, construită în anii
1993–2000 (sfinţită la 24 sept. 2000) după
planul arhitecţilor Maria şi Alexandru
Mulţescu. Catedrala, de dimensiuni mari
(65 m lungime, 36 m lăţime în naos şi 40
m înălţime), are o turlă centrală de formă
circulară, străjuită de alte patru turle mai
mici, şi a fost decorată la exterior (20112012) cu marmură de culoare albă şi bejaurie, în tehnica mozaic bizantin, de
Virgil Moraru din Iaşi. În această
catedrală se păstrează părticele din
moaştele Sfântului Nicolae; în satul
Făgetu există mănăstirea „Vieroşi” (de
călugări), cu biserica având hramul
„Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”,
ctitorie din 1571–1573 a banului Ivaşcu
Golescu şi a clucerului Albu Golescu
(refăcută în 1645 de marele vistier Stroe
Leurdeanu şi apoi în 1827–1834, 1924–
1927 şi după cutremurul din 4 mart.
1977). După secularizarea averilor
mănăstireşti în 1863, mănăstirea a încetat
să funcţioneze, rămânând doar biserica

de mir, obştea monahală fiind reactivată
în 1997; în satul Racoviţa se află biserica
„Sfântul Nicolae” (1786), cu picturi
murale de factură populară, precum şi o
culă boierească construită în 1797–1806
de Nicolae Racoviceanu, afectată de
incendiul din 13 dec. 1877, renovată în
1878, restaurată în 1925, azi monument
istoric.
MIRA Õ Mera.

MIRĂSLĂU, com. în jud. Alba, alcătuită
din 6 sate, situată în zona Dealurilor
Aiudului, pe dr. văii Mureşului; 2 153 loc.
(1 ian. 2011): 1 083 de sex masc. şi 1 070
fem. Halte de c.f. (în satele Mirăslău şi
Decea). Expl. de nisip cuarţos (în satul
Ormeniş). Producţie de mobilă pentru
birouri, de cazane şi radiatoare pentru
încălzire centrală, de băuturi alcoolice şi
de preparate din carne. Abator. Culturi
de cereale. Pomicultură (meri, pruni, peri,
nuci). Pe terit. satului Decea a fost descoperit (1888) un cimitir de înhumaţie de
la sf. Neoliticului, în care s-au găsit unelte
din piatră cioplită (topoare) şi din bronz
(topoare cu tăişuri în cruce), vase din
ceramică, coliere de mărgele din cupru
şi din cochilii de scoică, precum şi urmele
unei aşezări rurale romane din sec. 2–3,
cu bogat inventar (ceramică, arme, obiecte de uz gospodăresc, o statuetă a unei
divinităţi feminine etc.). În satul Cicău a
fost identificată o necropolă de înhumaţie
datând de la sf. sec. 7 şi începutul sec. 8,
în care s-au găsit cercei, arme (o sabie, un
topor, un vârf de lance) şi piese de
harnaşament (zăbale, falere, scăriţe de şa,
rozete). În arealul com. M., la 8/18 sept.
1600 s-a desfăşurat lupta dintre armata
condusă de Mihai Viteazul şi armata
imperială austriacă comandată de generalul Giorgio Basta, soldată cu înfrângerea domnului român. În satul Mirăslău,
menţionat documentar, prima oară, în
1219, se află o biserică reformată din 1843.
Monumente închinate lui Mihai Viteazul
(dezvelit în 1926) şi eroilor români căzuţi
în timpul celui de-al Doilea Război
Mondial. Biserică ortodoxă cu hramul
„Sfinţii Arghangheli Mihail şi Gavriil”
(sec. 15, cu transformări din sec. 18), în
satul Cicău.
MIRCEA VODĂ 1. Com. în jud. Brăila,
alcătuită din 2 sate, situată în partea de
V a Câmpiei Brăilei, pe dr. văii Buzăului;
3 391 loc. (1 ian. 2011): 1 725 de sex masc.
şi 1 666 fem. Produse lactate. Fermă de
creştere a porcinelor (în satul Deduleşti);
creşterea bovinelor. Culturi de cereale,
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floarea-soarelui, plante tehnice şi de nutreţ, legume etc. Pe terit. satului Deduleşti
(întemeiat în 1810) a fost identificată
(1960) o necropolă de înhumaţie, aparţinând culturii materiale Sântana de Mureş
(sec. 4 d.Hr.), în care s-au găsit străchini
şi căni modelate la roată.
2. Com. în jud. Constanţa, alcătuită
din 4 sate, situată în Pod. Carasu, pe
ambele maluri ale canalului Dunăre–
Marea Neagră; 5 034 loc. (1 ian. 2011):
2 592 de sex masc. şi 2 442 fem. Staţie de
c.f. (inaugurată la 4 oct. 1860), în satul
Mircea Vodă. Expl. de argile caolinoase.
Mat. de constr. Morărit; produse de
panificaţie. Creşterea bovinelor, ovinelor
şi porcinelor. Pomicultură (piersici, caişi,
cireşi, meri). Viticultură. Pe terit. satului
Mircea Vodă a fost descoperită (1950) o
inscripţie slavă, datând din anul 943, cu
numele lui jupan Dimitrie, reprezentând
una dintre cele mai vechi mărturii despre
existenţa unei organizări sociale de tip
feudal în Dobrogea. Cămine culturale în
satele Mircea Vodă şi Satu Nou. Biserica
„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”
(1911), cu picturi murale interioare din
1921, spălate în 1938 şi în 2000; Geamie
(în satul Gherghina). Până în 1931, satul
Mircea Vodă, întemeiat în a doua jumătate
a sec. 19 de mai multe familii de tătari
veniţi din Crimeea, s-a numit Cilibichioi.
Până la 7 apr. 2004, com. M.V. a avut în
componenţă satele Făclia, Saligny şi
Ştefan cel Mare, care la acea dată au
format com. Saligny, jud. Constanţa.
MIRCEŞTI, com. în jud. Iaşi, alcătuită din
2 sate, situată în lunca şi pe terasele de
pe dr. râului Siret; 3 803 loc. (1 ian. 2011):
1 911 de sex masc. şi 1 892 fem. Staţie de
c.f. (inaugurată la 15 dec. 1869), în satul
Mirceşti. Nod rutier. Expl. de balast. În
satul Mirceşti, menţionat documentar,
prima oară, la 7 iun. 1455, se află bisericile
cu hramurile „Sfinţii Voievozi” (ante
1809) şi „Adormirea Maicii Domnului”
(1875) şi muzeul memorial „Vasile
Alecsandri” (organizat în 1928, reorganizat în 1957 şi deschis pentru public la
9 iun. 1957), adăpostit în casa construită
în 1861–1865 şi în care a locuit poetul în
perioada 1865–1890. Casa a fost renovată
în 1925–1928 şi 1995–1996. Muzeul cuprinde mobilier, fotografii de familie,
scrisori, ediţii de opere, fotocopii după
manuscrise etc. În curtea muzeului se află
şi casa construită în 1820 de vornicul
Alecsandri (tatăl poetului), precum şi
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mausoleul lui Vasile Alecsandri, realizat
în 1925–1929 după planurile arhitectului
Nicolae Ghika-Budeşti. Până la 7 apr.
2004, com. M. a avut în componenţă
satele Izvoarele, Răchiteni şi Ursăreşti,
care la acea dată au format com.
Răchiteni, jud. Iaşi. Biserică romanocatolică (1976).

MIREŞU MARE, com. în jud. Maramureş,
alcătuită din 7 sate, situată în S-SV Depr.
Baia Mare, la poalele de N ale Dealului
Mare (660 m alt.) din Dealurile
Chioarului, la confl. râului Tulgheş cu
Someşul; 5 127 loc. (1 ian. 2011): 2 560 de
sex masc. şi 2 567 fem. Staţie de c.f. (în
satul Mireşu Mare). Prelucr. lemnului;
produse de panificaţie. Morărit. Fermă
de creştere a bovinelor. Satul Mireşu
Mare apare menţionat documentar,
prima oară, în 1603. Biserică din lemn cu
hramul „Cuvioasa Parascheva” (1800), în
satul Stejera.
MIRON, Schitul ~ Õ 23 August (1).

MIRONEASA, com. în jud. Iaşi, alcătuită
din 3 sate, situată în Pod. Central
Moldovenesc, pe cursul superior al râului
Urşiţa; 4 787 loc. (1 ian. 2011): 2 561 de
sex masc. şi 2 226 fem. Expl. de gresii.
Prelucr. lemnului; produse de panificaţie.
Legumicultură. Viticultură. Pomicultură.
În satul Mironeasa, menţionat documentar într-o catagrafie din 1820, cu
numele Poiana Mironesei, se află biserica
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”
(1993). În satul Schitu Hadâmbului se află
mănăstirea Hadâmbu (de călugări), cu
biserica având hramul „Naşterea Maicii
Domnului”, ctitorie din 1659 a postelnicului grec Iani Hadâmbu, înconjurată
de un zid de incintă de formă rectangulară, întărit cu turnuri de apărare,
circulare, la colţuri şi un turn de poartă

Mirceşti.
Muzeul memorial
„Vasile Alecsandri”

în partea centrală. Biserica a fost construită din piatră brută şi are pereţii
exteriori cu chenare gotice. După secularizarea averilor mănăstireşti în 1863,
monahii au părăsit mănăstirea, complexul monastic fiind afectat, ulterior, de o
degradare accentuată până în 1937 când
s-au executat reparaţii şi s-a reluat viaţa
monahală. La 28 oct. 1959, mănăstirea
Hadâmbu a fost desfiinţată de autorităţile
comuniste, iar călugării alungaţi. Mănăstirea a fost reînfiinţată în 1990, dată după
care a fost repictată vechea biserică (1991)
şi a fost construită o nouă biserică, lângă
cea veche, de mari dimensiuni, cu hramul
„Acoperământul Maicii Domnului”,
pictată în frescă de Vasile Buzuloiu din
Bucureşti, ajutat de ucenicul său Vasile
Gheorghiţă. În cadrul ansamblului monahal
a mai fost construită şi clădirea arhondaricului, după planul arhitectului
Bogdan Negoiţă, care are aspectul unui
palat palatinal care poate găzdui c. 500
de pelerini. La 22 ian. 2003 un violent
incendiu a mistuit 28 de chilii din care a
scăpat nevătămată o icoană a Macii
Domnului, făcătoare de minuni, pictată
în 1938 de preotul Octavian Zmău şi
ferecată în argint de meşterul Ion Contfas
din Târgu-Neamţ. În ziua de Bobotează
a anului 1992, pentru prima dată, ochiul
drept al Maicii Domnului din această icoană
a lăcrimat, iar în 1993, în ajunul Sărbătorii
Sfintei Cuvioase Parascheva, din umărul
drept al Maicii Domnului din aceeaşi icoană
au curs trei picături de mir. Ulterior au mai
curs picături de mir la 22 febr. 1995, 20 aug.
1995 şi în vara anului 1998.

MIROSLAVA 1. Com. în jud. Iaşi, alcătuită din 13 sate, situată în zona Coastei
Iaşilor, la poalele Dealului Miroslava (180
m alt.), pe râul Bahlui; 11 352 loc. (1 ian.
2011): 5 735 de sex masc. şi 5 617 fem.
Producţie de piese şi accesorii pentru
autovehicule şi pentru motoare de auto-

vehicule, de lacuri, vopsele şi cerneluri
tipografice şi de ambalaje din material
plastic. Prelucr. lemnului. Viticultură (în
satul Uricani). Pomicultură. Ferme de
creştere a păsărilor (în satul Uricani) şi a
ovinelor (Miroslava). Apicultură. Iazuri
pentru piscicultură (Ciurbeşti). Muzeu
memorial „Dimitrie Anghel” (în satul
Corneşti), amenajat în casa poetului,
construită în 1840. Casa „Sturdza” (sec.
19). Parc dendrologic. În satul Miroslava,
menţionat documentar, prima oară, în
1579, se află biserica având hramul
„Naşterea Maicii Domnului” (c. 1811,
rezidită în 1850), iar în satul Corneşti
există o biserică din anul 1833; bisericile
cu hramurile „Adormirea Maicii
Domnului” (1745) şi „Sfântul Nicolae”
(ante 1776), în satele Voroveşti şi Valea
Adâncă. În satul Brătuleni există o biserică din sec. 17, iar în satul Ciurbeşti, o
biserică din zid având hramul „Sfinţii
Voievozi” (1769) şi una din lemn cu
hramul „Sfântul Nicolae” (1806). Bisericile din lemn, cu hramurile „Sfinţii Voievozi” (1751–1752, reparată în 1893) şi
„Sfântul Gheorghe” (1768), în satele
Balciu şi Voroveşti; în satul Proselnici se
află o biserică din zid cu hramul „Sfinţii
Voievozi” (sec. 18). Rezervaţie forestieră
(în satul Uricani) cu arbori seculari,
extinsă pe 68 ha.
2. Vârf în M-ţii Bârgău, constituind
alt. max. a acestora (1 625 m).
MIROSLOVEŞTI, com. în jud. Iaşi,
alcătuită din 4 sate, situată în SE Pod.
Fălticeni, pe stg. râului Moldova; 4 626
loc. (1 ian. 2011): 2 365 de sex masc. şi
2 261 fem. Balastieră. Produse lactate.
Fabrică de cărămidă şi teracotă. Moară.
Cămin cultural (1934). Bibliotecă (1934),
cu c. 10 000 vol. În satul Mirosloveşti,
menţionat documentar la 24 sept. 1429,
se află o şcoală agricolă (din 1831) şi o
biserică din lemn cu hramul „Cuvioasa
Parascheva” (1535, cu adăugiri din 1755–
1756); în satul Verşeni există biserica din
lemn cu hramul „Sfinţii Voievozi” (sec.
18). Până la 2 dec. 2004, com. M. a avut în
componenţă satul Ciohorăni, care la acea
dată a devenit comună de sine stătătoare.
MIROŞI, com. în jud. Argeş, alcătuită din
2 sate, situată în Câmpia Găvanu-Burdea,
pe cursul superior al râului Burdea; 2 520
loc. (1 ian. 2011): 1 268 de sex masc. şi
1 252 fem. Staţie de c.f. (inaugurată la 1
ian. 1887), în satul Miroşi. Expl. de petrol
şi gaze naturale. Fermă de creştere a
bovinelor. Culturi de cereale, floarea-

soarelui, plante tehnice şi de nutreţ etc.
În satul Miroşi, atestat documentar la 19
iun. 1551, se află biserica având dublu
hram - „Sfântul Nicolae” şi „Sfinţii
Împăraţi Constantin şi Elena”, construită în anii 1906–1908 după planurile arhitectului T. Kanzler, cu picturi murale
interioare originare executate de Costin
Petrescu.

MIRŞID, com. în jud. Sălaj, alcătuită din
4 sate, situată în zona de contact a M-ţilor
Meseş cu Dealurile Sălajului; 2 255 loc.
(1 ian. 2011): 1 089 de sex masc. şi 1 166
fem. Staţie de c.f. (în satul Mirşid). Expl.
de tuf vulcanic şi de gips (Mirşid), de
granit (Moigrad-Porolissum) şi de gips
(Popeni). Satul Mirşid apare menţionat
documentar, prima oară, în 1219, cu
numele Villa Roba, iar în 1385, cu acela de
Nyirsed (numele actual datează din 1733).
Pe terit. satului Moigrad-Porolissum,
atestat în 1423 cu numele Villa Olachalis
Maygrad, au fost descoperite (1855 şi
ulterior) urmele unei aşezări neolitice (în
cadrul căreia s-a găsit un tezaur de
figurine plate din aur), peste care s-a
suprapus o altă aşezare din perioada de
trecere de la Neolitic la Epoca bronzului
(cultura materială Coţofeni, 2500–1800
î.Hr.). Tot aici a fost descoperit un depozit
de bronz, o necropolă de incineraţie
(sec. 2 î.Hr.) cu inventar bogat, un tezaur
dacic de argint (fibule, brăţări spiralice,
colier), un tezaur monetar cu peste 1 000
de drahme greceşti din Dyrrachium şi
Apollonia, un tezaur de aur găsit într-un
mormânt de înhumaţie (sec. 5), compus
din trei brăţări, cataramă cu granate, o
aplică şi un trident. Pe Dealul Pomet (504
m alt.) din satul Moigrad-Porolissum au
fost descoperite fragmente din limesul de
NV al Daciei, cu zid din piatră, şi urmele
celei mai importante aşezări civile urbane
şi militare romane, numită Porolissum,
dezvoltată dintr-o aşezare dacică mai
veche (menţionată de Ptolemeu), al cărei
nume l-a preluat, şi ridicată la rang de
municipiu în vremea împăratului
Septimius Severus (193–211). Important
centru militar, economic şi ad-tiv
(capitala Daciei Porolissensis), Porolissum
a avut două castre din piatră (castrul cel
mare, din vremea împăratului Caracalla,
198–217, avea 294 x 266 m), în care au
staţionat, succesiv, un mare număr de
trupe romane (Cohors I Britonnum milliaria,
unităţi din Legiunea a XIII-a Gemina, a VII-a
Claudia etc.). Săpăturile arheologice au
scos la iveală două sanctuare, un amfiteatru, templul zeilor Mauri, templul

dedicat lui Liber Pater şi un fragment de
stradă (via), pavată cu lespezi, lată de 5,75
m, ruinele unor cazărmi etc. În perimetrul
satului Firminiş a fost descoperit (1936),
într-un mormânt de înhumaţie datând
din sec. 7 î.Hr., un pumnal (akinakes) din
bronz, cu lungimea lamei de 36,5 cm,
având mânerul decorat cu striuri paralele
şi teaca à jour. În satul Mirşid se află
biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil” (1880-1888, reparată în 1985-1986
şi restaurată în 2008-2009).
MISCHII, com. în jud. Dolj, alcătuită din
6 sate, situată în partea de S a Dealurilor
Amaradiei, pe cursul superior al râului
Teslui; 1 760 loc. (1 ian. 2011): 850 de sex
masc. şi 910 fem. Expl. de petrol şi gaze
naturale. Producţie de maşini-unelte, de
izolatori şi piese izolante din ceramică.
Pomicultură. Creşterea bovinelor şi porcinelor. Satele Mlecăneşti şi Urecheşti sunt
amintite documentar, prima oară, în 1598
şi, respectiv, 1619. Bisericile cu hramurile
„Sfântul Nicolae” (1864), „Sfântul
Dumitru” (ante 1845, refăcută în 1875,
reparată în 1935) şi „Naşterea Maicii
Domnului” (1850), în satele Mischii,
Mlecăneşti şi Urecheşti. În satul Motoci
se află biserica cu dublu hram – „Sfânta
Parascheva” şi „Sfântul Nicolae”, ctitoria
lui Bălaşa Teodoru din anii 1850–1853,
reparată în 1900 şi repictată în 1990, iar
în satul Mischii există biserica din lemn
cu hramul „Sfinţii Voievozi” (1817,
reparată în 1883–1884).
MIŞCA, com. în jud. Arad, alcătuită din
4 sate, situată în partea de S a Câmpiei
Crişurilor, pe cursul inf. al râului Teuz;
3 746 loc. (1 ian. 2011): 1 837 de sex masc.
şi 1 909 fem. Haltă de c.f. (în satul Satul
Nou). Satul Mişca este menţionat documentar, prima oară, în 1249. În satul
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Vânători, atestat documentar în 1214, se
află o biserică din sec. 13 (azi aparţinând
cultului reformat-calvin), în stil romanic,
mărită şi cu turn adăugat în 1768. Fond
cinegetic.

MITOC, com. în jud. Botoşani, alcătuită
din 2 sate, situată în NE Câmpiei Jijiei
Superioare, pe dr. Prutului, la graniţa cu
Rep. Moldova; 1 908 loc. (1 ian. 2011): 953
de sex masc. şi 955 fem. Trei mori de
porumb şi patru prese de ulei comestibil.
Culturi de cereale, floarea-soarelui, plante
de nutreţ ş.a. Creşterea bovinelor, ovinelor ş.a. Muzeu de istorie şi arheologie.
Pe terit. com. M. au fost descoperite
vestigii din Paleolitic. Biserica „Sfântul
Nicolae” (1914-1916, restaurată în 20102011), în satul Mitoc.

MITOCU DRAGOMIRNEI, com. în jud.
Suceava, alcătuită din 4 sate, situată în
Pod. Dragomirnei, la 12 km N de municipiul Suceava; 4 709 loc. (1 ian. 2011):
2 319 de sex masc. şi 2 390 fem. Producţie
de încălţăminte şi îmbrăcăminte din piele.
Culturi de cartofi, cereale, hrean ş.a. Rezervaţia forestieră „Făgetul Dragomirnei”,
situată la 380-450 m alt., cu arbori multiseculari (134,80 ha). În satul Dragomirna
se află mănăstirea Dragomirna (de maici),
cu tot complexul de clădiri, ctitorie din
anii 1602–1609 a mitropolitului Anastasie
Crimca, fortificată cu ziduri şi turnuri de
apărare construite în 1627–1635 din
iniţiativa domnului Miron Barnovschi.
Biserica mică, din cimitir, cu hramul
„Sfinţii Enoh, Ilie şi Ioan Teologul”, a fost
terminată la 27 iul. 1602 şi se compune
dintr-un naos cu absidă şi un pridvor
poligonal deschis, pe coloane, potrivit
influenţei arhitecturii munteneşti. Această

Mitocu Dragomirnei. Vedere de ansamblu a mănăstirii Dragomirna
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biserică are 10,50 m lungime şi 4,88 m
lăţime, fiind de o supleţe şi eleganţă
fermecătoare. În jurul acestei biserici s-a
constituit prima comunitate de călugări
în 1602, iar în 1960 a devenit mănăstire
de călugăriţe. Biserica mare, cu hramul
„Pogorârea Duhului Sfânt”, ridicată în
anii 1606–1609 (sfinţită la 1 sept. 1609),
este de plan dreptunghiular, îngustă (9,60
m lăţime) şi mult alungită, cu o siluetă
semeaţă, având o linie arhitectonică suplă
şi o turlă înaltă de 42 m. Biserica păstrează
la interior (numai în naos şi altar) picturi
murale în frescă, în stil bizantin (remarcabile sunt scenele Iisus în Grădina
Ghetsimani, Prinderea lui Iisus, Judecarea,
Răstignirea, Coborârea de pe Cruce), executate de zugravii Crăciun, Mătieş, Ignat şi
Gligorie. Faţadele sunt înconjurate cu un
brâu format dintr-un triplu tor, răsucit
alternativ, iar turla este integral
împodobită cu motive florale şi geometrice sculptate, de influenţă caucaziană. Jefuit în 1653 de oastea lui Timuş
Hmelniţki şi la 2 oct. 1758 de tătari, aşezământul monahal a suferit modificări în
timpul ocupaţiei austriece (1863) şi a fost
restaurat în anii 1965–1976, redându-i-se
forma iniţială. În pronaosul bisericii mari
se află mormântul lui Anastasie Crimca.
În sec. 17, mănăstirea Dragomirna a avut
un important rol cultural datorită activităţii lui Anastasie Crimca, cel care a
impulsionat copierea textelor religioase
şi împodobirea acestora cu miniaturi.

Mitocu Dragomirnei. Biserica „Pogorârea Duhului
Sfânt” a mănăstirii Dragomirna

Muzeu de artă religioasă (broderii, cruci
sculptate, obiecte din argint, tipărituri
vechi, manuscrise cu miniaturi, între care
se remarcă Tetraevangheliarul din 1609,
scris pe pergament şi decorat cu icoane,
miniaturi şi iniţiale de Anastasie Crimca).
Mănăstirea Dragomirna are un paraclis
cu hramul „Sfântul Nicolae” (1635,
refăcut în 1846) şi chilii din 1845. Tot la
mănăstirea Dragomirna a trăit, în perioada
1763–1775, călugărul Paisie Velicicovschi,
întors de la o mănăstire de pe Muntele
Athos. În satul Mitocu Dragomirnei,
atestat documentar la 24 febr. 1587, se
află o biserică romano-catolică, cu hramul
„Înălţarea Sfintei Cruci” (1894), o biserică
din lemn, cu hramul „Cuvioasa
Parascheva” (1792–1794), cu catapeteasmă
din 1796, pictată de Ionuţ Burdujeni, şi o
biserică din zid cu hramul „Adormirea
Maicii Domnului” (1820–1825).

MITRENI, com. în jud. Călăraşi, alcătuită
din 3 sate, situată în Câmpia Mostiştei,
pe stg. râului Argeş; 4 206 loc. (1 ian.
2011): 2 102 de sex masc. şi 2 104 fem.
Haltă de c.f. (în satul Valea Roşie). Fabrică
de conserve de legume şi fructe şi de supe
concentrate. Culturi de cereale, floareasoarelui, rapiţă, şofran, plante tehnice şi
de nutreţ, legume etc. Creşterea bovinelor, ovinelor, porcinelor. Pe terit.
satului Valea Roşie se află lacul Mitreni
(14 ha), cu apă sărată (mineralizare 6,3
g/l), sodică, sulfatată şi cu nămol sapropelic pe fundul lacului, cu valori terapeutice. În vatra satului Mitreni a fost
descoperită (1958) o necropolă de înhumaţie aparţinând culturii materiale
Sântana de Mureş (sf. sec. 3 – începutul
sec. 4), în care s-au găsit vase din ceramică, un pahar din sticlă, catarame, fibule
din bronz, mărgele din sticlă etc. Între 17
febr. 1968 şi 23 ian. 1981, com. M. a făcut
parte din jud. Ilfov. În satul Valea Roşie
se află o mănăstire de maici, înfiinţată în
1992, cu biserica „Buna Vestire”
construită în anii 1995-1998 şi pictată în
2009-2010. Rezervaţia forestieră Ciornuleasa
(75,2 ha), înfiinţată în 1954, ocroteşte o
pădure de tip „şleau” de câmpie, cu
numeroase elemente sudice, alcătuită din
stejar (Quercus robur), stejar brumăriu
(Quercus pedunculiflora), carpen (Carpinus
betulus), cărpiniţă (Carpinus orientalis), tei
(Tilia tomentosa), frasin pufos (Fraxinus
pallisae), vişin turcesc (Prunus mahaleb),
ulm (Ulmus procera) ş.a. Arbuştii sunt
reprezentaţi prin sânger (Cornus sanguinea), măceş (Rosa canina), păducel (Crataegus monogyna), soc (Sambucus nigra),

dârmoz (Viburnum lantana), scumpie
(Cotinus coggygria) ş.a., iar stratul ierbaceu
include toporaşi (Viola odorata), mierea
ursului (Pulmonaria officinalis), golomăţul
(Dactylis glomerata), sadina (Chrysopogon
gryllus) ş.a. Rezervaţie cinegetică (fazani,
mistreţi, iepuri, căprioare).

MITROFANI, com. în jud. Vâlcea, alcătuită din 4 sate, situată în SE Piem.
Olteţului; 1 266 loc. (1 ian. 2011): 647 de
sex masc. şi 619 fem. Băuturi răcoritoare.
Viticultură. În satul Mitrofani, atestat
documentar la 26 oct. 1626, se află bisericile din lemn cu hramurile „Sfântul
Nicolae” (1704, cu picturi originare), distrusă de un incendiu la 18 iul. 2000, şi
„Sfinţii Voievozi” (1813), şi biserica de
cărămidă „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil” (1910-1914, reparată în 1937); în
satul Cetăţeaua există biserica din lemn
„Sfântul Nicolae” (1791–1793), iar în satul
Racu, biserica „Sfinţii Voievozi” (1808–
1813). Com. M. a fost înfiinţată la 7 apr.
2004 prin desprinderea satelor Mitrofani,
Cetăţeaua, Izvoraşu şi Racu din com.
Suteşti, jud. Vâlcea.

MIZIL, oraş în jud. Prahova, situat în
Câmpia Săratei, la contactul cu Subcarpaţii de Curbură, la poalele Dealului
Istriţa, la 110–150 m alt., pe cursul
superior al râului Ghighiu şi pe terasele
văilor Budureasa şi Tohăneanca, la 35 km
E-NE de municipiul Ploieşti; 15 977 loc.
(1 ian. 2011): 7 693 de sex masc. şi 8 284
fem. Supr.: 19,3 km2, din care 4,3 km2 în
intravilan; densitatea: 3 715 loc./km2.
Staţie de c.f. (inaugurată la 13 sept. 1872).
Nod rutier. Producţie de armament, de
poliuretan, mobilă şi furnire din lemn,
de articole de marochinărie şi de voiaj,
de încălţăminte, de confecţii textile, de
tapiserii şi mobilier de hol tapisat, de
confecţii metalice, de saltele tip „Relaxa”,
stofe pentru mobilă, produse alim.
(conserve de legume şi fructe, preparate
din carne, condimente, panificaţie) şi de
gheaţă. Centru viticol şi de vinificaţie.
Istoric. În perimetrul oraşului au fost
descoperite urme materiale din Epoca
bronzului, precum şi ceramică din sec.
3–4 şi 7–9. Localit. apare menţionată
documentar, prima oară, în 1529, apoi la
6 iul. 1585, într-un act emis la cancelaria
domnului Mihnea Turcitul, cu numele
Esteu, şi la 30 sept. 1591, într-un act
semnat de domnul Ştefan Surdul, în care
este consemnată cu numele Istau (amintit
şi în anii 1610, 1612, 1616 etc.). În timpul
domniei lui Constantin Brâncoveanu

(1688–1714), satul Esteu (numit în acea
vreme şi Istau) a intrat în posesia sa, el
construind aici case domneşti şi acordând
dreptul la târguri anuale. În sec. 18–19,
aici s-a aflat o staţie a poştei de cai (menzil) care funcţiona pe drumul ce lega
Buzăul cu Ploieştiul, fapt ce a determinat
schimbarea numelui localit. din Istau în
Mezil (de la care derivă numele actual).
Declarat oraş în 1870. În prezent, oraşul
M. are în subordine ad-tivă localit. componentă Fefelei (menţionată documentar
la 6 aug. 1600). Monumente: bisericile cu
hramurile „Sfântul Ioan” (ctitorie din
1857 a lui Ion Cantacuzino, repictată în
1916) şi „Adormirea Maicii Domnului”
(1865); biserica din lemn pe fundaţie de
beton cu hramul „Sfinţii Ioachim şi Ana”,
de mari dimensiuni (32 m lungime şi 52
m înălţimea turlei), construită în stil
maramureşan în anii 2006-2007. În localit.
componentă Fefelei se află biserica cu
dublu hram - „Sfântul Nicolae" şi „Sfânta
Treime", ctitorie din 1790 a polcovnicului
Nicolae Strâmbeanu, restaurată şi
repictată în anii 2010-2011.
MOACŞA, com. în jud. Covasna, alcătuită din 2 sate, situată în Depr. Târgu
Secuiesc, pe Râu Negru; 1 261 loc. (1 ian.
2011): 636 de sex masc. şi 625 fem. Staţie
de c.f. (în satul Moacşa). Morărit. Creşterea bovinelor. Culturi de cereale, cartofi
ş.a. Pe terit. fostului sat Eresteghin (înglobat în satul Moacşa la 17 febr. 1968) au
fost descoperite (1962) urmele unei
aşezări aparţinând culturii materiale
Precucuteni, în care s-au găsit figurine
antropomorfe, precum şi vestigiile unei
aşezări din care s-au recuperat vase din
ceramică (de tip Boian) de culoare neagră
cu decor excizat, cu motive meandrice ce
alternează cu zone netede. În satul
Moacşa, menţionat documentar, prima
oară, în 1332, se află o biserică reformată
(1896). În satul Pădureni, atestat documentar în 1332, există o plantaţie de
castani (declarată monument al naturii).
Până la 9 apr. 2004, com. M. a avut în
componenţă satul Dalnic, care la acea
dată a devenit comună de sine stătătoare.

MOARA, com. în jud. Suceava, alcătuită
din 8 sate, situată în Pod. Sucevei, pe râul
Şomuzu Mare; 4 938 loc. (1 ian. 2011):
2 440 de sex masc. şi 2 498 fem. Reşed.
com. este satul Moara Nica. Culturi de
cartofi. În satul Bulai se află mănăstirea
armeano-gregoriană „Hagigadar” (de
maici), situată pe Dealul Bulai, cu biserica
„Adormirea Maicii Domnului” construită

în anii 1512–1519 ca biserică a unui metoc
armenesc, pe cheltuiala negustorului
armean de vite Asduadzadur (Bogdan)
Donavakian, ajutat de fratele său. Conform legendei, fraţii Donavakian au avut
un vis în care li s-a arătat Maica Domnului cerându-le să construiască un lăcaş
de rugăciune. Biserica a fost restaurată
în 1896 de un meşter italian. Un vechi
obicei, care se păstrează şi astăzi, este
acela că, pentru îndeplinirea unor dorinţe,
credincioşii trebuie să urce în genunchi
Dealul Bulai pe care se află mănăstirea,
iar în timpul urcuşului aceştia trebuie să
aprindă lumânări în locuri special amenajate. Când ajung la biserica mănăstirii,
credincioşii înconjură biserica de trei ori,
mergând tot în genunchi. Tot în satul
Bulai se află o biserică ortodoxă datând
din 1774, cu pridvor adăugat în 1933, şi
o biserică romano-catolică (1982-1984),
iar în satul Moara Nica există o biserică
din lemn, cu hramul „Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Graviil” (1774), cu turlă pe naos,
ridicată în 1920 şi pridvor adăugat în
1933, declarată monument istoric, şi
biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”
(1994-2004, pictată în frescă, în anii 20052007, de Ionuţ Crasie).
MOARA SĂRACĂ Õ Moara Vlăsiei.

MOARA VLĂSIEI, com. în jud. Ilfov,
alcătuită din 2 sate, situată în Câmpia
Vlăsiei, pe râul Cociovaliştea; 6 013 loc.
(1 ian. 2011): 2 944 de sex masc. şi 3 069
fem. Staţii de c.f. (în satele Moara Vlăsiei
şi Căciulaţi). Nod rutier. Expl. de balast.
Fabrică de băuturi răcoritoare. Avicultură; sericicultură. Satul Moara Vlăsiei
apare menţionat, pentru prima oară, în
1622. Până la 17 febr. 1968, satul şi com.
M.V. s-au numit Moara Săracă. Între 23 ian.
1981 şi 10 apr. 1997, a făcut parte din
Sectorul Agricol Ilfov. În satul Căciulaţi
se află palatul „Ghica”, în stil neoclasic,
a cărui construcţie a fost începută în 1828
de domnul Grigore Dimitrie Ghica şi
terminată în 1834 de fratele acestuia,
domnul Alexandru Dimitrie Ghica,
pentru a fi folosit ca reşedinţă de vară. În
jurul palatului există un parc (15 ha), în
incinta căruia se află o biserică-paraclis
cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” (1832, renovată în 1890). Palatul a
fost donat în 1924, de către urmaşii fam.
Ghica, Academiei Române în administrarea căreia se află şi în prezent.
MOARILE Õ Moreni.
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MOCIAR, Rezervaţia forestieră ~ Õ
Gurghiu (3) şi Solovăstru.

MOCIU, com. în jud. Cluj, alcătuită din 9
sate, situată în Câmpia Fizeşului; 3 468
loc. (1 ian. 2011): 1 753 de sex masc. şi
1 715 fem. Nod rutier. Producţie de
ambalaje din material plastic. Pe terit.
satului Crişeni au fost descoperite (1965)
un tezaur alcătuit din 82 de monede din
argint, datând din a doua jumătate a sec.
3 î.Hr., considerate a fi emisiuni celtodacice, şi două morminte de înhumaţie
din sec. 4. Satul Mociu apare menţionat
documentar, prima oară, în 1219, cu
numele Villa Mochy. Biserici în satele
Boteni (sec. 13, cu modificări gotice din
sec. 15 şi baroce din sec. 18) şi Chesău
(sec. 15–16, cu arhitectură gotică şi
ancadramente renascentiste, cu portal din
1521, decorat cu vrejuri şi capete de
îngeri, şi tavan casetat, pictat în 1788);
clopotniţă (1772). Biserici din lemn cu
acelaşi hram – „Sfinţii Arhangheli Mihail
şi Gavriil”– în satele Crişeni (1791) şi
Chesău (sec. 18, cu picturi interioare din
1817; această biserică a fost adusă la
Chesău în 1923 din satul Girişu Român).
În satul Boteni se află o rezervaţie
botanică (4 ha), iar în satul Mociu o
rezervaţie ornitologică (300 ha), declarată
monument al naturii în anul 1957. La 3
febr. 1882, pe terit. com. M. a căzut un
meteorit (cel mai mare de pe terit. actual
al României), cu o greutate de 37,5 kg, în
prezent expus la Facultatea de Geologie
a Universităţii Babeş-Bolyai din ClujNapoca. De pe o supr. de c. 70 km2 din
jurul locului unde a căzut meteoritul s-au
mai colectat peste 100 000 de bucăţi mai
mici din acel meteorit. Festival folcloric
anual (din 1994), în luna sept.

MODELU, com. în jud. Călăraşi, alcătuită
din 2 sate, situată în SE Câmpiei
Bărăganului şi în SV Bălţii Ialomiţei, pe
braţul Borcea al Dunării; 9 847 loc. (1 ian.
2011): 4 952 de sex masc. şi 4 895 fem.
Producţie de mobilă pentru birouri şi de
ambalaje din lemn. Creşterea porcinelor.
Culturi de cereale, floarea-soarelui, plante
tehnice şi de nutreţ, legume etc. Pescuit.
Între 17 febr. 1968 şi 23 ian. 1981 a făcut
parte din jud. Ialomiţa. În satul Modelu,
întemeiat în anul 1882, se află mănăstirea
Radu Negru (de călugări), înfiinţată în
perioada 1992–1995, cu biserica având
hramul „Sfântul Gheorghe”, construită
în anii 1909–1913 (cu picturi murale
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interioare din 1937 şi recondiţionate în
1969 de Vasile Olteanu) şi părăsită în anii
1960–1977, din cauza inundaţiilor; biserica a fost refăcută în 1989–1990 şi resfinţită la 14 oct. 1995. Până în 1985, com. M.
a avut în componenţă satul Stoeneşti care
în acel an a fost desfiinţat ca urmare a
programului de desfiinţare a numeroase
sate, iniţiat de Nicolae Ceauşescu.

MOFTIN, com. în jud. Satu Mare, alcătuită din 7 sate, situată în Câmpia Someşului, pe cursul inf. al râului Crasna; 4 226
loc. (1 ian. 2011): 2 129 de sex masc. şi
2 097 fem. Staţii de c.f. (în satele Moftinu
Mic şi Domăneşti). Nod rutier. Reşed.
com. este satul Moftinu Mic, menţionat
documentar, prima oară, în 1828.
Bibliotecă publică (1966), cu peste 8 500
vol. Lacuri piscicole cu o supr. totală de
150 ha. Creşterea porcinelor şi ovinelor.
Culturi de cereale şi plante tehnice (sfeclă
de zahăr). Pe terit. satului Domăneşti a
fost descoperit (1880) un depozit de
bronzuri, alcătuit din 375 de obiecte
(unelte, arme, podoabe ş.a.), datând de
la sf. Epocii bronzului (sec. 13–12 î.Hr.),
iar în 1962 au mai fost scoase la iveală
încă 72 de piese din bronz din aceeaşi
epocă. În satul Moftinu Mare, menţionat
documentar, prima oară, în 1330, se află
o biserică romano-catolică zidită în anii
1792-1795 pe locul uneia din 1724 care a
fost distrusă de incendiul din 1791.
MOGOSABRAAM Õ Abrămuţ.

MOGOŞ, com. în jud. Alba, alcătuită din
21 de sate, situată în bazinetul depresionar omonim din NV M-ţilor Trascău, pe
cursul superior al râului Geoagiu, la 734
m alt.; 832 loc. (1 ian. 2011): 423 de sex
masc. şi 409 fem. Expl. forestiere. În satul
Mogoş (care până la 17 febr. 1968 s-a
numit Micleşti), menţionat documentar
în 1909, are loc anual (în luna mai), manifestarea etno-folclorică „Chemarea
narciselor”. Zonă de port popular, de
veche tradiţie. În satul Cojocani, amintit
documentar, prima oară, în perioada
1760–1762, se află biserica ortodoxă, din
lemn, cu hramul „Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil” (sec. 15, cu modificări
şi adăugiri din sec. 18 şi 20), declarată
monument istoric, iar în satul Bârleşti
(atestat documentar în 1909) există
biserica ortodoxă, din lemn, cu hramul
„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”
(1844, cu picturi pe pereţii interiori,

executate în 1846), declarată monument
istoric.
MOGOŞANI, com. în jud. Dâmboviţa, alcătuită din 5 sate, situată în Câmpia Titu,
pe râul Argeş; 4 299 loc. (1 ian. 2011):
2 076 de sex masc. şi 2 223 fem. Haltă de
c.f. (în satul Cojocaru). Morărit; ateliere
de tâmplărie. Culturi de cereale, legume
ş.a. Pe terit. com. a fost descoperită (1962)
o necropolă birituală, cu 70 de morminte
(datând din sec. 4), în cadrul căreia s-au
identificat elemente aparţinând populaţiilor
gotice, sarmatice şi daco-romane (ceramică cenuşie lustruită, tipică populaţiilor
gotice, şi ceramică din pastă poroasă,
specifică localnicilor, mărgele din
chihlimbar şi din sticlă, fibule din argint,
piepteni din os etc.). Bisericile cu acelaşi
hram – „Sfântul Nicolae”, în satele
Cojocaru (1812) şi Merii (1884); biserică
având triplu hram –„Sfântul Nicolae”,
„Cuvioasa Parascheva” şi „Sfântul Ioan”
(1884–1885), în satul Zăvoiu; biserica
„Adormirea Maicii Domnului” (1840), în
satul Mogoşani.

MOGOŞEŞTI 1. Com. în jud. Iaşi, alcătuită din 4 sate, situată în Pod. Central
Moldovenesc, la poalele de NE ale
Dealului Bordea; 5 411 loc. (1 ian. 2011):
2 784 de sex masc. şi 2 627 fem. Expl. de
gresii, argile şi marne. Moară de cereale.
Culturi de cereale, plante tehnice şi
nutreţ, cartofi, legume etc. În arealul com.
M. au fost descoperite vestigii de la sf.
Paleoliticului, din epocile bronzului şi
fierului, din sec. 9–11 şi 17–18. În satul
Mogoşeşti, menţionat documentar, prima

Mogoşoaia (2). Palatul domnesc

oară, în 1438, se află o biserică romanocatolică (1922).
2. Õ Mogoşeşti-Siret.

MOGOŞEŞTI-SIRET, com. în jud. Iaşi,
alcătuită din 3 sate, situată în zona de
contact a Pod. Fălticeni cu Culoarul
Siretului, pe terasele de pe dr. Siretului;
4 027 loc. (1 ian. 2011): 1 987 de sex masc.
şi 2 040 fem. Staţie de c.f. (în satul
Muncelu de Sus) şi haltă de c.f. (în satul
Mogoşeşti-Siret). Producţie de ambalaje
din material plastic. În satul MogoşeştiSiret, menţionat documentar, prima oară,
la 25 aug. 1454, ca punct de vamă, se află
biserica „Sfântul Nicolae” (1821). Satul
Tudor Vladimirescu a fost înfiinţat în
1892 prin împroprietărirea ţăranilor cu
pământ, cu numele Satu Nou, iar între
1921 şi 23 mart. 1948 acest sat a purtat
denumirea Principesa Maria. În satul
Muncelu de Sus, atestat documentar la 8
sept. 1442, se află biserica „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” construită
în 1803 din bârne pe temelie de piatră,
restaurată în 1856 şi 1903. Are catapeteasmă din lemn de tei datând din 1875.
La 5 km SV de satul Muncelu de Sus, pe
terit. com. Tupilaţi, jud. Neamţ, se află
celebrul Han al Ancuţei. Pe terit. com. au
fost descoperite tezaure de monede din
bronz (sec. 1–2) şi argint (sec. 16). Până
la 17 febr. 1968, satul şi com. MogoşeştiSiret s-au numit Mogoşeşti.
MOGOŞOAIA 1. Lac de origine antropică,
pe Valea Colentinei, în arealul comunei

omonime, la 15 km NV de Bucureşti.
Supr.: 103 ha, din care 40 ha asanate. Pe
malul drept al lacului se află pădurea
Mogoşoaia (20 ha). Obiectiv turistic.
2. Com. în jud. Ilfov, formată dintr-un
sat, situată în Câmpia Vlăsiei, pe stg.
lacului cu acelaşi nume şi a râului
Colentina; 6 444 loc. (1 ian. 2011): 3 180
de sex masc. şi 3 264 fem. Staţie de c.f.
(inaugurată la 17 nov. 1886). Producţie
de instrumente optice şi de echipamente
fotografice, de mobilă şi de încălţăminte.
Iazuri şi heleşteie. Creşterea bovinelor,
porcinelor şi păsărilor. Pomicultură,
viticultură, legumicultură. Prima menţiune documentară a localit. datează din
24 apr. 1598. În 1680, marele postelnic
Constantin Brâncoveanu a cumpărat un
teren din sat, pe care a construit ulterior
un ansamblu arhitectonic, reprezentativ
pentru epoca brâncovenească, format
dintr-o bisericuţă cu hramul „Sfântul
Gheorghe” (1688), care avea să slujească
drept paraclis (în interior se păstrează
picturile murale executate în anii 17021705 de către zugravul grec Konstantinos,
între care se remarcă tabloul votiv cu
imaginea ctitorului împreună cu soţia sa,
Maria, şi cei patru fii şi şapte fiice) şi
palatul domnesc (1698–1702), folosit de
Brâncoveanu ca reşed. de vară. Situat pe
malul stâng al lacului Mogoşoaia, palatul,
care are subsol, parter şi etaj, se caracterizează prin armonia proporţiilor, prin
folosirea unor elemente renascentiste

Mogoşoaia (2). Loggia palatului domnesc

(loggia dinspre lac), prin bogata decoraţie
sculptată (de inspiraţie barocă) a
coloanelor şi balustradelor din piatră.
Palatul se află în mijlocul unei grădini
mari, înconjurată de ziduri, cu un turn
de poartă şi un foişor. În incinta Curţii
Domneşti se mai păstrează vechea bucătărie (cuhnia). În sec. 19, palatul a fost
cumpărat de fam. de boieri Bibescu. În
1920, Martha Bibescu, soţia prinţului
George Valentin Bibescu, a renovat
palatul, iar în 1945 aceasta a donat palatul
statului român pentru a fi transformat în
muzeu. După restaurarea din 1957,
palatul adăposteşte un muzeu de artă
feudală, cu bogate colecţii de argintărie,
sculpturi în piatră şi lemn, icoane,
ţesături, broderii în fir de aur şi argint,
hrisoave, tipărituri rare etc. La subsol este
amenajat (din 1959) un lapidariu. În
incinta curţii se află o clădire, având un
portic cu coloane din cărămidă, construită în sec. 20, care găzduieşte casa de
creaţie a scriitorilor şi artiştilor plastici.
În prezent, aici funcţionează Centrul
Naţional de Cultură. Între 23 ian. 1981 şi
10 apr. 1997, com. M. a făcut parte din
Sectorul Agricol Ilfov.

MOHOŞ, tinov situat în masivul vulcanic
Puciosu (Carpaţii Orientali), la 1 050 m
alt., la un km NE de lacul vulcanic Sfânta
Ana, cantonat în craterul unui vulcan
stins. Supr.: 40 ha. Stratul plutitor de
turbă, care atinge în prezent 10,5 m grosime, a început să se formeze la sfârşitul
ultimei glaciaţiuni, acoperind, treptat,
supr. unui vechi lac. Aici se întâlnesc
peste 20 de specii şi varietăţi de Sphagnum
(muşchi de turbă), între care se remarcă
o specie rară în România (Sphagnum
ampullaceum). În jurul tinovului vegetează

Moineşti. Monumentul „Dada”
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specii rare de plante, cum sunt bumbăcariţa (Eriophorum gracile), mai multe
specii de rogoz (Carex elongata, Carex
limosa, Carex pauciflora), răchita (Salix
aurita), răchiţelele (Vaccinum oxycoccos),
roua cerului (Drosera rotundifolia, Drosera
obovata, aceasta din urmă este o plantă
carnivoră) ş.a. Tinovul M., împreună cu
zona înconjurătoare extinsă pe c. 80 ha,
a fost declarat rezervaţie floristică. Cunoscut şi sub numele de Lacul cu muşchi.

MOIECIU, com. în jud. Braşov, alcătuită
din 6 sate, situată în culoarul depresionar
Rucăr–Bran, la poalele de E ale M-ţilor
Piatra Craiului şi cele de NV ale M-ţilor
Bucegi; 4 697 loc. (1 ian. 2011): 2 362 de
sex masc. şi 2 335 fem. Reşed. com. este
satul Moieciu de Jos, menţionat documentar, prima oară, în 1802. Producţie
de mobilă, de ambalaje din lemn, de
brânzeturi, caşcaval ş.a. Creşterea
bovinelor (în satul Cheia). Bisericile
ortodoxe cu hramurile „Sfântul Nicolae”
(sec. 18) şi „Adormirea Maicii Domnului”
(1818), în satele Moieciu de Jos şi Cheia.
În arealul com. M. se află punctul fosilifer
Vama Strunga (10 ha). Agroturism.
MOIGRAD Õ Mirşid.

MOINEŞTI, municipiu în jud. Bacău,
situat în partea de V a Depr. Tazlău, la
poalele de N ale culmii Berzunţi, la 480 m
alt., pe râul Ormeniş, la 49 km SV de
municipiul Bacău; 23 472 loc. (1 ian. 2011):
11 414 de sex masc. şi 12 058 fem. Supr.:
54,9 km2, din care 8,8 km2 în intravilan;
densitatea: 2 667 loc./km2. Staţie finală
de c.f. pe linia Adjud–Oneşti–Târgu
Ocna–Comăneşti–Moineşti, inaugurată

Moineşti. Catedrala cu dublu hram - „Sfântul
Nicolae” şi „Naşterea Maicii Domnului”
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în 1899. Nod rutier. Expl. de petrol,
menţionate documentar încă din anii
1440 şi 1442. Expl. forestiere şi de gaze
naturale. Distilerie de ţiţei (1840). Construcţii de utilaje pentru foraj. Producţie
de dispozitive, aparate şi instrumente
medicale şi de laborator, de mobilă, de
încălţăminte, de conf. şi de produse alim.
(preparate din lapte, panificaţie ş.a.).
Ateliere de reparaţii. Muzeu de istorie.
Parc. Izvoare cu ape minerale sulfuroase,
clorurate, bicarbonatate, sodice, calcice,
magneziene, cunoscute din 1860 şi valorificate din 1885 pentru tratarea afecţiunilor tubului digestiv. Istoric. Având o
existenţă rurală îndelungată (M. apare
menţionat documentar, prima oară, ca
sat, la 10 apr. 1437), localit. a fost ridicată
la rang de târg, prin hrisov domnesc, în
1832. Trecut în categoria comunelor
rurale, în 1864, M. a fost declarat oraş în
1912, după ce înglobase aşezarea Găzărie,
formată, în 1910, prin stabilirea mai
multor familii în jurul unei instalaţii de
distilare a petrolului. În 1934 a fost recunoscut ca staţiune balneoclimaterică, iar
la 5 nov. 2001 oraşul M. a fost ridicat la
rang de municipiu. În prezent, municipiul M. are în subordine ad-tivă localit.
componentă Găzărie. În sec. 19 şi prima
jumătate a sec. 20, la M. a existat o puternică comunitate de evrei; aici s-a născut,
printre alţii, Tristan Tzara, fondatorul
dadaismului. Monumente: biserica
având hramul „Cuvioasa Parascheva”
(1702, refăcută în 1768, cu transformări
la faţade din 1840–1847 şi un pridvor
adăugat în 1896; reparată în 1927, restaurată în anii 2002-2003 şi repictată în
tempera de Jan Zărnescu); bisericile cu
hramurile „Sfântul Nicolae” (c. 1800),
„Sfântul Ioan” (ante 1839) şi „Sfântul
Gheorghe” (1856–1860); în perioada 19982010 a fost construită catedrala cu dublu
hram - „Sfântul Nicolae” şi „Naşterea
Maicii Domnului”, după planul arhitectului Viorel Dorneanu din Bacău, pe locul
unei biserici din 1808, iar în 1990-1996 a
fost zidită biserica romano-catolică (32 m
lungime, 18 m lăţime şi 36 m înălţimea
turnului); monumentul „DADA” (autor
Ingo Glass), închinat lui Tristan Tzara,
dezvelit în 1996 cu prilejul centenarului

naşterii poetului. Acest monoment este
inclus pe lista monumentelor UNESCO.

MOISEI, com. în jud. Maramureş,
formată dintr-un sat, situată în partea de
E a Depr. Maramureş, pe râul Vişeu;
9 375 loc. (1 ian. 2011): 4 783 de sex masc.
şi 4 592 fem. Staţie de c.f. Nod rutier.
Expl. şi prelucr. lemnului (parchete).
Prelucr. laptelui şi a lânii. Producţie de
macaroane şi tăiţei. Creşterea bovinelor,
ovinelor, porcinelor şi cabalinelor.
Apicultură. Centru pomicol. Agroturism.
Satul Moisei a făcut parte din cnezatul
lui Bogdan, ante 1353, dar apare
menţionat documentar, prima oară, în
1365, cu numele Moyse. La M., horthyştii,
în retragere, au ucis mişeleşte (la 14 oct.
1944) 29 de patrioţi români şi au incendiat
satul, transformând în scrum c. 200 de
case. În casa din lemn de la nr. 851 a fost
amenajat un muzeu memorial în
amintirea românilor ucişi de armata
ungară. În memoria victimelor din M.,
sculptorul român Vida Gheza a realizat
(în 1967) un ansamblu monumental,
format din 12 siluete de bărbaţi (sculptate
în lemn) dispuse în cerc, în jurul unei
mese din piatră. Mănăstirea (de călugări)
din com. M., datând din 1599 şi atestată
documentar, prima dată, în 1637 când
apare consemnată ca reşed. a episcopului
Dumitru Pop. Aici, în sec. 17–18, a
funcţionat un important centru de pictură
bisericească. Biserica mănăstirii, cu
hramul „Adormirea Maicii Domnului”,

a fost construită din lemn, în 1637, dar
sfinţită în 1672 de mitropolitul Sava
Brancović. Biserica păstrează fragmente
de picturi interioare executate pe pânză
în 1699; restaurată în anii 1928–1929 şi
repictată în 1985-1986. Alături se află o
biserică din zid, construită în anii 1904–
1910, în stil neoclasic (renovată şi repictată în anii ’80 ai sec 20). Rezervaţia
naturală „Izvorul Bătrâna” (0,5 ha).

MOISEŞTI-MĂLĂRIŞCA, Dealurile ~,
unitate deluroasă aparţinând Pod.
Mehedinţi, extinsă pe direcţie NE-SV,
între cursul superior al râului Topolniţa
(NE) şi Dunăre (SV), dominând spre E
Depr. Bahna şi Depr. Baia de Aramă–
Cireşu. În partea de N, în bazinul
Topolniţei, se află Dealurile Mălărişca, în
care relieful prezintă culmi rotunjite, cu
pante domoale, dominate de câteva
vârfuri mai înalte. Culmile deluroase din
partea de S, din bazinul Bahnei, aparţinând Dealurilor Moiseşti, au o boltire
largă şi prezintă pante accentuate, iar
văile care le segmentează sunt adânci şi
strâmte. Tot aici se întâlnesc şi cele mai
mari înălţimi din întregul ansamblu
deluros, respectiv vârfurile Gornova (718
m alt.) şi Vârful Cristei (686 m). Dealurile
din bazinul Topolniţei, respectiv Dealurile Mălărişca, sunt acoperite în cea mai
mare parte cu livezi şi pajişti, iar cele din
bazinul Bahnei (Dealurile Moiseşti) sunt
acoperite atât cu păduri, cât şi de culturi
agricole.

Moisei. Ansamblul sculptural realizat de Vida Gheza

MOLDOVA 1. Podişul Moldovei, mare
unitate geografică în partea de E a
României, situată între graniţa de NE a
ţării (la N), râul Prut (la E), Câmpia
Română, respectiv Câmpiile Siretului
Inferior, Tecuciului şi Covurlui (la S),
Subcarpaţii Moldovei (la V) şi Obcinele
Bucovinei (la NV). Reprezintă o unitate
de platformă (sectorul de SV al Platformei
Podolice), alcătuită predominant din
depozite marine şi fluvio-lacustre, dispuse transgresiv peste un fundament
cristalin. Relief variat, marcat în peisajul
morfologic prin culmi teşite şi rotunjite,
cu alt. de peste 500 m în NV (Pod. Sucevei) şi între 400 şi 480 m în partea
centrală (Pod. Bârladului), prin frecvente
formaţiuni de cueste şi pornituri de teren.
Alt. max.: 692 m (vf. Ciungi). Pod. M.,
intens fragmentat de văi largi, însoţite de
lunci şi terase bine dezvoltate (Siret, Prut,
Moldova, Bârlad, Jijia, Bahlui ş.a.), are o
climă temperat-continentală (medii
termice multianuale între 6 şi 9°C), cu
precipitaţii moderate (500–700 mm anual)
şi soluri ce reflectă continentalismul climatului (cernoziomuri, cernoziomuri
cambice, soluri brune de pădure şi cenuşii
de pădure). Ca urmare a interferenţei
elementelor est-continentale cu cele central-europene, covorul vegetal are un
caracter complex, prezentând diferenţe
semnificative în funcţie de altitudine şi
de poziţia în teritoriu. În marginea de NV,
la 500–600 m alt., se întâlnesc păduri de
fag în amestec cu brad şi molid; în continuare, la 400–500 m alt. sunt făgete şi
amestecuri de fag cu gorun, iar pe dealurile cu înălţimi de 250–400 m se află
păduri de gorun în amestec cu stejar,
carpen, tei, frasin, arţar, jugastru. În porţiunile mai joase din partea de E a Pod.
M. se dezvoltă în condiţii naturale vegetaţia de silvostepă: în Câmpia Jijiei –
silvostepă de tip nordic, cu pâlcuri de pădure de stejar, iar în SE (în porţiunile mai
joase ale Pod. Bârladului) silvostepă
sudică cu pâlcuri de stejar pufos şi
brumăriu. Astăzi, vegetaţia naturală a fost
în mare parte înlocuită de pajişti secundare (mai extinse în Pod. Sucevei) şi în
special de culturi agricole, de viticultură
şi pomicultură. Din punct de vedere fizico-geografic, Pod. M. cuprinde trei mari
subunităţi: Pod. Sucevei, în NV, Câmpia
Jijiei sau Câmpia Moldovei, în partea

centrală şi de NE, şi Pod. Bârladului, în
partea centrală şi de S.
2. Subcarpaţii Moldovei Õ Subcarpaţi.
3. Câmpia sau Depr. Moldovei Õ
Jijia (1).
4. Râu, afl. dr. al Siretului în aval de
municipiul Roman; 216 km; supr.
bazinului: 4 326 km2. Izv. din NE Obcinei
Mestecăniş, de sub vf. Lucina, de la 1 250
m alt., străbate mai întâi formaţiunile de
fliş ale unui culoar larg, pe direcţie N-S,
ce separă Obcina Mestecăniş (din V) de
Obcina Feredeu (din E), iar în aval de
com. Fundu Moldovei face o cotitură spre
E, traversând perpendicular flişul paleogen, până la Gura Humorului. În acest
sector, panta medie de scurgere este de
10,1‰. În aval de Gura Humorului, râul
M. separă zona subcarpatică a Pod.
Sucevei, căpătând o direcţie generală de
curgere NV-SE, suferind o uşoară ruptură de pantă ce determină formarea unui
sector cu mare mobilitate a albiei până la
vărsarea în Siret. În acest sector, M.
prezintă o vale largă, cu numeroase despletiri şi mici „pieţe” de adunare a apelor.
Afl. pr.: Moldoviţa, Suha, Humor, Râşca,
Neamţ (sau Ozana), Topoliţa.

MOLDOVA NOUĂ, oraş în jud. Caraş-Severin, situat în zona defileului Dunării,
în depresiunea omonimă, la poalele de
SE ale M-ţilor Locva, la 250–300 m alt.,
pe stg. văii Dunării, la graniţa cu Serbia;
12 985 loc. (1 ian. 2011): 6 373 de sex masc.
şi 6 612 fem. Supr.: 146 km2, din care 10,5
km2 în intravilan; densitatea: 1 236
loc./km2. Port fluvial. Expl. de calcar;
zăcăminte de min. complexe, de pirite
cuprifere şi de min. de fier. Prelucr.
lemnului; construcţii de conteinere
pentru TIR; producţie de cabluri electrice
şi de ţigarete; reparaţii de nave fluviale;
produse alim. Centru pomicol şi viticol.
Muzeu cu secţii de istorie, arheologie,
etnografie, artă populară şi ştiinţele
naturii. În arealul oraşului M.N. se află
rezervaţia naturală (forestieră şi botanică)
„Valea Mare” (400 ha), alcătuită din
frasin, stejar, fag, carpen, care adăposteşte
o specie mediteraneană (Daphne laureola),
prezentă numai în defileul Dunării,
alături de care mai vegetează mojdreanul,
liliacul, teiul alb, cărpiniţa, ghimpele,
laleaua ş.a. Istoric. În perimetrul localit.
componente Moldova Veche, menţionată
documentar, prima oară, în 1588, au fost

Moldova-Suliţa
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descoperite (1970) urmele unei aşezări
din perioada de trecere de la Neolitic la
Epoca bronzului, în care s-au găsit vase
ceramice piriforme, cu lustru negru, cu
decor geometric adânc incizat (meandre,
cercuri concentrice, zigzaguri), vestigiile
unei aşezări romane din sec. 2–4, din care
s-a recuperat un tezaur monetar roman,
cărămizi cu ştampila Cohors III Delmatarum ş.a., precum şi urmele unor aşezări
feudale din sec. 7–10 (au fost scoase la
iveală fragmente de vase, monede,
bordeie etc.). În anii 1427–1428 a fost
construită o cetate care a fost distrusă de
turci în sec. 17. Localit. apare menţionată
documentar, prima oară, ca sat, în anul
1600, apoi în 1717, cu numele Posneazi şi
ulterior este consemnată cu toponimul
Pesnack (pe o hartă din 1723), iar în 1761,
cu acela de Bosniak. Anterior anului 1775,
aici existau două localităţi (Bosniak –
colonizată în 1718 cu locuitori veniţi din
Stiria şi Tirol –, şi Baron – locuită de
români), care s-au unit după această dată
sub numele de Moldova Nouă. Declarată
oraş la 17 febr. 1968, M.N. are în subordine ad-tivă 3 localit. componente:
Măceşti, Moldova Veche şi Moldoviţa.
Monumente: biserica romano-catolică
(1780, cu unele transformări din 1791),
declarată monument istoric; biserica cu
dublu hram - „Adormirea Maicii
Domnului" şi „Sfânta Varvara" construită
în 1996-2008.
MOLDOVA-SULIŢA, com. în jud.
Suceava, alcătuită din 2 sate, situată la
poalele de NE ale Obcinei Mestecăniş şi
cele de NV ale Obcinei Mari, pe cursul
superior al râului Moldova; 2 046 loc.
(1 ian. 2011): 1 045 de sex masc. şi 1 001
fem. Păstrăvărie. Herghelia „Lucina” (din
1856), în cadrul căreia se cresc cai din rasa
huţul. Prelucr. laptelui, a fructelor de
pădure şi a ciupercilor de pădure. Sălaşe
de bovine şi ovine. Satul Moldova-Suliţa
a fost întemeiat de huţuli în 1762.
Rezervaţiile botanice „Tinovu Găina”
(1ha), cu mesteacăn pitic (Betula nana),
relict glaciar, şi „Răchitişu Mare” (177,5
ha), cu plante rare (strugurii ursului/
Arctostaphylos uva ursi), relict terţiar. În
arealul satului Moldova-Suliţa, pe un
platou de pe muntele Ştirbu, se află
schitul „Ştirbu” (de maici), înfiinţat în
anii 1993-1994, cu biserica din lemn cu
hramul „Sfântul Vasile cel Mare”.
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Moldoveanu

MOLDOVEANU, vârf în partea centrală
a culmii pr. a M-ţilor Făgăraş, alcătuit din
şisturi cristaline, cel mai înalt din Carpaţii
româneşti. Alt.: 2 544 m. Nod oro-hidrografic (de sub el izv. Buda, Vâlsan, Râu
Doamnei, Viştea). Înconjurat de circuri
cu lacuri glaciare.
MOLDOVENEŞTI, com. în jud. Cluj,
alcătuită din 6 sate, situată în zona de
contact a M-ţilor Trascău cu Câmpia colinară a Turzii, pe Valea Arieşului; 3 500
loc. (1 ian. 2011): 1 736 de sex. masc. şi
1 764 fem. Staţie de c.f. (în satul Plăieşti)
şi haltă de c.f. (în satul Moldoveneşti).
Expl. forestiere şi de calcar. Legumicultură.
Pomicultură. Viticultură. Agroturism.
Hanul turistic „Stejeriş”. Fond cinegetic.
Prima menţiune documentară a satului
Moldoveneşti datează din anul 1075
(castrum). Aici se află ruinele uneia dintre
cele mai vechi fortificaţii din Transilvania
(sec. 10–13), cunoscută sub numele de
Cetatea Turzii (castrum quod vocatum
Turda), construită iniţial dintr-un val de
pământ înconjurat de şanţ şi întărită
ulterior (sec. 12) cu ziduri din piatră.
Cetatea a fost distrusă de tătari în 1285,
după care a fost abandonată. Biserici
unitariene, în satele Moldoveneşti (construită iniţial în stil romanic, în anul 1300,
rezidită la începutul sec. 17 în stil gotic
şi renovată în 1672, refăcută în 1793 şi
declarată monument istoric în anul 2004),
Bădeni (sec. 17) şi Plăieşti (sec. 15–18);
biserică reformată (1714), în satul Stejeriş;
biserici ortodoxe din lemn cu hramurile
„Sfântul Nicolae” (1765) şi „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1784), în

Vârful Moldoveanu

satele Bădeni şi Podeni; biserică din zid,
cu hramul „Înălţarea Domnului” (sec. 18,
cu picturi murale din 1930), în satul
Podeni. Ruinele castelului baronului
Jósika Gábor (sec. 19), declarat monument istoric în anul 2004. În curtea acestui
castel a fost descoperit (în 1912) un cimitir
de înhumaţie.

MOLDOVENI 1. Com. în jud. Ialomiţa,
formată dintr-un sat, situată în Câmpia
Bărăganului, pe dr. râului Ialomiţa; 1 314
loc. (1 ian. 2011): 635 de sex masc. şi 679
fem. Expl. de balast. Culturi de cereale.
Com. M. a fost înfiinţată la 25 mart. 2005
prin desprinderea satului Moldoveni din
com. Dridu, jud. Ialomiţa.
2. Com. în jud. Neamţ, alcătuită din
2 sate, situată în Subcarpaţii Neamţului;
2 365 loc. (1 ian. 2011): 1 168 de sex masc.
şi 1 197 fem. Creşterea porcinelor. Culturi
de cereale, cartofi şi sfeclă de zahăr. Până
la 1 ian. 1965, satul şi com. Moldoveni
s-au numit Porceşti. Pe Dealul Gabăra au
fost descoperite (1957–1959) urmele unei
aşezări de bordeie şi o necropolă de
incineraţie carpice (sec. 2–3), în care s-au
găsit vase din ceramică, dacice şi romane.
MOLDOVIŢA 1. Com. în jud. Suceava,
alcătuită din 4 sate, situată la poalele de
V ale Obcinei Mari şi cele de E ale Obcinei
Feredeu, pe cursul superior al râului
Moldoviţa; 5 231 loc. (1 ian. 2011): 2 696
de sex masc. şi 2 535 fem. Expl. şi prelucr.
lemnului. Păstrăvărie. Producţie de dulceţuri şi siropuri naturale din fructe de
pădure (afine, fragi, zmeură, mure ş.a.).
Muzeu sătesc (2003) cu exponate aparţinând civilizaţiei huţulilor. Colecţia de
ouă încondeiate „Lucia Condrea”. Fanfară civilă. Turism ecvestru. Satul Moldo-

viţa este atestat documentar în 1443. În a
doua jumătate a sec. 16 aici s-au stabilit
mai multe familii de huţuli care până în
anul 1700 au devenit majoritari. În anul
2010, austriacul Georg Hocevar a preluat
linia de cale ferată îngustă a fostei mocăniţe (6,7 km), numită acum „Huţulca”,
pe care a refăcut-o, a modernizat-o şi a
redat-o circuitului turistic.
2. Mănăstirea ~ Õ Vatra Moldoviţei.
MOMUŢA, vârf în masivul Codru-Moma.
Alt.: 930 m.

MONEASA, com. în jud. Arad, alcătuită
din 2 sate, situată la poalele de V ale
M-ţilor Codru-Moma, la 290 m alt., pe
râul cu acelaşi nume; 1 013 loc. (1 ian.
2011): 478 de sex masc. şi 535 fem.
Zăcăminte de sulfuri cuprifere (în satul
Rănuşa). Expl. de marmură roşie şi
neagră. Expl. şi prelucr. lemnului.
Pomicultură. Camping. Ştrand. Galerie
de artă cu sculpturi în marmură. Pârtie
de schi de 250 m lungime. Turism
balnear. La M. au fost descoperite urmele
unui cuptor pentru topit fier, înalt de 10
m, unicul vestigiu al intensei activităţi de
prelucr. a fierului din sec. 17–19. Localit.
apare menţionată documentar, prima
oară, în 1597. Staţiune balneoclimaterică
de interes general, cu funcţionare permanentă, cu climat submontan, sedativ (veri
plăcute, cu temp. medii de 20°C, şi ierni
blânde, cu medii termice, în ian.,
de -1,1°C), cu aer curat, puternic ionizat
şi izv. cu ape minerale bicarbonatate,
calcice, magneziene, sodice, oligominerale, mezotermale (24–32°C). Valorificarea apelor minerale a început din anul
1866, iar primele stabilimente balneare
datează din 1881. Staţiunea este indicată

Moneasa. Complexul balnear

pentru tratarea afecţiunilor reumatismale, ginecologice (tulburări genitale minore), a bolilor metabolice şi de nutriţie
(diabet zaharat, obezitate) etc. Biseica
romano-catolică (1761); schitul Moneasa,
cu biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi
Pavel” (2009-2011). Lac de agrement,
piscine cu apă minerală, popicărie. În
apropiere se află Peştera Liliecilor, săpată
într-un masiv de calcar negru, cascada
Boroaia, vf. Momuţa (930 m alt.) ş.a.

MONOR, com. în jud. Bistriţa-Năsăud,
alcătuită din 2 sate, situată în SE Dealurilor
Bistriţei, pe cursul superior al râului
Luţu; 1 504 loc. (1 ian. 2011): 709 de sex
masc. şi 795 fem. Staţie de c.f. (în satul
Monor). Zăcăminte de gaze naturale.
Creşterea bovinelor şi ovinelor. Viticultură. Legumicultură. Muzeu etnografic
(1968). Centru de cusături, ţesături şi de
broderii populare. Monumentul eroilor
din Primul Război Mondial (1936). Rezervaţie geologică (vulcani noroioşi), extinsă
pe 10 ha.
MONTEORU, masiv muntos în SV
M-ţilor Buzăului, delimitat de văile râurilor Siriu Mare (în N), Buzău (în E) şi
Bâsca Chiojdului (în V), iar la S, de aliniamentul depresiunilor Chiojdu–Nehoiu.
Alcătuit din fliş grezos cu intercalaţii
şistoase. Alt. max.: 1 344 m.
MORA Õ Moraviţa.

MORAVITZA Õ Ocna de Fier.

MORAVIŢA, com. în jud. Timiş, alcătuită
din 4 sate, situată în Câmpia Bârzavei, pe
râul Moraviţa, la graniţa cu Serbia; 2 568
loc. (1 ian. 2011): 1 255 de sex masc. şi
1 313 fem. Staţie de c.f. (în satul Stamora
Germană). Nod rutier. Punct de frontieră
(vamă). Fermă de creştere a bovinelor (în
satul Stamora Germană). Satul Moraviţa
apare menţionat documentar, prima
oară, în 1332, cu numele Mora, într-un
registru de dijme papale. În anii 1722,
1775, 1787 aici au fost colonizate mai
multe familii germane de pe Valea
Rinului. Biserică romano-catolică (1910),
în satul Moraviţa, şi biserica ortodoxă
sârbă (1790), în satul Dejan.

MORĂREŞTI, com. în jud. Argeş, alcătuită din 6 sate, situată în Piem.
Cotmeana, în zona de izv. a râurilor
Cotmeana şi Vedea; 1 886 loc. (1 ian.
2011): 904 de sex masc. şi 982 fem. Nod
rutier. Constr. de utilaje agricole. Expl. şi
prelucr. lemnului (butoaie); Pomicultură
(pruni, meri, peri). Biserică având dublu
hram - „Adormirea Maicii Domnului” şi

„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”
(1860, mărită şi restaurată în 1909), în
satul Măncioiu, biserică ce poartă hramul
„Cuvioasa Parascheva” (1870–1873), în
satul Luminile şi biserică din lemn, cu
hramul „Sfânta Treime” (1821), în satul
Morăreşti. Satele Morăreşti şi Deduleşti
sunt atestate documentar în 1861, iar
Săpunari în 1793.

MORENI 1. Municipiu în jud. Dâmboviţa,
situat în zona de contact a Subcarpaţilor
Ialomiţei cu Câmpia Cricovului, pe
cursul superior al râului Cricovu Dulce,
la 240–280 m alt., la 37 km NE de municipiul Târgovişte; 20 133 loc. (1 ian. 2011):
9 848 de sex masc. şi 10 285 fem. Supr.:
37,8 km2, din care 6,1 km2 în intravilan;
densitatea: 3 300 loc./km2. Staţie finală
de c.f. Nod rutier. Vechi centru de expl.
a petrolului (din 1903). Termocentrală.
Construcţii de vehicule blindate pe roţi
(Transportoare Amfibii Blindate/ T.A.B.),
de camioane şi de tehnică militară.
Producţie de mobilă pentru birouri, de
confecţii şi de produse alim. Centru
pomicol. Muzeu de istorie (1972). Târg
anual tradiţional. Istoric. Localit. apare
menţionată documentar ca sat, prima
oară, la 18 iun. 1584, cu numele Moarile
(datorită numeroaselor mori de pe Valea
Cricovului Dulce), iar din 1661 este
cunoscută cu numele actual. Declarată
oraş la 15 sept. 1917, localit. a fost trecută
în rândul comunelor rurale în perioada
1931–1947, a redevenit oraş la 17 sept.
1947 şi declarată municipiu la 19 iun.
2003. Monumente: biserică având hramul „Schimbarea la Faţă” (1868); biserică
având dublu hram – „Adormirea Maicii
Domnului” şi „Sfântul Mucenic Dimitrie”
(1891–1895) din cartierul Stavropoleos;

Moroeni.
Sanatoriul T.B.C.

Moroeni
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în anul 2002 a fost pusă piatra de temelie
a catedralei „Sfinţii Împăraţi Constantin
şi Elena".
2. Mănăstirea ~ Õ Deleni (3).
MORGENSTERN Õ Victor Vlad Delamarina.

MORILOR, Canalul ~ Õ Canalul Morilor.
MORISENA Õ Cenad.

MOROENI, com. în jud. Dâmboviţa,
alcătuită din 6 sate, situată în depresiunea
omonimă, la poalele de S ale M-ţilor
Bucegi, pe cursul superior al Ialomiţei;
5 232 loc. (1 ian. 2011): 2 575 de sex masc.
şi 2 657 fem. Expl. de gresii şi de calcar
pentru var. Hidrocentralele Dobreşti (16
MW, dată în folosinţă în 1929) şi Moroeni
(15,3 MW, dată în folosinţă în 1953) au
turbinele puse în funcţiune de apele
lacului de acumulare Scropoasa, situat în
amonte de cheile Orzei, care asigură
regularizarea diurnă a debitelor Ialomiţei.
Producţie de mobilă. Centru pomicol.
Localitate cu factori climaterici naturali
(climat submontan, cu aer curat, lipsit de
praf şi alergeni, sedativ). Agroturism. În
satul Moroeni, atestat documentar la 11
nov. 1785 se află un sanatoriu T.B.C.
(1938), o bibliotecă publică (peste 8 000
vol.), un punct muzeal cu colecţii de
istorie şi etnografie, biserica având dublu
hram – „Intrarea în Biserică a Maicii
Domnului” şi „Sfântul Ioan Botezătorul”
(1825–1827), biserica „Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil” (1942-1954), casa
„Ţopescu” (1850), casa „Moiceanu”
(1870) ş.a. În perimetrul com. se află
cheile Horoabei, Zănoagei, Tătarului şi
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punctele fosilifere Plaiul Domnesc şi
Plaiul Hoţilor.

MORTENI, com. în jud. Dâmboviţa,
alcătuită din 2 sate, situată în partea de
NV a Câmpiei Titu, pe râul Neajlov; 2 928
loc. (1 ian. 2011): 1 457 de sex masc. şi
1 471 fem. Culturi de cereale. Morărit;
produse de panificaţie. Atelier de producere a mobilierului. Biserică cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului” (1870–
1872), în satul Morteni şi biserică având
dublu hram – „Sfântul Ioan Botezătorul”
şi „Sfânta Ecaterina” (1837), în satul
Neajlovu.

MORUNGLAV, com. în jud. Olt, alcătuită
din 5 sate, situată în SE Piem. Olteţului,
pe râul Birlui (afl. al Olteţului) şi pe stg.
văii Olteţului; 2 664 loc. (1 ian. 2011):
1 317 de sex masc. şi 1 347 fem. Morărit.
Pomicultură. Viticultură. Biserică având
hramul „Cuvioasa Parascheva” (1833, cu
picturi murale originare în interior,
reparată în 1901 şi 1939), în satul Poiana
Mare, declarată monument istoric. În
satul Morunglav, atestat documentar la
20 iun. 1489, se află biserica „Sfânta
Treime” (1900-1923) şi ruinele conacului
lui Matei Morunglavu (1725), iar în satul
Bărăşti există biserica „Sfântul Nicolae”
(1834, reparată în 1912 şi 1949).
MORUNGLAVU, Schitul ~ (sau Schitul
Şerbăneşti) Õ Ştefăneşti (3).

MOSTIŞTEA 1. Câmpia Mostiştei,
subunitate a Câmpiei Române, situată în
S-SE ţării, de o parte şi de alta a văii
Mostiştea, între aliniamentul râurilor
Vânăta şi Argova (la E) şi Dâmboviţa şi
Argeş (la V). Constituită predominant
din depozite loessoide, pleistocene, cu
grosimi variabile (10–20 m). Are aspectul
unui şes neted, cu alt. sub 100 m, terminat
cu câte 2–3 terase largi spre Dunăre şi
spre Argeş–Dâmboviţa. Prezenţa loessului a contribuit la dezvoltarea intensă a
proceselor de tasare, determinând apariţia văilor de tip „furcitură” şi formarea
a numeroase crovuri. Pânza freatică se
află la adâncimi ce variază între 6 şi 25
m. Vegetaţia naturală de silvostepă, cu
pâlcuri de stejar brumăriu şi stejar pufos,
a cedat locul terenurilor agricole pe cea
mai mare parte a câmpiei. O pădure de
dimensiuni mai mari se află pe terit. com.
Mitreni (pădurea Ciornuleasa, 75,2 ha,
declarată rezervaţie forestieră). Soluri

predominant cernoziomice, în mare parte
levigate, propice culturilor agricole.
2. Râu, afl. stg. al Dunării pe terit.
com. Chiselet (jud. Călăraşi); 74 km; supr.
bazinului: 1 734 km2. Izv. din Câmpia
Vlăsiei, din arealul com. Moara Vlăsiei
(jud. Ilfov), de la 90 m alt., curge pe direcţie generală NV-SE, străbătând câmpia
omonimă şi, după ce traversează Iezerul
Mostiştei, se varsă în Dunăre. Valea M.
formează un tip hidrologic aparte care-i
poartă numele („vale de tip mostişte”),
caracterizat prin prezenţa, în timpul
secetelor prelungite, a unei albii minore
fără apă permanentă, ci doar cu unele
„ochiuri” de apă din loc în loc (Lilieci,
Hagieşti, Plumbuita, Pârlita, Codreni,
Siliştea). În ultimele decenii ale sec. 20,
aspectul Văii M. a fost puternic modificat
din cauza amenajărilor hidrotehnice.
Numeroasele fântâni săpate pe malurile
văii asigură alimentarea cu apă potabilă
a populaţiei. Afl. pr.: Valea Colgeagului,
Belciugatele, Vânăta, Argova.
3. Iezerul Mostiştei, liman fluviatil
pe cursul inf. al râului Mostiştea, în
Câmpia Mostiştei. Supr.: 18,6 km2; vol.:
160 mil. m3 (volum rezultat din lucrările
de amenajare pentru irigaţii). Folosit
pentru piscicultură şi irigaţii.
MOŞNA 1. Com. în jud. Iaşi, formată dintr-un sat, situată în partea de E a Pod.
Central Moldovenesc, în zona de izvor a
râului Moşna; 1 882 loc. (1 ian. 2011): 960
de sex masc. şi 922 fem. Cărămidărie;
ateliere de dogărie şi tâmplărie. Pomicultură (gutui, pruni, cireşi, vişini). Viticul-

Moşna (2). Biserica evanghelică din satul Moşna

tură. Vestigii neolitice şi ale unei cetăţi
geto-dacice. În satul Moşna, menţionat
documentar în 1803, se află o biserică
având hramul „Sfinţii Voievozi” (sec. 18,
renovată în 1859).
2. Com. în jud. Sibiu, alcătuită din 3
sate, situată în Pod. Târnavelor; 3 610 loc.
(1 ian. 2011): 1 831 de sex masc. şi 1 779
fem. Producţie de articole de marochinărie şi de voiaj şi de parchete. Brutărie.
Fermă de creştere a bovinelor (în satul
Nemşa). Viticultură. Vechi centru săsesc
de ceramică populară, colorată albastru
deschis pe fond alb (în satul Nemşa). În
satul Moşna, menţionat documentar,
prima oară, în 1280, se află o biserică (azi
biserică evanghelică) zidită în anii 1480–
1486, în stil gotic, înconjurată de o puternică centură de ziduri de 9 m înălţime,
întărită cu turnuri de apărare construite
în 1520. Biserica a fost renovată de nenumărate ori (1575, 1630, 1701, 1791, 1824,
1919, 1998-2000), are frumoase ancadramente din piatră datând din 1501, strane
din anul 1500 şi un tabernacol monumental. Turn-clopotniţă datând din 1515.
Tot în satul Moşna există o biserică
ortodoxă din 1841. În satul Nemşa,
amintit documentar, prima oară, în 1359,
cu numele Villa Nymps, se află o biserică
(azi biserică evanghelică) construită
înainte de anul 1400, iar în satul Alma
Vii, menţionat documentar, prima oară,
în 1298 cu numele Almasium, se află o
biserică (azi biserică evanghelică) zidită
în sec. 14 (cu modificări din 1804 şi
fortificaţii din sec. 16–17).

MOŞNIŢA NOUĂ, com. în jud. Timiş,
alcătuită din 5 sate, situată în Câmpia
Timişului, pe dr. râului Timiş; 5 089 loc.
(1 ian. 2011): 2 505 de sex masc. şi 2 584
fem. Haltă de c.f. (în satul Urseni). Producţie de mobilă, de încălţăminte, de
lacuri, vopsele şi cerneluri tipografice.
Culturi de cereale. Satul Moşniţa Nouă a
fost înfiinţat în anul 1902, iar satul
Moşniţa Veche este atestat documentar
în 1332.
MOŞOAIA, com. în jud. Argeş, alcătuită
din 7 sate, situată în SE Piem. Cotmeana,
pe cursul superior al râului Teleorman;
4 959 loc. (1 ian. 2011): 2 480 de sex masc.
şi 2 479 fem. Expl. de petrol. Prelucr.
lemnului şi a maselor plastice. Confecţii
textile; produse de panificaţie. Bisericile
cu hramurile „Sfântul Nicolae” (18371840) şi „Cuvioasa Parascheva” (1699,
reparată în 1806), declarată monument
istoric, în satele Ciocănăi şi Moşoaia.
Bisericile cu acelaşi hram - „Adormirea
Maicii Domnului” - în satele Smeura
(1883-1887) şi Hinţeşti (1883-1886, reparată în 1961 şi pictată în 1964-1968).

MOŞTENI, com. în jud. Teleorman,
formată dintr-un sat, situată în Câmpia
Găvanu-Burdea, pe stg. râului Câlniştea;
1 573 loc. (1 ian. 2011): 805 de sex masc.
şi 768 fem. Expl. de petrol. Culturi de
cereale, plante uleioase şi de nutreţ etc.
Creşterea bovinelor, ovinelor şi porcinelor. Până la 1 ian. 1965 satul şi com.
Moşteni s-au numit Flămânda.
MOTÂLVA Õ Amara (2).

MOTOŞENI, com. în jud. Bacău, alcătuită
din 14 sate, situată în zona Colinelor
Tutovei, pe râul Zeletin; 3 525 loc. (1 ian.
2011): 1 770 de sex masc. şi 1 755 fem.
Expl. de petrol şi gaze naturale. Producţie
de butoaie şi de împletituri din răchită
(coşuri, panere ş.a.). Fermă piscicolă (144
ha luciu de apă). Apicultură. Centru de
prelucr. artistică a lemnului. Satele
Chetreni şi Chicerea sunt menţionate
documentar, prima oară, în 1452, Cociu
(numit anterior Stănuleşti) în 1533 şi
Motoşeni în 1555. Până la 17 febr. 1968,
satul şi com. Motoşeni s-au numit Ursa
Motoşeni. Bisericile cu hramurile „Sfântul Nicolae” (1809, reclădită în 1866),
„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” (1840,
reparată în 1887), „Buna Vestire” (1830–
1843, reparată în 1883 şi 1920), „Sfântul
Nicolae” (1853), „Sfinţii Apostoli Petru
şi Pavel” (1865), în satele Chetreni,
Chicerea, Ţepoaia, Poiana şi Motoşeni; în
satul Fântânele se află bisericile cu

hramurile „Sfinţii Voievozi” (ante 1754)
şi „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”
(1850); bisericile din lemn cu hramurile
„Adormirea Maicii Domnului” (1763),
„Sfinţii Voievozi” (sf. sec. 18),
„Adormirea Maicii Domnului” (1774) şi
„Înălţarea Domnului” (1810), în satele
Fântânele, Şendreşti, Ţepoaia şi Praja.

MOTRU 1. Piemontul Motrului, unitate
de relief în SV României, în partea de NV
a Piem. Getic, constituită dintr-o
succesiune de culmi deluroase, cu aspect
de platouri înguste, suspendate faţă de
văile râurilor Motru, Coşuştea, Huşniţa
ş.a., care le drenează. Versanţii acestor
văi, având forma unor frunţi de cuestă,
sunt frecvent afectaţi de puternice
ravenări şi surpări. Alt. descresc de la 400
m, în NV, la 250 m, în SV. P.M. cuprinde
două subunităţi: Piemontul Coşuştei şi
Piemontul Bălăciţei. P.M. este cunoscut şi
sub numele de Dealurile piemontane ale
Motrului.
2. Râu, afl. dr. al Jiului pe terit. com.
Butoieşti (jud. Mehedinţi); 120 km; supr.
bazinului: 1 900 km2. Izv. din SV M-ţilor
Vâlcan, de sub vf. Oslea, de la 1 230 m
alt. şi, după ce străbate mai întâi o zonă
constituită din şisturi cristaline şi granite,
despărţind M-ţii Vâlcan de M-ţii Mehedinţi, pătrunde în reg. calcaroasă a Pod.
Mehedinţi, separă apoi Piem. Coşuştei
de Dealurile Jiului, trece prin municipiul
Motru şi prin oraşul Strehaia şi drenează
cel mai mare bazin carbonifer al Olteniei.
Are un debit mediu anual de 14,3 m3/s.
Afl. pr.: Motru Sec, Coşuştea, Huşniţa.
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3. Lac de acumulare construit pe
cursul superior al râului Motru (înălţimea
barajului: 49 m), pe terit. com. Padeş, la
c. 15 km în amonte de confl. râului Motru
Sec cu Motru. Supr.: c. 2 km2; vol.: 3 mil.
m3. Face parte din complexul hidrotehnic
şi energetic Cerna–Motru–Tismana, care
asigură apa potabilă şi industrială pentru
consumatorii din bazinul mijlociu al
Jiului.
4. Hidrocentrala ~ Õ Padeş (2).
5. Municipiu în jud. Gorj, situat în
Piem. Getic, în vecinătatea Dealurilor
Ploştina şi Prigor, la 280 m alt., pe stg.
râului Motru, la 45 km SV de municipiul
Târgu Jiu; 22 180 loc. (1 ian. 2011): 10 790
de sex masc. şi 11 390 fem. Supr.: 50 km2,
din care 2,4 km2 în intravilan; densitatea:
9 242 loc./km2. Staţie de c.f. (inaugurată
în 1963). Nod rutier. Important centru
carbonifer (expl. de lignit, prin decopertare, în localit. Motru, Horăşti, Leurda,
Ploştina, Roşiuţa, Râpa, Lupoiţa).
Centrală de termoficare. Reparaţii de
utilaje miniere. Producţie de motoare,
generatoare şi transformatoare electrice,
de mobilă pentru birouri, de uşi şi
ferestre din metal, de confecţii şi tricotaje
şi de produse alim. (preparate din carne;
produse de panificaţie). Morărit. Casa de
Cultură a Sindicatelor. Bibliotecă
municipală (c. 40 000 vol.). Istoric. Motru
este un oraş nou (declarat ca atare la 27
mai 1966 şi trecut în categoria municipiilor la 23 oct. 2000), format din lo-

Motru (5). Centrul municipiului şi catedrala cu dublu hram - „Sfânta Treime” şi „Cuvioasa Parascheva”
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cuitori veniţi din satele vecine sau din
alte judeţe ale ţării şi stabiliţi aici pentru
a lucra la expl. lignitului. Municipiul M.
are în subordine ad-tivă 5 localit. componente (Dealu Pomilor, Horăşti, Însurăţei, Leurda, Ploştina, aceasta din urmă
atestată documentar în 1385) şi 3 sate
(Lupoiţa, Roşiuţa, Râpa). Pe terit. localit.
componente Leurda a fost descoperit
(1964) un tezaur monetar alcătuit din 17
denari romani imperiali din argint,
datând din perioada 194/195–249/251 şi
9 monede antoniniane din argint, emise
după anul 215. Monumente: în municipiul Motru se află catedrala cu dublu
hram – „Sfânta Treime” şi „Cuvioasa
Parascheva” (1996-2004, sfinţită la 4 apr.
2004, cu picturi murale interioare
realizate în frescă în 2005-2010) şi biserica
romano-catolică „Naşterea Sfântului Ioan
Botezătorul” (1992-1997); biserica
„Sfântul Gheorghe” (1878–1886) în localit.
componentă Horăşti; bisericile din lemn
cu hramul „Sfinţii Voievozi”(1797,
restaurată în 1893), „Sfântul Ioan
Botezătorul" (1791) şi „Adormirea Maicii
Domnului" (1793, restaurată în 1931), în
Leurda, Ploştina şi Lupoiţa.

MOŢĂIENI, com. în jud. Dâmboviţa, alcătuită din 2 sate, situată în Subcarpaţii
Ialomiţei, pe cursul superior al Ialomiţei;
2 226 loc. (1 ian. 2011): 1 090 de sex masc.
şi 1 136 fem. Staţie de c.f. Zăcăminte de
gips. Producţie de mobilă. Pomicultură
(meri, pruni, peri). Muzeu sătesc cu
colecţii de istorie şi etnografie (în satul
Moţăieni). În satul Cucuteni se află o
biserică având dublu hram – „Sfântul
Nicolae” şi „Cuvioasa Parascheva”
(1830–1835), iar în satul Moţăieni există
o biserică având patru hramuri – „Sfinţii
Voievozi”, „Sfinţii Împăraţi Constantin
şi Elena”, „Sfântul Nicolae” şi „Sfântul
Ioan Botezătorul” (1860) şi casa „Ion
Rizescu” (sec. 19).

MOŢĂŢEI, com. în jud. Dolj, alcătuită din
3 sate, situată în Câmpia Desnăţuiului,
pe cursul superior al râului Sărăceaua;
7 419 loc. (1 ian. 2011): 3 677 de sex masc.
şi 3 742 fem. Staţie de c.f. (în satul
Moţăţei). Nod rutier. Producţie de fibre
din sticlă. Fermă de creştere a bovinelor.
Culturi de cereale, plante uleioase şi de
nutreţ etc. Aici au fost descoperite urmele
unui castru roman din sec. 2–3. În satul
Moţăţei se află biserica având hramul
„Sfântul Nicolae” (1802–1804, refăcută în

1845–1848, rezidită în 1914–1916), iar în
satul Dobridar există biserica cu hramul
„Sfântul Nicolae” (ante 1845, reclădită în
1899–1904).

MOŢCA, com. în jud. Iaşi, alcătuită din
2 sate, situată în SE Pod. Sucevei, pe stg.
râului Moldova; 5 198 loc. (1 ian. 2011):
2 618 de sex masc. şi 2 580 fem. Nod
rutier. Balastieră. Prelucr. lemnului.
Culturi de cartofi, sfeclă de zahăr, legume
etc. În arealul satului Moţca, menţionat
documentar, prima oară, la 13 aug. 1471
cu numele Poiana, au fost descoperite
vestigii paleolitice, neolitice (fragmente
de vase ceramice pictate, figurine antropomorfe şi zoomorfe), precum şi fragmente de vase ceramice datând din sec. 3.
În satul Boureni se află mănăstirea cu
acelaşi nume (de călugări), ctitorie călugărească din anul 1657, iniţial cu biserică
având hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail
şi Gavriil”. Mănăstirea a încetat să mai
funcţioneze după secularizarea averilor
mănăstireşti în 1863, fiind reactivată la
începutul sec. 20. În anii 1942-1946 a fost
construită biserica actuală cu hramul
„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” pe
cheltuiala familiei Huzărescu în amintirea fiului lor Constantin căzut pe front.
Mănăstirea a fost desfiinţată în 1959 şi
reînfiinţată în 1990. În satul Moţca există
biserica „Sfântul Nicolae” (1987-1989)
construită pe locul uneia din lemn din
1776.
MOUSAIOS Õ BUZĂU (1şi 6).

MOVILA, com. în jud. Ialomiţa, formată
dintr-un sat, situată în partea de E a
Câmpiei Bărăganului; 1 984 loc. (1 ian.
2011): 1 025 de sex masc. şi 959 fem. Staţie
de c.f. Nod rutier. Culturi irigate de
cereale, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr,
plante tehnice şi de nutreţ, legume. Satul
Movila a fost întemeiat în anul 1912 cu
numele Ferdinand, iar între 1948 şi 1 ian.
1965 s-a numit Vasile Roaită.

MOVILA BANULUI, com. în jud. Buzău,
alcătuită din 3 sate, situată în Câmpia
Săratei, pe râul Sărata şi pe malul de V
al lacului Amaru; 2 634 loc. (1 ian. 2011):
1 301 de sex masc. şi 1 333 fem. Piscicultură; legumicultură. Prima atestare
documentară a localit. Movila Banului
datează din 1644.

MOVILA LUI BURCEL, Mănăstirea ~ Õ
Micleşti (1).

MOVILA MIRESII 1. Lac clasto-carstic (de
crov), situat în Câmpia Brăilei, în arealul
comunei omonime. Supr.: 1,8 km2; ad.

max.: 11 m; vol.: 4,5 mil. m3. Conţine apă
sărată, sulfatată, sodică, hipertonă şi
nămol sapropelic pe fund, cu calităţi
terapeutice.
2. Com. în jud. Brăila, alcătuită din 3
sate, situată în Câmpia Brăilei, la 50 m
alt.; 4 255 loc. (1 ian. 2011): 2 140 de sex
masc. şi 2 115 fem. Nod rutier. Producţie
de încălţăminte şi de nutreţuri concentrate. Produse alim. (brânzeturi). Culturi
de cereale, floarea-soarelui, plante tehnice
şi de nutreţ, legume etc. În satul Movila
Miresii, întemeiat în 1878, în urma
împroprietăririi „însurăţeilor”, cu numele
Măgura Miresii - denumire păstrată până
în anul 1900, se află biserica „Sfântul
Dumitru” (1889), iar în satul Ţepeş Vodă,
înfiinţat în anul 1921, există biserica
romano-catolică „Înălţarea Sfintei Cruci”
(1994-1996). Satul Esna este atestat
documentar în 1861. Localitate cu potenţial balneoclimateric, pe terit. căreia se
află mai multe lacuri clasto-carstice
(lacurile Movila Miresii, Seaca, Esna,
Lutu Alb ş.a.), cu ape sărate, sulfatate,
sodice, hipertone şi cu nămol sapropelic,
cu calităţi terapeutice.
MOVILENI 1. Com. în jud. Galaţi, formată dintr-un sat, situată în Câmpia
Siretului Inferior, pe interfluviul Siret–
Bârlad, pe stg. râului Siret; 3 280 loc.
(1 ian. 2011): 1 695 de sex masc. şi 1 585
fem. Expl. de balast. Ferme de creştere a
bovinelor şi porcinelor. Legumicultură.
Biserică având hramul „Sfinţii Voievozi”,
zidită în 1862 pe locul uneia ce data
dinainte de 1809, reconstruită în 19111914. Lacul de acumulare aflat între satele
Movileni şi Furcenii Noi (ambele în jud.
Galaţi) şi Ciuşlea (jud. Vrancea), cu o
supr. de 320 ha, a fost realizat în anii
2003-2007, iar hidrocentrala de la
Movileni (47,7 MW) a fost dată în
folosinţă la 30 oct. 2008.
2. Com. în jud. Iaşi, alcătuită din 4
sate, situată în Câmpia Jijiei Inferioare;
3 168 loc. (1 ian. 2011): 1 619 de sex masc.
şi 1 549 fem. Staţie de c.f., în satul LargaJijia (inaugurată la 1 iun. 1896) şi halte de
c.f. în satele Movileni şi Potângeni. Iazuri
piscicole. Morărit. Pomicultură. Fermă
de creştere a ovinelor. Satul Movileni este
menţionat documentar, prima oară, în
1587, iar în 1772 apare consemnat cu
numele Bas-Ceauş, denumire pe care a
purtat-o până în 1864. Biserică din lemn
(sec. 18, reclădită în 1861), în satul LargaJijia; biserica „Sfântul Spiridon”
construită în 1926 pe locul uneia ce data
din 1801, în satul Movileni.

3. Com. în jud. Olt, alcătuită din 2
sate, situată în Câmpia Boian; 3 559 loc.
(1 ian. 2011): 1 812 de sex masc. şi 1 747
fem. Expl. de petrol şi gaze naturale.
Producţie de ambalaje din lemn, de perii
şi de mături. Culturi de cereale, floareasoarelui, plante tehnice şi de nutreţ etc.
Până la 1 ian. 1965 satul şi com. Movileni
s-au numit Tâmpeni. Biserică având
hramul „Sfântul Nicolae” (începutul
sec. 19), în satul Bacea.

MOVILIŢA 1. Câmpia Moviliţei, unitate
de câmpie în E-NE Câmpiei Române,
parte componentă a Câmpiei Vlăsiei,
situată la S de aliniamentul format de
râul Cociovaliştea – lacul Căldăruşani –
râul Ialomiţa, între Câmpia Snagovului
(la N), Câmpia Colentinei (la V) şi
Câmpia Mostiştei (la S şi SE). Are
aspectul unui platou neted, cu alt. ce
variază între 65 şi 105 m, cu interfluvii
largi, acoperite de depozite loessoide.
Monotonia reliefului este întreruptă din
loc în loc de crovuri mari, extinse pe
câteva zeci de hectare, cu adâncimi de 2-4
m, precum şi de văi de tip furcitură (văile
Bisericii, Colceag, Belciugatele şi cursul
superior al Mostiştei). Câmpia Moviliţei,
cu soluri fertile, de tip cernoziomic,
reprezintă un important domeniu agricol.
2. Lacul ~, lac antropic realizat pe
valea râului Colceag, în arealul com.
Moviliţa, jud. Ialomiţa, format dintr-o
salbă de 3 lacuri a căror ad. max. este de
3 m, iar supr. lor variabilă (lacul Moviliţa
1 are 7 ha, Moviliţa 2 are 14 ha şi Moviliţa
3 are 7 ha). Folosit pentru irigaţii şi pescuit.
3. Com. în jud. Ialomiţa, alcătuită din
3 sate, situată în câmpia omonimă, pe
valea râului Colceag; 2 315 loc. (1 ian.
2011): 1 135 de sex masc. şi 1 180 fem.
Culturi de cereale, floarea-soarelui, plante
tehnice şi de nutreţ, legume etc. Între
17 febr. 1968 şi 23 ian. 1981 com. M. a
făcut parte din jud. Ilfov. Iazuri piscicole
(Moviliţa, Biţina). Până la 7 apr. 2004,
com. M. a avut în componenţă satul
Roşiori, care la acea dată a devenit
comună de sine stătătoare. În satul
Moviliţa se află o biserică din sec. 19, iar
în satul Biţina-Pământeni există biserica
„Sfântul Nicolae” construită la mijlocul
sec. 19 pe locul unei vechi biserici, care
data din 1775, sfinţită la 18 mai 1859.
4. Com. în jud. Vrancea, alcătuită din
5 sate, situată la poalele de SE ale Piem.
Zăbrăuţi, pe stg. râului Zăbrăuţi; 3 970
loc. (1 ian. 2011): 1 983 de sex masc. şi
1 987 fem. Expl. şi prelucr. lemnului.
Centru viticol şi de vinificaţie. În satul

Moviliţa, atestat documentar în 1350, se
află bisericile „Sfântul Ioan Botezătorul”–
Chiţcani (1470), declarată monument
istoric în 1972 şi „Sfinţii Voievozi” (ante
1809, refăcută în 1859 şi reclădită în 1907–
1916), iar în satul Trotuşanu există mănăstirea cu acelaşi nume (de maici),
întemeiată în 1990, în jurul bisericii cu
hramul „Sfântul Nicolae”, construită în
1808–1809, refăcută în 1858 şi reparată în
1931.
MOZĂCENI, com. în jud. Argeş, alcătuită
din 3 sate, situată în Câmpia GăvanuBurdea, la confl. râului Mozacu cu
Dâmbovnic; 2 361 loc. (1 ian. 2011): 1 124
de sex masc. şi 1 237 fem. Expl. de petrol.
Lacul piscicol Mozacu. Morărit; produse
de panificaţie. Culturi de cereale, plante
uleioase şi de nutreţ, floarea-soarelui etc.
MRACONIA
sau
MRĂCUNEA,
Mănăstirea ~ Õ Dubova.

MUEREASCA, com. în jud. Vâlcea,
alcătuită din 8 sate, situată în depresiunea
omonimă, în partea de E a Subcarpaţilor
Olteniei, pe râul cu acelaşi nume; 2 682
loc. (1 ian. 2011): 1 440 de sex masc. şi
1 242 fem. Expl. forestiere. Pomicultură.
În satul Şuta se află mănăstirea Frăsinei
(de călugări), cu două biserici: biserica
veche, cu hramul „Naşterea Sfântului
Ioan Botezătorul”, construită din lemn,
în 1710, de călugării bulgari Ilarion şi
Ştefan, reconstruită din zid, în 1762–1763,
de fraţii Cârstea şi Damian Iovipali din
Râmnic şi pictată de Teodor zugravul, în
1763, în stil bizantin; biserica mare, cu
hramul „Adormirea Maicii Domnului”,
declarată monument istoric, a fost zidită
în anii 1860–1863 prin osârdia episcopului Calinic al Râmnicului şi pictată de
Mişu Popp pe o culoare dominantă
albastru. Este singura mănăstire din ţară
a cărei avere nu a fost secularizată în
1863, păstrându-şi terenul agricol până
azi. În satul Muereasca există biserica
având hramul „Sfântul Nicolae” (1782,
cu fresce originare).
MUFTIU Õ Traian (2).

MUGENI, com. în jud. Harghita, alcătuită
din 8 sate, situată la poalele de S ale
Dealului Aramei (Subcarpaţii Târnavelor), pe Târnava Mare; 3 770 loc. (1 ian.
2011): 1 850 de sex masc. şi 1 920 fem.
Haltă de c.f., în satul Dobeni. Expl. şi
prelucr. lemnului; prelucr. maselor plastice; confecţii textile; produse de patiserie.
Pomicultură. Centru de împletituri din
paie şi din pănuşi de porumb (pălării,

Muntele Mic
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poşete, papuci etc.). În satul Mugeni,
menţionat documentar, prima oară, în
1333, se află o biserică în stil gotic (sec.
14–15), care păstrează picturi murale
originare, de factură gotică (Legenda
Sfintei Margareta din Antiohia, Legenda
regelui Ladislau, Judecata de Apoi).
Tavan casetat. Biserici (azi reformate) în
satele Mugeni (sec. 12, cu zid de incintă,
fresce din sec. 13–14 şi tavan casetat,
pictat în 1724), Lutiţa (sec. 15, cu zid de
incintă din 1628 şi tavan casetat, pictat în
1729 şi 1799), Mătişeni (sec. 15, cu zid de
incintă, turn-clopotniţă din 1798 şi tavan
casetat, pictat în 1801). Până la 7 apr. 2004,
com. M. a avut în componenţă satele
Porumbenii Mari şi Porumbenii Mici,
care la acea dată s-au desprins din com.
M. şi au format com. Porumbeni, iar satul
Beteşti a intrat în subordinea ad-tivă a
oraşului Cristuru Sucuiesc.
MUGUROAIA Õ Frecăţei (1).

MUNTELE DE SARE Õ Slănic (2).

MUNTELE MARE, masiv muntos în
partea de E a M-ţilor Apuseni, situat între
Someşu Rece (la N), aliniamentul văilor
Feneş–Iara (la E), Arieş (la S) şi culoarele
cursurilor superioare ale râurilor Bistra
(afl. stg. al Arieşului) şi Someşu Rece (la
V). Alcătuit predominant din şisturi cristaline (cu intruziuni granitice gnaisice),
care au generat un relief cu forme greoaie, masive, cu interfluvii largi, separate
de văi înguste şi adânci. Geografii au
identificat aici extinse supr. de eroziune
(Mărişel şi Fărcaş), dominate de vf.
Balomireasa (1 632 m) şi vf. Muntele
Mare. Alt. max.: 1 826 m (vf. Muntele
Mare). Împreună cu M-ţii Gilău, formează o unitate geomorfologică distinctă,
cunoscută în literatura de specialitate sub
numele de Gilău-Muntele Mare. Nod
hidrografic. Acoperit cu păduri de fag în
amestec cu molid. Expl. forestiere.
Turism; sporturi de iarnă (staţiunea
Băişoara).
MUNTELE MIC 1. Masiv muntos în NV
M-ţilor Ţarcu, în extremitatea de V a
Carpaţilor Meridionali, între văile
râurilor Bistra Mărului (la N), Şucu, afl.
al Bistrei Mărului (la E) şi Sebeş, afl. dr.
al Timişului (la V). Alcătuit din şisturi
cristaline, străpunse de granite. Alt. max.:
1 802 m (vf. Muntele Mic). Împădurit cu
fag în amestec cu molid şi brad.
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2. Staţiune climaterică şi de odihnă
de interes general, cu funcţionare permanentă, situată în arealul satului Borlova,
com. Turnu Ruieni, jud. Caraş-Severin,
pe versantul de S al masivului cu acelaşi
nume, la 1 525 m alt., la 74 km E-NE de
municipiul Reşiţa. Este de fapt un
complex turistic montan, alcătuit dintrun hotel modern şi mai multe vile şi
cabane, amplasat într-un cadru pitoresc,
cu climat montan, tonic, cu aer curat,
lipsit de praf şi alergeni, puternic ozonat.
Temp. medie anuală este de 5°C (în iul.
temp. medii de 12°C, iar în ian. –5°C).
Stratul de zăpadă persistă aici c. 120 de
zile pe an. Numeroase pârtii de schi, cu
diferite grade de dificultate. Telescaun
între Valea Craiului şi Complexul turistic,
construit în 1976 (3 500 m lungime).
Staţiunea este indicată atât pentru odihnă
şi recreere, cât şi pentru tratarea nevrozelor astenice, a stărilor de debilitate,
surmenaj fizic şi intelectual, anemii
secundare etc. Posibilităţi de drumeţii
spre vf. Muntele Mic (1 802 m alt.), spre
vf. Ţarcu (2 190 m alt.), cascada Şucului ş.a.
3. Schitul ~ Õ Turnu Ruieni.
MUNTELE RĂZ Õ Plopiş (1).

MUNTELE ROŞU, masiv muntos în M-ţii
Ciucaş (Carpaţii Orientali), alcătuit din
conglomerate, aparţinând Cretacicului
inferior. Alt. max.: 1 761 m (vf. Muntele
Roşu). Forme carstice. Important obiectiv turistic. Staţie seismică. Cabana
Muntele Roşu (1 260 m alt.).
MUNTELE ŞES Õ Plopiş (1).

MUNTENI, com. în jud. Galaţi, alcătuită
din 4 sate, situată în partea de N a
Câmpiei Tecuciului, pe râul Bârlad; 7 160
loc. (1 ian. 2011): 3 657 de sex masc. şi
3 503 fem. Staţie de c.f. (inaugurată la 13
nov. 1886), în satul Frunzeasca şi haltă
de c.f. (în satul Munteni). Producţie de
mobilă şi de ambalaje metalice; presă de
ulei comestibil. Morărit; produse de
panificaţie. Culturi de cereale, floareasoarelui, plante tehnice şi de nutreţ ş.a.
Viticultură. Popas turistic. Satul Munteni
este menţionat documentar, prima oară,
în 1430, iar Ţigăneşti, în 1617. Biserică
având hramul „Buna Vestire” (1829), în
satul Munteni. Până la 7 apr. 2004, com.
M. a avut în componenţă satele Negrileşti
şi Slobozia Blăneasa, care la acea dată au
format com. Negrileşti.

MUNTENI-BUZĂU, com. în jud. Ialomiţa,
formată dintr-un sat, situată în Câmpia
Bărăganului, pe stg. râului Ialomiţa; 3 549
loc. (1 ian. 2011): 1 710 de sex masc. şi
1 839 fem. Staţie de c.f. Moară. Culturi de
cereale, floarea-soarelui, plante tehnice
şi de nutreţ, legume ş.a. Creşterea păsărilor, ovinelor, porcinelor şi bovinelor.
Bibliotecă publică (peste 8 100 vol.). Satul
Munteni-Buzău a luat fiinţă în 1883 prin
stabilirea aici a unor locuitori veniţi din
jud. Buzău, care i-au atribuit numele
Cocora Nouă, deoarece satul era amplasat
atunci pe terit. com. Cocora. Din 1888
poartă numele actual.

MUNTENII DE JOS, com. în jud. Vaslui,
alcătuită din 4 sate, situată în partea de
E a Colinelor Tutovei, pe râul Bârlad;
4 024 loc. (1 ian. 2011): 1 979 de sex masc.
şi 2 045 fem. Staţie de c.f. (în satul Muntenii de Jos). În satul Muntenii de Jos,
atestat documentar în 1491, se află biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” (19751977, restaurată în anul 2000), iar în satul
Mânjeşti există biserica „Sfântul Nicolae”
(ante 1809, refăcută în 1866).

MUNTENII DE SUS, com. în jud. Vaslui,
alcătuită din 2 sate, situată în partea de
SE a Pod. Central Moldovenesc; 4 144 loc.
(1 ian. 2011): 2 076 de sex masc. şi 2 068
fem. Muzeu de istorie şi etnografie. În
satul Muntenii de Sus, atestat documentar în 1698, se află biserica „Sfinţii
Trei Ierarhi”, construită (în 1833) din
lemn de stejar şi vălătuci pe temelie de
piatră, şi biserica „Sfântul Apostol
Andrei” zidită în anii 1996-2005. Com. M.
de S. a fost întemeiată la 7 mai 2004 prin
desprinderea satelor Muntenii de Sus şi
Satu Nou din com. Tanacu, jud. Vaslui.
MUNŢII CĂPĂŢÂNII Õ Căpăţânii,
M-ţii ~.
MUNŢII DOBROGEI Õ Măcin (1).
MUNŢII ORĂŞTIEI Õ Orăştie (1).

MUREŞ 1. Câmpia Mureşului, câmpie
înaltă (80–120 m alt.), parte componentă
a Câmpiei de Vest, situată în extremitatea
de V a ţării, la graniţa cu Ungaria şi
Serbia, între Valea Crişului Alb (la N),
M-ţii Zarand (NE), Câmpia Vingăi (E) şi
Câmpia joasă a Timişului (SE şi S). În
ansamblu, Câmpia Mureşului este
formată din pietrişuri, nisipuri, argile,
loessuri şi depozite loessoide, fiind
drenată median de cursul inf. al
Mureşului. Cea mai mare parte este o
câmpie de divagare în cadrul căreia pot
fi identificate conul de dejecţie şi fostele

meandre ale râului Mureş. Unii geografi
presupun că această câmpie corespunde
unei străvechi „delte uscate” a Mureşului.
Câmpia Mureşului cuprinde mai multe
subunităţi: Câmpia Aradului şi Câmpia
Nădlacului la N de valea inf. a Mureşului
şi Câmpia Arancăi (sau Cenadului) şi
Câmpia Jimboliei la S de aceasta.
2. Dealurile Mureşului, zonă
deluroasă situată în partea de E a Pod.
Transilvaniei, de o parte şi de alta a
cursului superior al râului Mureş, pe
terit. jud. Mureş, între prelungirile M-ţilor
Căliman şi Gurghiu (la N şi E), Dealurile
Târnavelor (la S-SE), Dealurile Nirajului
(la S-SV), Colinele Mădăraşului (la V) şi
Dealurile Bistriţei (la NV). Este o unitate
de relief mai accidentat, suprapusă pe
zona cutelor diapire, alcătuită dintr-o
alternanţă de dealuri înalte (Sinioara 756
m, Făget 684 m, Lapoşu 628 m, Teleac,
Osoiu ş.a.) şi depresiuni dezvoltate,
uneori, în axul unor anticlinale diapire
(Deleni, Idicel, Nadăşa-Chiheru, Glăjărie
etc.). Dealurile Mureşului, împreună cu
Dealurile Târnavelor, fac parte din
Subcarpaţii Transilvaniei.
3. Culoarul Mureşului, culoar
depresionar intramontan, de origine
tectonică, situat în partea central-vestică
a ţării, de-a lungul Văii Mureşului, între
municipiul Alba Iulia (în E-NE) şi com.
Zam (în V-SV), delimitat de M-ţii
Metaliferi şi Trascău (la N şi NE) şi de
prelungirile M-ţilor Cindrel, Şureanu şi
Poiana Ruscăi (la S). Spre S, prin Valea
Streiului, comunică cu Depr. Hunedoara
şi cu Depr. Haţeg. Supr.: c. 1 300 km2 (110
km lungime şi 8–15 km lăţime). Relieful
este format dintr-o zonă colinară înaltă
(400–600 m), fragmentată de văi, dezvoltată cu precădere pe stg. Văii Mureşului
şi dintr-o câmpie aluvială etajată (190–
300 m), alcătuită din luncile şi terasele
Mureşului de pe ambele maluri. În
această zonă de culoar temp. medii
anuale sunt în jur de 9°C, iar precipitaţiile
însumează 600–700 mm anual. Vegetaţia
naturală este reprezentată prin păduri de
stejar, gorun şi cer şi prin păşuni şi fâneţe
în zona colinară; culturile agricole se
practică în câmpia aluvială. Culoarul
Mureşului cuprinde trei subdiviziuni:
Culoarul Orăştiei, cu caracter predominant
deluros, în S, şi de luncă şi terase, în N;
Depr. Simeria-Deva reprezintă un culoar
de vale mult lărgit, cu lunci şi terase bine
dezvoltate; Depr. Ilia, cu sectoare de vale
îngustă (îngustările de la Brănişca, tăiată
în cristalin, şi de la Burjuc-Zam, în

piroclastite) alternând cu cele de vale
largă (bazinetul Ilia-Gurasada).
4. Râu, cel mai mare afl. (stg.) al Tisei,
cu care confluează pe terit. Ungariei, la
Seghedin, şi al doilea râu al României, ca
lungime, după Dunăre; 803 km, din care
761 km pe terit. României; supr. bazinului: 29 289 km2, din care 27 890 km2 în
România. Instalat în mare parte şi adaptat
pe un vechi traseu de ruptură tectonică
ce asigură legătura hidrografică a Pod.
Trasilvaniei cu Depr. Panonică, M. izv.
de pe pantele sudice ale M-ţilor Hăşmaş
(Carpaţii Orientali), de la 850 m alt., de
lângă localit. Izvoru Mureşului. Curge
mai întâi pe direcţie SE-NV, drenând
Depr. Giurgeu pe o distanţă de c. 75 km,
îşi schimbă apoi direcţia de curgere spre
V (la Topliţa), traversând lanţul munţilor
vulcanici Căliman–Gurghiu, pe care-i separă printr-un spectaculos defileu
(Topliţa-Deda), lung de 50 km şi lat de
80–100 m, tăiat în andezite şi piroclastite.
Prin acest defileu, care este declarat
rezervaţie naturală (60 km2), a fost
construită o şosea (în anii 1881-1885) şi o
linie de cale ferată (în perioada 18901910). După aceea râul M. se îndreaptă
spre S-SV, străbătând partea centrală a
Pod. Transilvaniei (despărţind Câmpia
Transilvaniei de Pod. Târnavelor), trecând prin Reghin, Târgu Mureş, Iernut,
Luduş, Ocna Mureş, Aiud, şi, după ce
desparte M-ţii Trascău şi M-ţii Metaliferi
(în N) de prelungirile M-ţilor Cindrel,
Şureanu şi Poiana Ruscăi (în S) printr-un
culoar (Culoarul Mureşului) cu mai
multe îngustări şi defilee epigenetice,
între care se înşiră o serie de bazinete
(Simeria-Deva, Ilia, Căpruş), având, de
la Simeria, o direcţie generală de curgere
E-V, separă M-ţii Zarand (din N) de Pod.
Lipovei (în S), trecând prin Lipova; în
aval de Păuliş intră în Câmpia Aradului,
unde meandrează puternic, trece prin
municipiul Arad şi, la V de oraşul
Nădlac, face, pe o mică porţiune (31 km),
graniţa între România şi Ungaria, unde
are un debit mediu de 165 m3/s. Râul M.
pătrunde apoi în Ungaria şi se varsă în
Tisa la Seghedin. Traversând forme variate de relief (25% munţi, 55% podiş,
23% câmpie), panta medie de curgere a
râului M. oscilează între 2,7‰ (în Depr.
Giurgeu), 20–25‰ (în zona munţilor vulcanici), 0,5‰ (în Pod. Transilvaniei) şi
0,3‰ (în câmpia din cursul inf.),
transportând c. 2,7 mil. tone aluviuni pe
an. Afl. pr.: Comlod, Luduş, Arieş,

Târnava, Ampoi, Sebeş, Cugir, Strei. În
Antichitate era numit Maris (sau Marisia).
5. Judeţ situat în partea centralnordică a României, în Pod. Transilvaniei,
în bazinul superior al râului Mureş şi
parţial în bazinele râurilor Târnava Mare
şi Târnava Mică, între 46°04' şi 47°12'
latitudine N şi 24°00' şi 25°15' longitudine
E, între jud. Bistriţa-Năsăud (N-NV),
Suceava (NE), Harghita (E-NE), Braşov
(SE), Sibiu (S), Alba (SV) şi Cluj (V). Supr.:
6 714 km2 (2,82% din supr. ţării). Populaţia
(1 ian. 2011): 579 747 loc. (2,70% din
populaţia ţării), din care 283 424 loc. de
sex masc. (48,9%) şi 296 323 fem. (51,1%).
Populaţia urbană: 300 194 loc. (51,8%);
rurală: 279 553 loc. (48,2%). Densitatea:
86,3 loc./km2. Structura populaţiei pe
naţionalităţi (la recensământul din 20-31
oct. 2011): 50,4% români, 36,5% maghiari,
8,5% rromi, 0,3% germani ş.a. Reşed.:
municipiul Târgu Mureş. Oraşe: Iernut,
Luduş, Miercurea Nirajului, Reghin
(municipiu), Sărmaşu, Sângeorgiu de
Pădure, Sighişoara (municipiu), Sovata,
Târnăveni (municipiu), Ungheni. Comune: 91. Sate: 479 (din care 33 aparţin
oraşelor şi municipiilor). Localit. componente ale oraşelor şi municipiilor: 20.
Relief predominant (78% din supr.
jud. M.) de dealuri, coline şi podişuri, cu
forme domoale, versanţi asimetrici
(afectaţi frecvent de eroziune şi alunecări)
şi alt. de 400–600 m, ce aparţin marii
unităţi a Pod. Transilvaniei, ale cărui
subunităţi sunt prezente şi pe terit. jud.
M., respectiv Pod. Târnavelor şi o mică
porţiune din Pod. Hârtibaciului (la S şi
SE de valea Mureşului), Câmpia Transilvaniei (la NV de râul Mureş) şi Subcarpaţii Transilvaniei (în partea centrală şi
de SE a jud. M.), aceştia din urmă fiind
reprezentaţi prin Dealurile Mureşului şi
Dealurile Târnavelor. Subcarpaţii Transilvaniei includ o serie de masive
deluroase (Sinioara, Lapoşu, Teleac,
Osoiu, Becheci ş.a.), care alternează cu
numeroase depresiuni submontane şi
intradeluroase (Deleni, Idicel, Glăjărie,
Şerbeni-Urişiu, Nadăşa-Chiheru, Eremitu, Chibed, Sovata ş.a.). Subcarpaţii
Transilvaniei se extind la limita dintre
Câmpia colinară a Sărmaşului şi Pod.
Târnavelor (la V şi SV), unde se evidenţiază câteva depresiuni de contact
(Miercurea Nirajului, Sângeorgiu de
Pădure, Dumbrăvioara), şi rama munţilor
vulcanici Căliman şi Gurghiu (în NE şi
E). Pod. Târnavelor, cu alt. cuprinse între
450 şi 700 m, cu relief fragmentat, în care
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predomină interfluviile asimetrice, axate
pe domuri, cu versanţi abrupţi, afectaţi
de torenţi şi alunecări, include Dealurile
Nirajului, Pod. Târnăvenilor, Dealurile
Nadeşului şi Pod. Dumbrăvenilor. Câmpia Transilvaniei este reprezentată prin
Câmpia colinară a Sărmaşului cu cele trei
subunităţi ale sale: Colinele Luduşului,
Colinele Comlodului şi Colinele Mădăraşului. Partea de NE a jud. M. este ocupată,
în proporţie de 22%, de prelungirile de
SV ale M-ţilor Căliman, cu vf. Pietrosu
(2 100 m alt.), situat la limita cu jud.
Suceava, şi de latura de V ale M-ţilor
Gurghiu, care culminează în vf. Saca
(1 777 m).
Climă temperat-continentală moderată, cu unele diferenţieri legate de
formele de relief, cu temp. medii anuale
cuprinse între 8–9°C în zonele colinare şi
de podiş şi 0–4°C în reg. montane. Iernile
sunt reci, umede şi de lungă durată, iar
verile sunt răcoroase. Temp. max.
absolută (40,6°C) a fost înregistrată la
Săbed (16 aug. 1952), iar minima absolută
(–32,8°C) la Târgu Mureş (25 ian. 1942 şi
23 ian. 1963). Cantitatea medie anuală a
precipitaţiilor însumează 580 mm în
partea de V a jud. M., 700–800 mm în
partea centrală şi de NE şi c. 1 400 mm
pe crestele munţilor. Vânturile predominante bat dinspre NV, cu viteze
medii de 3,1 m/s. În timpul iernii sunt
frecvente şi vânturile dinspre NE, care
ating, uneori (mai ales pe culmile înalte),
viteze ce depăşesc 50 m/s. Caracteristice
sezonului rece sunt şi inversiile de temp.,
când masele de aer foarte reci coboară
din zonele montane spre cele de podiş,
canalizându-se în special pe culoarele
văilor, unde stagnează un timp îndelungat, determinând înregistrarea unor
valori foarte scăzute ale temp. aerului.
Aşa se explică faptul că tocmai la Târgu
Mureş, situat în culoarul văii Mureşului,
s-a înregistrat de două ori temp. minimă
absolută pe cuprinsul jud. M.
Reţeaua hidrografică este reprezentată, în principal, de cursul superior
şi mijlociu al râului Mureş care străbate,
aproximativ median, terit. jud. M. de la
NE către SV, pe o distanţă de 195 km,
colectând puzderia râurilor şi pâraielor
de pe dr. (Ilva, Răstoliţa, Bistra, Agriş,
Şar, Iceni, Lechinţa, Pârâu de Câmpie ş.a.)
şi de pe stg. sa (Sălard, Idicel, Gurghiu,
Beica, Habic, Terebici, Niraj, Lăscud,
Şeulia ş.a.). Partea de S a jud. M. este
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traversată, de la E la V, de cursurile a
două râuri paralele, respectiv, Târnava
Mică (pe o lungime de 120 km) cu afl. săi
Ghergheş, Roua, Veţca, Nadeş, Sântioana
ş.a. şi Târnava Mare (pe o distanţă de
42 km). Existenţa celor trei mari cursuri
de apă (Mureş, Târnava Mică, Târnava
Mare) cu numeroşii lor afluenţi determină o densitate ridicată a reţelei hidrografice, cu valori cuprinse între 0,9 şi 1,0
km/km2 în zona montană, între 0,6 şi
0,8 km/km2 în arealul dealurilor subcarpatice şi între 0,3 şi 0,6 km/km2 în reg.
colinare şi de podiş. Hidrografia jud. M.
este completată de prezenţa mai multor
lacuri sărate, formate prin prăbuşirea
unor vechi galerii subterane ale minelor
de sare (lacurile Ursu, Aluniş, Suhat,
Verde, Roşu ş.a.), şi a unor iazuri de
interes piscicol create atât antropic, cât şi
prin bararea naturală (depuneri de
aluviuni sau alunecări de teren) a unor
cursuri de apă (aşa cum sunt lacurile Zau
de Câmpie 117 ha, Tăureni 65 ha, Bujor I
25 ha, Bujor II 16 ha de pe valea râului
Pârâu de Câmpie sau Fărăgău de pe râul
Şar ş.a.).
Vegetaţia, condiţionată de diversitatea elementelor fizico-geografice şi
climatice, se remarcă printr-o accentuată
varietate a speciilor componente şi printr-o pronunţată etajare. În zonele înalte
ale munţilor, la peste 1 600 m alt., se
dezvoltă pajiştile naturale, dominate de
ţăpoşică (Nardus stricta) şi păruşcă
(Festuca supina), şi de tufărişurile pitice
de jneapăn (Pinus mugo), smirdar (Rhododendron kotschyi), afin (Vaccinium myrtillus), ienupăr (Juniperus communis ssp.
nana) ş.a. Versanţii munţilor, între 1 000–
1 200 şi 1 600 m alt., sunt ocupaţi de
păduri de molid (Picea abies) şi pe alocuri
de pajişti secundare, iar sub 1 200 m alt.
de păduri de fag în amestec cu brad şi
molid. Subcarpaţii Transilvaniei şi Pod.
Târnavelor sunt acoperiţi cu păduri de
fag şi de gorun, uneori în amestec cu
carpen şi stejar. În zonele colinare joase
predomină pădurile de stejar (Quercus
robur), în amestec cu gorun (Quercus
petraea) şi arţar tătăresc (Acer tataricum),
care alternează cu terenurile cultivate şi
cu pajişti naturale. În Câmpia Transilvaniei, cea mai mare parte a vegetaţiei
naturale a fost înlocuită de culturile
agricole, doar local întâlnindu-se pajişti
cu caracter mezoxerofil sau xerofil. În
această zonă, la Zau de Câmpie, se

remarcă, îndeosebi, prezenţa bujorului
(Paeonia tenuifolia), unicul loc unde
această specie ponto-balcanică poate fi
întâlnită în interiorul arcului carpatic.
Fauna, adaptată etajării vegetaţiei,
dar mai puţin fidelă limitelor acesteia,
datorită marii sale mobilităţi, este bogată
şi variată în specii. Domeniul forestier
adăposteşte un număr însemnat de
vieţuitoare (unele de interes cinegetic),
printre care se remarcă mistreţul, cerbul,
căpriorul, ursul, vulpea, jderul, râsul,
veveriţa, cocoşul de munte, acvila de
munte, şopârla de munte, vipera comună,
salamandra ş.a. În zona lacurilor antropice trăiesc o serie de păsări de apă (raţe,
berze, lişiţe ş.a.), iar în unele păduri
colinare a fost colonizat fazanul. Râurile
de munte sunt populate cu păstrăv şi
lipan, cele din zonele subcarpatice, colinare şi de podiş oferă condiţii prielnice
dezvoltării scobarului, cleanului, mrenei
ş.a., iar în iazurile piscicole se cresc ştiuca,
crapul, somnul, carasul ş.a.
Resursele naturale: zăcămintele de
gaze naturale, cu un procent foarte ridicat
de metan (95–99%), exploatate în arealele
localit. Sărmăşel, Zau de Câmpie, Şincai,
Ulieş, Teleac, Miercurea Nirajului,
Bogata, Delenii, Laslău, Filitelnic, Nadeş,
Ernei, Corunca, Seleuş, Ceuaşu de
Câmpie, Sângeorgiu de Mureş, Luduş,
Sânger, Râciu ş.a., reprezintă cea mai
importantă bogăţie a subsolului jud. M.
Cu toate că jud. M. dispune de mari zăcăminte de sare gemă, acestea nu pot fi
exploatate încă din cauza adâncimilor
mari la care se află, sâmburi de sare
apărând la suprafaţă doar în arealul
cutelor diapire de la Sovata şi Gurghiu.
Andezitele şi aglomeratele andezitice se
exploatează la Stânceni, Lunca Bradului,
Ilieşi, Ibăneşti, iar balastul din albiile
râurilor mari. O categorie aparte de bogăţii o reprezintă pădurile de foioase şi
de răşinoase, care acoperă o supr. de
208 982 ha (în anul 2008), din care s-au
exploatat 922 mii m3 de masă lemnoasă,
precum şi apele minerale cloruro-sodice,
valorificate pentru calităţile lor terapeutice la Sovata, Sângeorgiu de Mureş,
Vila, Gurghiu, Ideciu de Jos, Brâncoveneşti ş.a.
Istoric. Săpăturile arheologice efectuate de-a lungul anilor pe terit. jud. M.
au scos la iveală o gamă diversă de
dovezi materiale care atestă o locuire
neîntreruptă începând din Paleolitic
(descoperirile din satul Moreşti, sat care
aparţine oraşului Ungheni), trecând prin

Neolitic (Moreşti, Târgu Mureş, Iernut,
Cipău, Cuci, Batoş, Petrilaca, Reghin,
Sângeorgiu de Mureş, Ozd ş.a.), Epoca
bronzului (Batoş, Târgu Mureş, Iernut,
Goreni, Cipău, Luduş, Bogata, Petrilaca,
Sighişoara ş.a.), Epoca fierului (Moreşti,
Cipău, Târgu Mureş, Band, Saschiz, Bogata,
Sângeorgiu de Pădure, Brâncoveneşti,
Suseni ş.a.) şi în continuare până azi. Şi
mai numeroase sunt vestigiile arheologice datând din cea de-a doua Epocă a
fierului (La Tène), când se individualizează, din punct de vedere etnic, getodacii. Semnificative pentru această epocă
sunt descoperirile de la Moreşti, Târgu
Mureş, Cipău, Corunca, Cristeşti, Şaeş,
Sighişoara, Dedrad, Breaza ş.a. Pe terit.
actual al jud. M., care a făcut parte din
prov. romană Dacia, au fost scoase la
iveală numeroase mărturii materiale de
la dacii care au populat aceste ţinuturi
(unelte din fier descoperite la Mărculeni,
vase ceramice, terra sigillata, opaiţe, capul
zeiţei Iunona, din alabastru, de la
Cristeşti şi Sighişoara, tezaurele monetare
de argint de la Sighişoara, Cristeşti, Târgu
Mureş, Goleşti, Sălaşu ş.a.) şi de la care
s-au păstrat castrele romane de la Brâncoveneşti, Călugăreni, Sighişoara, Sărăţeni,
Moreşti, Cristeşti ş.a. ce făceau parte din
linia de fortificaţii, de importanţă strategică, a limesului de NE al Daciei romane. După retragerea legiunilor şi a
administraţiei romane din Dacia (în
perioada 271–275), populaţia autohtonă
a continuat să vieţuiască neîntrerupt
pe aceste meleaguri aflate la adăpostul
munţilor şi ceva mai ferite de invadatori.
Permanenţa populaţiei autohtone în
limitele de azi ale jud. M. este ilustrată de
numeroase descoperiri datând din sec. 3
şi până în sec. 11, identificate în arealele
localităţilor Sântana de Mureş (sec. 3–4),
Cipău (sec. 3–8), Iernut (sec. 3–6 şi 10–
11), Moreşti (sec. 3–11), Târgu Mureş (sec.
4–9), Sighişoara (sec. 4–9), Luduş (sec. 5–
6), Cheţani (sec. 8–9), Sângeorgiu de
Mureş (sec. 10–11), Neagra (sec. 11) ş.a.
În sec. 9–10, la Moreşti, unul dintre
centrele voievodatului lui Gelu, a existat
o importantă cetate cu rol de apărare. Cu
toate eforturile populaţiei româneşti de
a-şi apăra autonomia formaţiunii politice
autohtone şi libertăţile obştilor, din a
doua jumătate a sec. 11 şi până la
începutul sec. 13, regatul feudal ungar
şi-a extins dominaţia în Transilvania până
către aceste zone, introducând ca unitate
administrativă, în teritoriile cucerite,
comitatul (terit. actual al jud. M. a fost

inclus în comitatele Târnava, în 1214, şi
Turda, în 1256). În sec. 12, regalitatea
ungară a adus în aceste reg. pe secui
(populaţie de origine turcică, ulterior
maghiarizată), iar la începutul sec. 13 au
fost colonizaţi germanii (saşii). Ulterior,
saşii s-au organizat în scaunul Sighişoara
(1337), iar secuii în scaunul Mureş (1409).
O dată cu dezvoltarea societăţii feudale,
numărul aşezărilor omeneşti a crescut
necontenit, documentele vremii consemnând existenţa, în sec. 18, a 339 de
localităţi în perimetrul actual al jud. M.
Dintre acestea, Sighişoara (menţionat
documentar, prima oară, în 1224) şi
Târgu Mureş (1300) au avut, în Evul
Mediu, un rol important în viaţa politică,
economică şi culturală a societăţii
mureşene. În sec. 15–16, ţăranii iobagi,
români, saşi şi secui, din mai toate satele
mureşene, au participat la marea Răscoală de la Bobâlna (1437–1438), precum
şi la cea din 1514 condusă de Gheorghe
Doja. Alte evenimente mai importante
petrecute pe terit. actual al jud. M., în sec.
16–18, au fost: răscoala secuilor din 1562;
participarea locuitorilor mureşeni la
campania antiotomană din Ţara Românească, în anul 1595, condusă de Mihai
Viteazul; asedierea şi pustiirea oraşelor
Târgu Mureş şi Sighişoara în 1601 şi,
respectiv, 1602 de trupele generalului
Basta, ca represalii pentru participarea
populaţiei mureşene la luptele comandate de Mihai Viteazul; cucerirea şi
incendierea oraşului Târgu Mureş de
trupele turco-tătare în 1660, care au luat,
totodată, în robie 3 000 de locuitori;
răscoala ţăranilor români şi saşi din
Saschiz (1673), conduşi de S. Fabricius,
împotriva asupririi exercitate de patriciatul din Sighişoara; răscoala antihabsburgică izbucnită în 1703, sub
conducerea lui Francisc Rákóczi II, şi
prelungită până în 1711, cunoscută sub
numele de Răscoala curuţilor ş.a. La sf.
sec. 18, începe să se manifeste tot mai
pregnant sentimentul de unitate naţională a românilor, o activitate susţinută,
în această privinţă, pe meleagurile
mureşene având-o cei doi corifei ai Şcolii
Ardelene – Gheorghe Şincai şi Petru
Maior, ambii de origine mureşană. În
primăvara anului 1848, oraşul Târgu
Mureş a devenit unul dintre pr. centre de
organizare şi declanşare a Revoluţiei din
Transilvania, la care a participat o mare
parte a populaţiei, revoluţie care a fost
înăbuşită în 1849. În timpul Revoluţiei,
în bătălia de la Albeşti (19/31 iul. 1849),

între armata revoluţionară maghiară
comandată de generalul József Bem şi
oştile ruseşti conduse de generalul A. N.
Lüders (venite să înăbuşe revoluţia), au
murit în luptă poetul ungur Petöfi Sándor
(aghiotantul generalului Bem) şi publicistul german Anton Kurz. După înfrângerea revoluţiei şi instaurarea
absolutismului în Transilvania, locuitorii
mureşeni au participat la mişcările
antihabsburgice din anii 1851–1854 şi la
adunările din 1868 de la Reghin, Târgu
Mureş, Târnăveni, Luduş ş.a., în cadrul
cărora şi-au manifestat protestul faţă de
crearea în 1867 a statului dualist austroungar. Cucerirea independenţei de stat
a României (1877) a stimulat lupta de
eliberare naţională din această zonă,
numeroşi locuitori mureşeni participând
la conferinţa naţională de la Sibiu, din
21–22 ian. 1892, şi votând pentru înaintarea Memorandului împăratului de la
Viena. Intrarea României în Primul
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Război Mondial, în vara anului 1916,
alături de Antantă, a determinat eliberarea (la sf. lunii sept. 1916) multor localit.
de pe terit. jud. M. de către armatele
române (Ibăneşti, Hodac, Gurghiu, Caşva
ş.a.). La sf. lunii nov. 1918, mii de locuitori
de pe Mureş şi Târnave au plecat la Alba
Iulia pentru a participa la Marea Adunare
Naţională. La 1 sept. 1940, în multe
localităţi din jud. M. au avut loc ample
manifestaţii de protest împotriva Dictatului de la Viena din 30 aug. 1940, în
urma căruia, alături de o mare parte din
NV Transilvaniei, fusese răpit şi cedat
Ungariei şi un sector din jud. M. (inclusiv
oraşul Târgu Mureş). Cei patru ani de
ocupaţie s-au caracterizat printr-o intensă
activitate de deznaţionalizare a românilor
şi de prigoană rasială. În sept. 1944, pe
terit. actualului judeţ au avut loc lupte
grele pentru eliberarea teritoriilor ocu-
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pate, una dintre cele mai crâncene bătălii
desfăşurându-se (22–29 sept. 1944) la
Oarba de Mureş. La 28 sept. 1944, oraşul
Târgu Mureş şi multe alte localit. de pe
terit. jud. M. au fost eliberate de sub
ocupaţia ungară. În sept. 1950, fostul
judeţ Mureş-Turda (4 856 km2), cu 10
plăşi, 2 oraşe şi 246 sate a devenit regiunea Mureş (cu capitala la Târgu Mureş),
iar în perioada 1960–1968 a fost transformată în regiunea Mureş-Autonomă
Maghiară. Prin Legea nr. 2 din 17 febr.
1968 a fost desfiinţată regiunea MureşAutonomă Maghiară şi s-a reînfiinţat jud.
M. în limitele existente până în prezent.
Economia jud. M., adaptată la economia de piaţă, se caracterizează printro industrie diversificată şi o agricultură
dominată de prezenţa formei de proprietate privată. Potenţialul economic
ridicat al jud. M. îi permite acestuia să-şi
valorifice întreaga gamă a resurselor
naturale de care dispune.
Industria, principala componentă a
activităţii economice a jud. M., se caracterizează printr-o mare varietate a ramurilor producătoare şi o mare capacitate
de producţie, cu specializări de importanţă naţională (expl. de gaze naturale,
energie electrică şi termică, chimică ş.a.).
Pr. produse industriale realizate de
întreprinderile de pe terit. jud. M. sunt:
energia electrică şi termică (termocentralele de la Cuci, Fântânele, Târgu
Mureş, Târnăveni), maşini şi utilaje
pentru industriile uşoară, a materialelor
de construcţie şi de prelucrare a lemnului
(Târgu Mureş, Reghin), utilaje agricole
(Reghin), produse electrotehnice, aparatură tehnico-medicală, piese de schimb
pentru autovehicule şi tractoare (Târgu
Mureş, Reghin), produse chimice diverse
(Târnăveni, Târgu Mureş), materiale de
constr. (Târgu Mureş, Reghin, Târnăveni,
Sighişoara, Luduş, Sângeorgiu de Mureş,
Suseni ş.a.), anvelope şi camere de aer
(Luduş), mobilă, rechizite şcolare, articole
de sport, instrumente muzicale, cherestea
şi alte produse din lemn (Târgu Mureş,
Reghin, Sighişoara, Târnăveni, Luduş,
Sovata, Lunca Bradului, Deda, Gurghiu,
Răstoliţa ş.a.), ceramică fină şi articole
pentru menaj (Sighişoara, Târnăveni),
confecţii, tricotaje, ţesături ş.a. (Târgu
Mureş, Reghin, Sighişoara, Târnăveni),
încălţăminte şi articole de marochinărie
(Târgu Mureş, Reghin), produse alim.
(preparate din carne şi lapte, conserve de

carne, de legume şi fructe, lapte praf,
zahăr, băuturi alcoolice, bere, sucuri
naturale, spirt, oţet, produse de panificaţie etc.), la Târgu Mureş, Reghin, Sighişoara, Târnăveni, Luduş, Iernut ş.a. La
afirmarea potenţialului economic al jud.
M. o contribuţie importantă o au meşteşugurile tradiţionale, larg răspândite în
arealul judeţului: ţesături şi cusături
populare (cergi, ţoale, macrameuri ş.a.)
în satul Vătava, piese de port popular
(Aluniş, Ibăneşti, Deda, Brâncoveneşti,
Sântioana de Mureş, Albeşti, Logig ş.a.),
fluiere şi obiecte din lemn, prelucrate
artistic (Hodac), ceramică populară
(Gurghiu, Miercurea Nirajului, Ghindari), împletituri din papură, din paie şi
pănuşi (Câmpeniţa, Roteni, Sâmbriaş,
Bezid, Chendu ş.a.) etc.
Agricultura, cu vechi tradiţii şi cu un
profil structural mixt (vegetal şi animal),
beneficiază de condiţii pedo-climatice
favorabile practicării unor culturi intensive (în jud. M. se cultivă aproape întreaga gamă de plante) şi de creştere a tuturor
categoriilor de animale. Totodată, agricultura mureşană se află în plin proces
de modernizare şi de privatizare. În anul
2007, din totalul producţiei agricole de
1 459 646 000 lei (din care 1 399 940 000
lei, respectiv 95,9%, reprezenta aportul
sectorului privat), 964 585 000 lei (66,0%)
proveneau din sectorul vegetal şi
493 285 000 lei (33,8%) erau realizaţi de
producţia animală, iar restul (0,2%) erau
din servicii agricole. La sf. anului 2007,
fondul funciar al jud. M. era format din
412 477 ha terenuri agricole, 208 982 ha
terenuri acoperite cu păduri, 6 311 ha
acoperite cu ape şi 43 618 ha alte suprafeţe. Din totalul supr. agricole de 412 477
ha (din care 379 387 ha, respectiv 92%,
reveneau persoanelor particulare), 224 166
ha (54,3%) erau terenuri arabile, 110 117
ha (26,7%) păşuni, 71 687 ha fâneţe, 4 653
ha livezi şi pepiniere pomicole şi 1 854
ha vii şi pepiniere viticole. În anul 2007,
terenurile arabile erau cultivate cu
porumb (60 822 ha), plante de nutreţ
(29 988 ha), grâu şi secară (27 666 ha), orz
şi orzoaică (13 328 ha), ovăz, cartofi,
legume, sfeclă de zahăr, plante uleioase,
leguminoase pentru boabe, hamei, plante
textile, tutun etc. Pomicultura, concentrată în arealele localit. Reghin, Sighişoara,
pe valea Târnavei Mici ş.a., furnizează
cantităţi însemnate de fructe (18 754 tone,
în anul 2007), în special mere (15 470
tone), prune (713 tone), pere, cireşe şi
vişine, piersici ş.a. Viticultura are condiţii

favorabile de dezvoltare pe întreg cuprinsul jud. M., dar pr. plantaţii de viţă de vie
sunt concentrate în partea de SV a judeţului, respectiv în Pod. Târnavelor, unde
se află renumita podgorie a Târnavelor,
cu centre viticole la Zagăr, Băgaciu,
Filitelnic, Nadeş, Târnăveni ş.a., în cadrul
cărora se produc variate soiuri de struguri (Fetească albă, Riesling italian, Pinot
gris, Muscat Ottonel, Traminer etc.). Şi
podgoria Lechinţa (cu centrul viticol
Batoş) este binecunoscută şi apreciată. La
începutul anului 2008, zootehnia, privatizată în proporţie de peste 99%, cuprindea 84 421 capete bovine (în special din
rasa Bălţata românească), 175 717 capete
porcine (rasele Landrace, Marele Alb,
Cornwall, Hampshire ş.a.), 337 110 mii
capete ovine cu lână fină şi semifină,
22 773 capete caprine, 18 632 capete cabaline şi un număr însemnat de bubaline
(bivoli); avicultură (1 690 048 capete
păsări); apicultură (46 335 familii de
albine, locul 1 pe ţară).
Căile de comunicaţie. Poziţia centralnord transilvăneană a jud. M., la intersecţia multor căi de comunicaţie dinspre
Moldova, Maramureş şi Crişana, precum
şi intensa activitate economică au atras
dezvoltarea corespunzătoare a căilor şi
mijloacelor de comunicaţie. La sf. anului
2007, lungimea reţelei feroviare de pe
terit. jud. M. era de 279 km (din care 86 km
electrificate), care, raportată la supr. jud.
M., asigura o densitate de 41,6 km/
1 000 km2 de teritoriu (inferioară mediei
pe ţară care, în acelaşi an, era de 45,2 km/
1 000 km2). Pr. linii de c.f. cu ecartament
normal urmăresc, în general, văile marilor cursuri de ape (Mureş, Târnava
Mare şi Târnava Mică) – linii pe care se
află şi câteva noduri feroviare (Deda,
Luduş, Vânători) –, iar o cale ferată cu
ecartament îngust, în lungime de 149 km,
traversează de la V la E centrul jud. M.,
de la Miheşu de Câmpie, prin Band,
Acăţari până la Sovata şi Praid, deservind
localităţile de pe văile Lechinţei şi
Nirajului. O importanţă deosebită pentru
transporturile feroviare mureşene o are
segmentul de c.f. din NE jud. M., între
Stânceni şi Deda, care face parte integrantă din magistrala feroviară Bucureşti–
Ploieşti–Braşov–Miercurea-Ciuc–Ciceu–
Gheorgheni–Topliţa–Deda–Dej–Baia
Mare–Satu Mare. La sf. anului 2007,
lungimea drumurilor publice măsura
2 083 km (din care 423 km drumuri
modernizate), cu o densitate de 31,0
km/100 km2 de teritoriu (inferioară

mediei pe ţară – 33,9 km/100 km2). Aceste
drumuri publice se intersectează în nenumărate locuri, creând veritabile noduri
rutiere, cum ar fi Târgu Mureş, Reghin,
Luduş, Târnăveni, Acăţari, Sighişoara ş.a.
Transporturile aeriene de mărfuri şi
călători se realizează prin intermediul
aeroportului din satul Vidrasău (sat care
aparţine oraşului Ungheni), situat la 13,5
km SV de Târgu Mureş.
Învăţământ, cultură şi artă. În anul
şcolar 2007–2008, reţeaua unităţilor de
învăţământ de toate gradele de pe terit.
jud. M. cuprindea 80 de grădiniţe de copii,
cu 21 760 copii înscrişi şi 1 448 educatoare, 136 de şcoli generale (învăţământ
primar şi gimnazial), cu 49 652 elevi şi
4 509 cadre didactice, 37 de licee, cu
19 302 elevi şi 1 656 profesori, două şcoli
profesionale, cu 5 500 elevi şi 72 profesori, trei universităţi de stat (Universitatea Tehnică „Petru Maior”, Universitatea
de Medicină şi Farmacie, Academia de
Artă Teatrală – toate în Târgu Mureş), cu
16 facultăţi, 11 757 studenţi şi 659 profesori şi patru instituţii private de învăţământ superior (Universitatea „Hyperion”,
Universitatea „Sapientia” – în lb. maghiară –, Universitatea ecologică – filială a
Universităţii ecologice „Dimitrie Cantemir” din Iaşi – şi Colegiul de psiho-pedagogie, administraţie, hoteluri şi turism,
tehnică dentară), cu 2 705 studenţi şi 58
de cadre didactice. Educarea copiilor şi
instruirea elevilor şi studenţilor se efectuează atât în limba română, cât şi în limba
maghiară. În anul cu 2007, reţeaua aşezămintelor culturale şi de artă, concentrate

I. Municipii
1. REGHIN (1228)

2. SIGHIŞOARA (1224)

3. TÂRGU MUREŞ (1300)
4. TÂRNĂVENI (1217)
*

cu precădere la Târgu Mureş, Sighişoara
şi Reghin, cuprindea o filială a Academiei
Române, un teatru naţional (f. 1946), cu
secţii în limbile română şi maghiară, un
teatru de păpuşi („Ariel”), o filarmonică
de stat, filiale ale Uniunii Artiştilor Plastici din România şi ale Uniunii Compozitorilor din România, un ansamblu
folcloric („Mureşul”), 13 unităţi de cercetare-proiectare, un post local de radioemisie (intrat în funcţiune la 2 mart. 1958
şi întrerupt de autorităţile comuniste în
perioada 1 ian. 1985–22 dec. 1989), care
emite în limbile română şi maghiară (iar
din 1990 emite şi în limba germană), două
cinematografe, 404 biblioteci, cu 4 542 000
vol., 90 de cămine culturale, şase case de
cultură, numeroase muzee şi case memoriale, edituri etc. În anul 2007, activitatea
sportivă se desfăşura în cadrul celor 107
secţii sportive, în care activau 3 679 de
sportivi, 160 antrenori şi 96 arbitri.
Ocrotirea sănătăţii. În anul 2007,
reţeaua unităţilor sanitare cuprindea opt
spitale, cu 4 273 paturi (un pat de spital
la 136 locuitori), 45 policlinici, cinci dispensare, un preventoriu, 198 farmacii şi
puncte farmaceutice ş.a., iar asistenţa
medicală era asigurată de activitatea celor
1 790 medici (un medic la 325 locuitori),
280 medici stomatologi (un medic stomatolog la 2 077 locuitori) şi 4 406 cadre
medicale cu pregătire medie.
Turism dezvoltat, determinat de
prezenţa obiectivelor istorice, arhitectonice şi de artă din Târgu Mureş, Sighişoara, Reghin, Gorneşti, Iernut, Saschiz,
Brâncoveneşti, Oarba de Mureş, Sângeor-

Mureş

giu de Pădure ş.a., de regiunile pitoreşti
din M-ţii Căliman şi Gurghiu, de pe văile
Mureşului (defileul Topliţa–Deda) şi
Târnavelor, de rezervaţiile naturale şi
parcurile dendrologice (rezervaţia botanică de la Zau de Câmpie, unde
vegetează bujorul/ Paeonia tenuifolia,
rezervaţia forestieră, 50 ha, cu stejari seculari, de la Mociar, poiana cu narcise şi
parcul dendrologic de la Gurghiu, vechi
de peste 200 de ani, stejăretele de la
Sovata ş.a.). Alte elemente de atracţie
turistică sunt legate de varietatea şi
originalitatea tezaurului etnografic şi
folcloric, prezent în nenumărate sate
păstrătoare de vechi tradiţii. Remarcabile
produse de artă populară (ţesături,
cusături, cioplituri în lemn, sculpturi, articole din piele şi blană, piese de port
popular, ceramică, arhitectura specifică
văilor Mureşului, Gurghiului, Târnavelor
ş.a.) – adevărate opere de artă, sunt prezente în localităţile Vătava, Ruşii-Munţi,
Gurghiu, Lunca Bradului, Hodac,
Miercurea Nirajului, Câmpeniţa, Bezid,
Chendu, Ibăneşti ş.a. Un turism balnear,
de odihnă sau în tranzit se practică graţie
factorilor naturali terapeutici pe care îi
posedă staţiunile Sovata, Sângeorgiu de
Mureş, Ideciu de Jos, Lunca Bradului ş.a.
În anul 2007, capacitatea de cazare era de
6 138 locuri, repartizate în 30 de hoteluri
şi moteluri, patru campinguri, 32 de vile,
o cabană, 29 de pensiuni turistice urbane,
17 pensiuni turistice rurale ş.a. Indicativ
auto: MS.

Localităţile jud. Mureş
(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)
Localit. componente
ale municipiilor

1. Apalina (1332)
2. Iernuţeni (1332)
1. Angofa
2. Aurel Vlaicu
3. Rora (1956)
4. Şoromiclea
5. Venchi (1956)
6. Viilor (1956)

1. Mureşeni (1390)
2. Remetea (1567)

1. Botorca

Până la 28 ian. 2002 satul Cuştelnic a fost în componenţa com. Găneşti.
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Satele care aparţin
municipiilor

1. Hetiur (1301)

1. Bobohalma (1332)
2. Cuştelnic* (1383)
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II. Oraşe

Mureş

Localit. componente
ale oraşelor

1. IERNUT (1257)

2. LUDUŞ (1377)

3. MIERCUREA NIRAJULUI (1493)

Satele care aparţin
oraşelor

1. Cipău (1332)
2. Deag (1332)
3. Lechinţa (1269)
4. Oarba de Mureş (1733)
5. Porumbac
6. Racameţ (1956)
7. Sălcud (1332)
8. Sfântu Gheorghe (1956)

1. Avrămeşti (1954)
2. Cioarga (1913)
3. Ciurgău (1956)
4. Fundătura (1956)
5. Gheja (1366)
6. Roşiori (1956)

1. Beu (1332)
2. Dumitreştii (1484)
3. Lăureni (1332)
4. Moşuni (1446)
5. Şardu Nirajului (1360)
6. Tâmpa (1494)
7. Veţa (1567)

4. SĂRMAŞU (1329)

1. Balda (1334)
2. Larga
3. Moruţ (1956)
4. Sărmăşel (1438)
5. Sărmăşel-Gară (1954)
6. Titiana (1956)
7. Vişinelu (1340)

5. SÂNGEORGIU DE PĂDURE (1333)
6. SOVATA (1597)
7. UNGHENI (1264)

III. Comune
1. ACĂŢARI

1. Bezid (1566)
2. Loţu (1913)

1. Căpeţi
2. Ilieşi (1850)
3. Săcădat (1956)

Satele componente
(primul sat este reşed. com.)
1. Acăţari (1497)
2. Corbeşti (1567)
3. Găieşti (1567)
4. Gruişor (1501)
5. Murgeşti (1332)
6. Roteni (1332)
7. Stejeriş (1497)

1. Cerghid (1438)
2. Cerghizel (1438)
3. Moreşti (1567)
4. Recea
5. Şăuşa (1414)
6. Vidrasău (1383)

2. ADĂMUŞ

8. Suveica (1332)
9. Vălenii (1332)

1. Adămuş (1405)
2. Chinciuş (1424)
3. Corneşti (1332)
4. Crăieşti (1332)
5. Dâmbău (1278)
6. Herepea (1332)

3. ALBEŞTI

4. ALUNIŞ
5. APOLD

6. AŢINTIŞ

7. BAHNEA

8. BAND

9. BATOŞ

10. BĂGACIU
11. BĂLA

1. Albeşti (1231)
2. Bârlibăşoaia (1956)
3. Boiu (1301)
4. Jacu (1466)
5. Şapartoc (1231)
6. Ţopa (1301)
7. Valea Albeştiului
8. Valea Dăii (1956)
9. Valea Şapartocului (1956)
1. Aluniş (1228)
2. Fiţcău (1913)
3. Lunca Mureşului (1319)

1. Apold (1309)
2. Daia (1280)
3. Şaeş (1302)
4. Vulcan (1206)

1. Aţintiş (1357)
2. Botez (1353)
3. Cecălaca (1296)
4. Iştihaza (1410)
5. Maldaoci (1956)
6. Sâniacob (1381)

1. Bahnea (1291)
2. Bernadea (1301)
3. Cund (1332)
4. Daia (1301)
5. Gogan (1332)
6. Idiciu (1319)
7. Lepindea (1492–1502)

1. Band (1332)
2. Drăculea Bandului (1913)
3. Fânaţe (1956)
4. Fânaţele Mădăraşului (1954)
5. Iştan-Tău
6. Mărăşeşti (1956)
7. Negrenii de Câmpie (1956)
8. Oroiu (1332)
9. Petea (1447)
10. Ţiptelnic (1602)
11. Valea Mare (1956)
12. Valea Rece

1. Batoş (1228)
2. Dedrad (1319)
3. Goreni (1228)
4. Uila (1319)

1. Băgaciu (1351)
2. Delenii (1322)

1. Băla (1327)
2. Ercea (1439)

12. BĂLĂUŞERI

13. BEICA DE JOS

14. BERENI

15. BICHIŞ

16. BOGATA
17. BRÂNCOVENEŞTI

18. BREAZA
19. CEUAŞU DE CÂMPIE

20. CHEŢANI

Mureş

1. Bălăuşeri (1325)
2. Agrişteu (1325)
3. Chendu (1325)
4. Dumitreni (1503)
5. Filitelnic (1347)
6. Senereuş (1430)

1. Beica de Jos (1453)
2. Beica de Sus (1453)
3. Căcuciu (1441)
4. Nadăşa (1453)
5. Sânmihai de Pădure (1319)
6. Şerbeni (1453)

1. Bereni (1569)
2. Bâra (1484)
3. Cându (1509)
4. Drojdii (1548)
5. Eremieni (1332)
6. Maia (1496)
7. Mărculeni (1567)

1. Bichiş (1296)
2. Gâmbuţ (1299)
3. Nandra (1311)
4. Ozd (1332)

1. Bogata (1295)
2. Ranta (1954)

1. Brâncoveneşti (1228)
2. Idicel (1393)
3. Idicel-Pădure (1956)
4. Săcalu de Pădure (1319)
5. Vălenii de Mureş (1319)
1. Breaza (1319)
2. Filpişu Mare (1319)
3. Filpişu Mic (1291)

1. Ceuaşu de Câmpie (1505)
2. Bozed (1481)
3. Câmpeniţa (1349)
4. Culpiu (1332)
5. Herghelia (1332)
6. Porumbeni (1332)
7. Săbed (1451)
8. Voiniceni (1495)
1. Cheţani (1444)
2. Coasta Grindului (1956)
3. Cordoş (1913)
4. Giurgiş (1913)
5. Grindeni (1289)
6. Hădăreni (1270)
7. Linţ (1956)
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Mureş

21. CHIBED

22. CHIHERU DE JOS

23. COROISÂNMĂRTIN

24. CORUNCA

25. COZMA

26. CRĂCIUNEŞTI

27. CRĂIEŞTI

28. CRISTEŞTI
29. CUCERDEA
30. CUCI

31. DANEŞ

32. DEDA

33. EREMITU

34. ERNEI

1. Chibed (1499)

1. Chiheru de Jos (1453)
2. Chiheru de Sus (1453)
3. Urisiu de Jos (1453)
4. Urisiu de Sus (1453)

1. Coroisânmărtin (1324)
2. Coroi (1337)
3. Odrihei (1332)
4. Şoimuş (1405)
1. Corunca (1332)

1. Cozma (1231)
2. Fânaţele Socolului (1956)
3. Socolu de Câmpie (1322)
4. Valea Sasului (1956)
5. Valea Ungurului (1956)

1. Crăciuneşti (1444)
2. Budiu Mic (1567)
3. Cinta (1451)
4. Corneşti (1497)
5. Tirimioara (1263)

1. Crăieşti (1549)
2. Lefaia (1956)
3. Milăşel (1426)
4. Nima Milăşelului (1394)

1. Cristeşti (1332)
2. Vălureni (1515)

1. Cucerdea (1278)
2. Bord (1348)
3. Şeulia de Mureş (1379)

1. Cuci (1410)
2. Dătăşeni (1263)
3. După Deal (1954)
4. Orosia (1410)
5. Petrilaca (1332)

1. Daneş (1348)
2. Criş (1305)
3. Seleuş (1392)
4. Stejărenii (1305)

1. Deda (1393)
2. Bistra Mureşului (1913)
3. Filea (1497)
4. Pietriş (1451)

1. Eremitu (1567)
2. Călugăreni (1567)
3. Câmpu Cetăţii (1913)
4. Dămieni (1567)
5. Mătrici (1484)
1. Ernei (1332)
2. Căluşeri (1332)

35. FĂRĂGĂU

36. FÂNTÂNELE

37. GĂLEŞTI

38. GĂNEŞTI
39. GHEORGHE DOJA

40. GHINDARI

41. GLODENI

42. GORNEŞTI

*

3. Dumbrăvioara (1319)
4. Icland (1566)
5. Săcăreni (1451)
6. Sângeru de Pădure (1409)

1. Fărăgău (1357)
2. Fânaţe (1956)
3. Hodaia (1956)
4. Onuca (1268)
5. Poarta (1319)
6. Tonciu (1439)

1. Fântânele (1332)
2. Bordoşiu (1566)
3. Călimăneşti (1567)
4. Cibu (1567)
5. Roua (1566)
6. Viforoasa (1501)

1. Găleşti (1501)
2. Adrianu Mare (1570)
3. Adrianu Mic (1567)
4. Bedeni (1567)
5. Maiad (1513)
6. Sânvăsii* (1332)
7. Troiţa (1332)
1. Găneşti (1302)
2. Păucişoara (1361)
3. Sub Pădure (1466)

1. Gheorghe Doja (1409)
2. Ilieni (1567)
3. Leordeni (1493)
4. Satu Nou (1473)
5. Tirimia (1263)

1. Ghindari (1507)
2. Abud (1567)
3. Ceie (1956)
4. Solocma (1587)
5. Trei Sate
1. Glodeni (1263)
2. Merişor (1256)
3. Moişa (1256)
4. Păcureni (1322)
5. Păingeni (1323)

1. Gorneşti (1319)
2. Iara de Mureş (1332)
3. Ilioara (1460)
4. Mura Mare (1359)
5. Mura Mică (1733)
6. Pădureni (1332)

Sat reînfiinţat la 4 mai 2004.

7. Periş (1441)
8. Petrilaca de Mureş* (1332)
9. Teleac (1381)

43. GREBENIŞU DE CÂMPIE 1. Grebenişu de Câmpie (1294)
2. Leorinţa (1760–1762)
3. Valea Sânpetrului (1956)
44. GURGHIU

45. HODAC

46. HODOŞA

47. IBĂNEŞTI

48. ICLĂNZEL

1. Gurghiu (1248)
2. Adrian (1393)
3. Caşva (1453)
4. Comori (1453)
5. Fundoaia (1956)
6. Glăjărie (1760–1762)
7. Larga (1956)
8. Orşova (1453)
9. Orşova-Pădure (1956)
10. Păuloaia (1913)

1. Hodac (1453)
2. Arşiţa (1956)
3. Bicaşu (1956)
4. Dubiştea de Pădure (1956)
5. Mirigioaia (1956)
6. Toaca (1913)
7. Uricea (1913)

49. IDECIU DE JOS
50. LIVEZENI

51. LUNCA

52. LUNCA BRADULUI
53. MĂDĂRAŞ

54. MĂGHERANI
55. MICA

1. Hodoşa (1332)
2. Ihod (1519)
3. Isla (1567)
4. Sâmbriaş (1567)

1. Ibăneşti (1453)
2. Blidireasa (1913)
3. Brădeţelu (1956)
4. Dulcea (1956)
5. Ibăneşti-Pădure (1956)
6. Lăpuşna (1909)
7. Pârâu Mare (1956)
8. Tireu (1956)
9. Tisieu (1956)
10. Zimţi (1956)

1. Iclănzel (1501)
2. Căpuşu de Câmpie (1318)
3. Chisăliţa (1913)
4. După Deal (1956)
5. Fânaţe (1954)
6. Fânaţele Căpuşului (1956)
7. Ghidaşteu (1956)
8. Iclandu Mare (1419)
9. Mădărăşeni (1956)
10. Tăblăşeni (1913)
11. Valea Iclandului (1956)

*
Sat depopulat la sf. sec 20 şi începutul sec. 21 existând din
punct de vedere ad-tiv, dar fără locuitori.

56. MIHEŞU DE CÂMPIE

57. NADEŞ

58. NEAUA

59. OGRA

Mureş

1. Ideciu de Jos (1319)
2. Deleni (1319)
3. Ideciu de Sus (1319)
1. Livezeni (1505)
2. Bozeni (1566)
3. Ivăneşti (1332)
4. Poieniţa (1460)
5. Sânişor (1567)

1. Lunca (1319)
2. Băiţa (1315)
3. Frunzeni (1319)
4. Logig (1322)
5. Sântu (1319)

1. Lunca Bradului (1839)
2. Neagra (1913)
3. Sălard (1913)
1. Mădăraş (1332)

1. Măgherani (1567)
2. Şilea Nirajului (1487)
3. Torba (1575)

1. Mica (1376)
2. Abuş (1361)
3. Căpâlna de Sus (1332)
4. Ceuaş (1301)
5. Deaj (1301)
6. Hărănglab (1301)
7. Şomoştelnic (1438)

1. Miheşu de Câmpie (1293)
2. Bujor (1956)
3. Cirhagău (1956)
4. Groapa Rădăii (1954)
5. Mogoaia (1954)
6. Răzoare (1293)
7. Şăuliţa (1956)
8. Ştefanca

1. Nadeş (1301)
2. Măgheruş (1391)
3. Pipea (1325)
4. Ţigmandru (1325)

1. Neaua (1569)
2. Ghineşti (1567)
3. Rigmani (1567)
4. Sânsimion (1332)
5. Vădaş (1567)

1. Ogra (1376)
2. Dileu Vechi (1344)
3. Giuluş (1413)
4. Lăscud (1414)
5. Vaideiu (1336)
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60. PAPIU ILARIAN

61. PĂNET

62. PĂSĂRENI
63. PETELEA
64. POGĂCEAUA

65. RĂSTOLIŢA

66. RÂCIU

67. RUŞII-MUNŢI

1. Papiu Ilarian (1332)
2. Dobra (1956)
3. Merişoru (1956)
4. Şandru* (1913)
5. Ursoaia (1913)

1. Pănet (1332)
2. Berghia (1334)
3. Cuieşd (1451)
4. Hărţău (1332)
5. Sântioana de Mureş (1303)

1. Păsăreni (1392)
2. Bolintineni (1484)
3. Gălăţeni (1332)

68. SASCHIZ
69. SĂRĂŢENI

1. Răstoliţa (1850)
2. Andreneasa (1850)
3. Borzia (1956)
4. Gălăoaia (1956)
5. Iod (1956)

1. Râciu (1305)
2. Căciulata (1956)
3. Coasta Mare
4. Cotorinau (1956)
5. Cureţe (1956)
6. Hagău (1956)
7. Leniş (1956)
8. Nima Râciului (1913)
9. Obârşie (1956)
10. Pârâu Crucii (1956)
11. Sânmărtinu de Câmpie(1329)
12. Ulieş (1321)
13. Valea Sânmărtinului (1913)
14. Valea Seacă (1956)
15. Valea Ulieşului (1956)
1. Ruşii-Munţi (1319)
2. Maioreşti (1461)
3. Morăreni (1497)
4. Sebeş (1956)

*
Sat depopulat la sf. sec 20 şi începutul sec. 21 existând din
punct de vedere ad-tiv, dar fără locuitori.

1. Sărăţeni (1332)

70. SÂNCRAIU DE MUREŞ 1. Sâncraiu de Mureş (1293)
2. Nazna (1453)

71. SÂNGEORGIU DE MUREŞ 1. Sângeorgiu de Mureş (1332)
2. Cotuş (1566)
3. Tofalău (1501)

72. SÂNGER

1. Petelea (1332)
2. Habic (1453)

1. Pogăceaua (1345)
2. Bologaia (1956)
3. Ciulea (1956)
4. Deleni (1956)
5. Fântâna Babii (1956)
6. Pârâu Crucii (1956)
7. Scurta (1956)
8. Sicele (1956)
9. Valea Sânpetrului (1956)
10. Văleni (1954)

1. Saschiz (1308–1310)
2. Cloaşterf (1267)
3. Mihai Viteazu (1341)

73. SÂNPAUL

1. Sânger (1328)
2. Bârza (1956)
3. Cipăieni* (1333)
4. Dalu (1956)
5. Pripoare (1956)
6. Vălişoara (1956)
7. Zăpodea (1956)

1. Sânpaul (1332)
2. Chirileu (1332)
3. Dileu Nou (1344)
4. Sânmărghita (1408)
5. Valea Izvoarelor (1349)

74. SÂNPETRU DE CÂMPIE 1. Sânpetru de Câmpie (1305)
2. Bârlibaş (1956)
3. Dâmbu (1325)
4. Satu Nou (1956)
5. Sângeorgiu de Câmpie (1329)
6. Tuşinu (1325)
75. SÂNTANA DE MUREŞ

76. SOLOVĂSTRU
77. STÂNCENI
78. SUPLAC

79. SUSENI
80. ŞĂULIA

*

1. Sântana de Mureş (1332)
2. Bărdeşti (1567)
3. Chinari (1319)
4. Curteni (1332)
1. Solovăstru (1381)
2. Jabeniţa (1453)
1. Stânceni (1824)
2. Ciobotani (1913)
3. Meştera (1956)

1. Suplac (1325)
2. Idrifaia (1331)
3. Laslău Mare (1733)
4. Laslău Mic (1332)
5. Vaidacuta (1733)
1. Suseni (1319)
2. Luieriu (1228)

1. Şăulia (1277)
2. Leorinţa-Şăulia (1913)
3. Măcicăşeşti (1956)
4. Pădurea (1956)

Până la 20 mai 1996 s-a numit Chimitelnic.

81. ŞINCAI

82. TĂURENI
83. VALEA LARGĂ

84. VĂRGATA

85. VĂTAVA

1. Şincai (1332)
2. Lechincioara (1733)
3. Pusta (1956)
4. Şincai-Fânaţe (1954)
1. Tăureni (1454)
2. Fânaţe (1954)
3. Moara de Jos (1956)

1. Valea Largă (1332)
2. Grădini (1956)
3. Mălăeşti
4. Poduri (1956)
5. Valea Frăţiei (1956)
6. Valea Glodului (1956)
7. Valea Pădurii (1956)
8. Valea Şurii (1956)
9. Valea Urieşului (1956)

1. Vărgata (1412)
2. Grâuşorul (1567)
3. Mitreşti (1453)
4. Vadu (1567)
5. Valea (1470)

1. Vătava (1332–1335)
2. Dumbrava (1393)
3. Râpa de Jos (1332)

MURFATLAR, oraş în jud. Constanţa,
situat în Pod. Dobrogei de Sud, la 90 m
alt., pe canalul Dunăre-Marea Neagră, la
20 km V de municipiul Constanţa; 10 764
loc. (1 ian. 2011): 5 338 de sex masc. şi
5 426 fem. Supr.: 69,2 km2, din care 4,7 km2
în intravilan; densitatea: 2 290 loc./km2.
Staţie de c.f. (inaugurată la 1 oct. 1860).
Nod rutier. Port pe canalul DunăreMarea Neagră. Expl. de calcar şi cretă.
Constr. de utilaje grele pentru construcţii.
Reparaţii navale. Producţie de aparate
electrocasnice, de mobilă, ambalaje din
lemn, folii şi tuburi din material plastic,
de cretă macinată, de confecţii şi de
prefabricate din beton (BCA). Staţie de
pompare a apei din canal pentru irigaţii,
cu o putere de 56 MW. Complex de
creştere a taurinelor. Staţiune de cercetare
şi producţie vitivinicolă (din 1942).
Vestită podgorie, întemeiată în anul 1907,
cu plantaţii masive de viţă de vie făcute
mai ales în anii 1952–1955, extinsă pe c.
6 500 ha. Important centru de vinificaţie.
Cramă. Pomicultură (în special piersici).
Fazanerie. Muzeul viticulturii. Istoric. În
arealul oraşului au fost descoperite
vestigii de locuire datând dinainte de

Murfatlar

1. Vânători (1329)
2. Archita (1341)
3. Feleag (1393)
4. Mureni (1270–1272)
5. Şoard (1301)

86. VÂNĂTORI

1. Veţca (1319)
2. Jacodu (1325)
3. Sălaşuri (1567)

87. VEŢCA

1. Viişoara (1367–1368)
2. Ormeniş (1319)
3. Sântioana (1303)

88. VIIŞOARA

1. Voivodeni (1332)
2. Toldal (1268)

89. VOIVODENI
90. ZAGĂR
91. ZAU DE CÂMPIE

anul 992 d.Hr. În zona dealului Tibişir
din apropiere, într-o carieră de cretă, a
fost scoasă la iveală (la 11 iun. 1957) o
aşezare călugărească rupestră, cunoscută
sub numele de Complexul monahal Murfatlar
(sau Basarabi) datând din sec. 9–10,
constituită dintr-o biserică cu compartimentare specific ortodoxă (altar, naos,
pronaos), o biserică cu plan de bazilică
(trei nave pe stâlpi), două paraclise, şase
cavouri şi mai multe galerii de comunicaţie săpate în masivul de cretă. Încăperile săpate în stânca de cretă sunt
decorate cu motive simbolice sau figurative, stilizate schematic (doi balauri
încolăciţi, un porumbel, pomul vieţii, un
călăreţ, diverse animale şi tipuri de cruci)
şi cu inscripţii cu litere greceşti, slave sau
runice. În aceste încăperi s-au mai găsit
unelte din os, fier şi piatră, vase ceramice,
specifice civilizaţiei balcano-dunărene
din sec. 9–10, şi un sgrafit cu data anului
992. Complexul monastic rupestru de la
Murfatlar, considerat un unicat al culturii
străvechi româneşti, atestă influenţa
monahismului cappadocian. Localitatea
apare menţionată documentar în anul
1855 cu numele Murfatlar – denumire pe
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1. Zagăr (1412)
2. Seleuş (1319)

1. Zau de Câmpie (1339)
2. Bărboşi (1365)
3. Botei (1913)
4. Bujor-Hodaie (1913)
5. Ciretea
6. Gaura Sângerului
7. Malea (1956)
8. Ştefăneaca (1956)
9. Tău (1956)

care a purtat-o până în 1924 când, din
cauza unor dispute dintre Partidul Naţional Liberal şi Partidul Naţional Ţărănesc,
aceasta a fost schimbată în Basarabi.
Toponimul Basarabi a persistat în perioadele 1924–1 ian. 1965 şi 7 nov. 1975–28
dec. 2007, iar cel de Murfatlar între 1855–
1924, între 1 ian. 1965 şi 7 nov. 1975 şi
după 28 dec. 2007. Fosta com. Murfatlar
(sau Basarabi) a fost trecută în categoria
oraşelor la 18 apr. 1989 având în subordine ad-tivă localit. componentă Siminoc.
Monumente: Complexul monastic
rupestru; biserica „Naşterea Maicii Domnului”, construită în anii 1903–1906 după
planul arhitectului D. Bănescu, cu picturi
murale interioare originare executate de
P.A. Serafim; conacul lui Mihail
Kogălniceanu (sec. 19), declarat monument istoric, azi sediul unei grădiniţe de
copii. În apropierea complexului monahal a fost pusă piatra de temelie (la 22
apr. 2010) a unei noi mănăstiri, cu biserica
având hramul „Sfântul Ierarh Teotim”.
În arealul oraşului M. se află pădurea
Murfatlar (641 ha) alcătuită din stejar
pufos (Quercus pubescens) şi cărpiniţă
(Carpinus orientalis), şi rezervaţia floristică
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Murgaşi

„Fântâniţa-Murfatlar” (19,7 ha), pusă sub
ocrotire în 1962, situată într-o zonă
calcaroasă abruptă, brăzdată de văiugi,
în care se dezvoltă numeroase specii de
plante rare, de interes ştiinţific, printre
care zambila (Hyacinthus leucophaeus),
usturoiul sălbatic (Allium saxatile), luşca
(Ornithogalum refractum), spinul de
Murfatlar (Carduus murfatlarii), colilia
(Stipa lessingiana murfatlarii), ruscuţa
(Adonis vernalis var. murfatlariensis), inul
dobrogean (Linum pallasianum), migdalul
pitic (Prunus tenella), cimbrul (Satureja
caerulea), bujorul de stepă (Paeonia
tenuifolia) ş.a. În această pădure trăiesc
numeroase broaşte ţestoase de uscat.
MURGAŞI, com. în jud. Dolj, alcătuită
din 8 sate, situată în partea de S a Dealurilor Amaradiei, pe râul Geamărtălui;
2 609 loc. (1 ian. 2011): 1 256 de sex masc.
şi 1 353 fem. Reşed. com. este satul Balota
de Jos. Centru de artă populară (satul
Rupturile). Bisericile cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului” (1807–1811, cu
fresce originare), „Sfântul Dumitru”
(1790) şi „Adormirea Maicii Domnului”
(1786), în satele Murgaşi, Rupturile şi
Veleşti; în satul Balota de Jos se află
biserica din lemn cu hramul „Sfântul
Nicolae” (1709–1710) şi ruinele bisericii
„Sfinţii Voievozi” (1851), iar în satul
Balota de Sus există biserica din lemn cu
hramul „Sfinţii Voievozi” (1812, cu
picturi interioare din 1858).

MURGENI, oraş în jud. Vaslui, situat în
partea de S a Depr. Elan, pe cursul inf. al
râului Elan, în lunca şi pe terasele de pe
dr. Prutului; 7 863 loc. (1 ian. 2011): 3 956
de sex masc. şi 3 907 fem. Supr.: 134,7 km2,
din care 1,95 km2 în intravilan; densitatea:
4 138 loc./km2. Staţie de c.f. (Murgeni).
Nod rutier. Fabrică de caşcaval. Cămin
cultural (1957). Moară (1912). Centru
viticol şi de vinificaţie. Creşterea bovinelor. Trei ferme piscicole (în satul Cârja)
cu o suprafaţă totală a luciului de apă de
peste 1 000 ha. Legumicultură. Istoric. În
arealul oraşului M. au fost descoperite
vase ceramice, topoare, sape, seceri din
fier, arme de luptă şi diverse monede din
sec. 15. Localit. M. apare menţionată
documentar, ca sat, la 28 aug. 1466. La
6 sept. 1844 i s-a acordat dreptul de a ţine
iarmaroace, iar în 1856 a fost mistuit în
mare parte de un incendiu. Com. Murgeni
a fost trecută în categoria oraşelor la 23

dec. 2003, având în subordine ad-tivă
satele Cârja, Floreni (numit 23 August
până la 20 mai 1996), Lăţeşti, Raiu (numit
Vădeni până la 20 mai 1996), Sărăţeni şi
Schineni. În perimetrul satului Cârja se
află o rezervaţie cu animale şi păsări
ocrotite (cerb lopătar, pelican alb, lebăda
mută ş.a.). Monumente: bisericile din
lemn cu hramurile „Sfântul Nicolae”
(1771, reparată în 1897 şi 1932), „Naşterea
Maicii Domnului" (1835-1837), azi în
ruină, şi „Adormirea Maicii Domnului"
(ante 1748), în satele Schineni, Cârja şi
Lăţeşti; la Murgeni se află în construcţie
(din 2010) biserica „Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena". Casa feroviarilor
(1917) în oraşul Murgeni.
MURGEŞTI, com. în jud. Buzău, alcătuită
din 3 sate, situată în Subcarpaţii Buzăului,
pe râurile Câlnău şi Hârboca, la poalele
Dealurilor Blăjani şi Buda; 1 045 loc.
(1 ian. 2011): 489 de sex masc. şi 556 fem.
Pomicultură (meri, pruni, nuci, peri).
Viticultură.

MURIGHIOL, com. în jud. Tulcea, alcătuită din 6 sate, extinsă între ţărmul de E
al lacului Razim şi malul dr. al braţului
Sfântu Gheorghe, la limita de E a
Dealurilor Tulcei, în SV Deltei Dunării,
pe canalele Lipovenilor, Dunavăţ ş.a.;
3 546 loc. (1 ian. 2011): 1 849 de sex masc.
şi 1 697 fem. Expl. de calcar pentru ind.
siderurgică (în satul Sarinasuf). Pepinieră
piscicolă (Sarinasuf). Complex turistic
(Murighiol) dat în folosinţă în iun. 1993.
Între 13 oct. 1983 şi 20 mai 1996, satul şi
com. Murighiol s-au numit Independenţa.
Geamie (1849). Rezervaţie ornitologică în
care predomină păsările ciocîntors
(Recurvirostra
avosetta),
piciorong
(Himantopus himantopus) ş.a. Centru de
artă populară (satul Dunavăţu de Jos). Pe
terit. satului Murighiol au fost descoperite (1945–1958) două necropole de
incineraţie, aparţinând populaţiei getodacice, datând din perioada 350–250 î.Hr.
Aici au fost găsite vase din ceramică
cenuşie, lucrate cu mâna sau la roată,
mărgele din sticlă, diferite obiecte mărunte din fier, precum şi ceramică grecească comună, cu firnis negru – ceea
ce atestă existenţa unor raporturi strânse
între populaţia autohtonă şi grecii din
coloniile vest-pontice. În partea de S a
com. M., în punctul Zaporojeni, situat
între satele Dunavăţu de Jos (la E) şi
Sarinasuf (la V), au fost descoperite
urmele unei cetăţi romano-bizantine (66

x 45 m) din sec. 4–6, amplasată pe locul
unui vechi emporiu (edificiu special
amenajat pentru tranzacţii comerciale –
antrepozit) grecesc al anticei aşezări
Halmyris. Menţionată în unele izvoare
documentare ale vremii şi cu denumirea
de Salmorus, ca cea mai îndepărtată localit.
a prov. Scythia, la Halmyris funcţiona o
staţie de marş şi de aprovizionare pe
drumul de uscat care urmărea cursul
Dunării şi ţărmul Mării Negre. Pe terit.
satului Dunavăţu de Sus au fost descoperite urmele unei fortificaţii romane (50
x 47 m), cu zid şi val de apărare, în care
s-au găsit urme de porţi, turnuri, băi
romane şi monede din timpul împăratului Constantin cel Mare (306–337), iar
în arealul satului Colina au fost identificate vestigiile unei aşezări romane din
sec. 2–4. În arealul com. M., o echipă de
arheologi româno-americană a descoperit, la 15 aug. 2001, vestigiile unei bazilici
episcopale din cetatea antică Halmyris din
care s-au recuperat osemintele creştinilor
Epictet şi Astion, martirizaţi la 8 iul. 290
în timpul împăratului roman Diocleţian.
Osemintele celor doi martiri creştini au
fost depuse la biserica „Adormirea Maicii
Domnului” a mănăstirii Çelik-Dere din
com. Frecăţei, jud. Tulcea.
MUSCELELE ARGEŞULUI sau SUBCARPAŢII ARGEŞULUI Õ Argeş (3).

MUSCELELE NĂSĂUDULUI Õ Năsăud
(1).
MUSCELELE VÂLCII Õ Vâlcea (1).
MUSLUBEI Õ Horia (1).

MUŞAT, vârf în masivul Breţcu (M-ţii
Vrancei), constituind alt. max. a acestora
(1 503 m).

MUŞĂTEŞTI, com. în jud. Argeş, alcătuită din 10 sate, situată în zona de
contact a Muscelelor Argeşului cu Dealurile Argeşului, la poalele de SE ale Dealului Chicera, pe râul Vâlsan; 3 993 loc.
(1 ian. 2011): 1 912 de sex masc. şi 2 081
fem. Reşed. com. este satul Vâlsăneşti.
Prelucr. lemnului. Creşterea ovinelor,
bovinelor, caprinelor. Pomicultură (pruni,
meri, peri). Centru de olărit (în satul Stroeşti). Muzeu etnografic (inaugurat la 18
mai 1969), în satul Muşăteşti şi Muzeul
Satului (Stroeşti), inaugurat la 29 iul.
2000. Agroturism. În satul Robaia se află
mănăstirea cu acelaşi nume (de maici),
cu o biserică construită iniţial din lemn
(sec. 14) de banul Armega, pe locul căreia
a fost zidită, în anii 1642–1644, o nouă

Muşăteşti. Biserica „Sfântul Gheorghe” a
mănăstirii Robaia

biserică, ce poartă hramul „Sfântul Mare
Mucenic Gheorghe”, prin strădania lui
Sava Sifarul, în jurul căreia s-a întemeiat
o obşte monahală, atestată documentar
la 23 apr. 1644. Biserica a fost supusă unor
lucrări de refacere după incendiul din
1704 şi unor lucrări de extindere şi

restaurare în anii 1843–1868, sub îngrijirea lui Teodosie Visarion şi monahul
Naum. Biserica a fost repictată la interior
în 1848, 1901, 1951 şi 1997–1998, renovată
în anii 1971–1974 şi 1983. Aici a trăit, în
ultimii ani de viaţă, pictorul bisericesc
Pârvu Mutu. Tot aici există biserica din
lemn cu hramul „Sfântul Nicolae”
(începutul sec. 19, cu transformări din
1912). Bisericile cu hramurile „Sfântul
Nicolae” (1804) „Cuvioasa Parascheva”
(1881–1888) şi „Adormirea Maicii Domnului” (1840), în satele Costeşti-Vâlsan,
Stroeşti şi Vâlsăneşti. Biserica din lemn
cu hramul „Sfinţii Voievozi” (1727), în
satul Valea Faurului. Ateneu popular
(1920), în satul Muşăteşti.
MUŞENIŢA, com. în jud. Suceava, alcătuită din 6 sate, situată în partea de N a
Pod. Sucevei, pe râul Ruda, la graniţa cu
Ucraina; 2 075 loc. (1 ian. 2011): 1 013 de

Muşunoaiele, Schitul ~
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sex masc. şi 1 062 fem. Reşed. com. este
satul Baineţ. Staţie de c.f. şi punct de
frontieră feroviar (satul Vicşani). Biserica
romano-catolică (1910), în satul Vicşani.
MUŞETEŞTI, com. în jud. Gorj, alcătuită
din 7 sate, situată în Depr. subcarpatică
olteană, la poalele de N-NV ale Dealului
Săcelu; 2 085 loc. (1 ian. 2011): 1 032 de
sex masc. şi 1 053 fem. Prelucr. lemnului.
Culturi de căpşuni. Pomicultură. Viticultură. Bisericile din lemn cu hramurile
„Sfântul Nicolae” (1713, demolată în anii
’60 ai sec. 20), „Sfinţii Îngeri” (1720),
„Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”
(1730) şi „Sfinţii Îngeri” (1751), în satele
Bârcaciu, Stănceşti, Stănceşti–Larga şi
Muşeteşti.

MUŞUNOAIELE, Schitul ~ Õ Fitioneşti.

Nn

NADEŞ, com. în jud. Mureş, alcătuită din
4 sate, situată în Pod. Târnavelor, pe râul
Nadeş; 2 674 loc. (1 ian. 2011): 1 372 de
sex masc. şi 1 302 fem. Expl. de gaze
naturale. Producţie de robineţi. Culturi
de cereale. Viticultură; pomicultură. În
arealul com. N. au fost scoase la iveală
vestigii neolitice, din Epoca bronzului
(un cuţit curbat din ardezie calcaroasă),
din Epoca fierului (cană dacică din lut
ars), din perioada romană (râşniţă,
monede romane din sec. 4 ş.a.), iar în
perimetrul satului Pipea a fost descoperită o brăţară din bară masivă de aur,
cu decor geometric gravat fin, datând din
Hallstatt (c. 1200–450/300 î.Hr.). În satul
Nadeş, menţionat documentar, prima
oară, la 20 oct. 1301, se află o biserică din
sec. 14–15 (reconstruită în 1851–1853),
aparţinând cultului evanghelic, situată
în interiorul unei cetăţi ţărăneşti
construită în sec. 15–16, o casă parohială
(1771–1789) şi o biserică ortodoxă (1875–
1877); în satul Măgheruş există o biserică
din sec. 14 (azi biserică evanghelică) cu
zid de incintă din sec. 18, şi o biserică
romano-catolică (1927).

NAIDĂŞ, com. în jud. Caraş-Severin,
alcătuită din 2 sate, situată în zona de
contact a Dealurilor Oraviţei cu M-ţii
Locvei şi M-ţii Aninei, pe cursul inf. al
râului Nera, la graniţa cu Serbia; 1 154
loc. (1 ian. 2011): 547 de sex masc. şi 607
fem. Expl. forestiere şi de balast. Pomicultură. În satul Naidăş, menţionat documentar, prima oară, în 1378, se află
biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi
Elena” (1910).

NALBANT 1. Depresiune intracolinară
în partea de N a Dobrogei, între Dealurile
Tulcei (la N şi E), Pod. Babadag (la S) şi
Pod. Niculiţel (la V-NV), drenată de
râurile Taiţa şi Teliţa. Supr.: c. 300 km2.
Relieful este reprezentat printr-o asociere
extinsă de glacisuri, din care se detaşează,
spre SE, Dealul Mării sau Denistepe (270
m alt.). Climă temperat-continentală, cu

temp. medii anuale de 10–11°C, cu veri
călduroase şi secetoase (temp. medie a
lunii iul. este de 22–23°C) şi ierni nu prea
friguroase (în ian. temp. medii de –1,5°C).
2. Com. în jud. Tulcea, alcătuită din
3 sate, situată în depresiunea omonimă,
pe râul Taiţa; 2 877 loc. (1 ian. 2011): 1 458
de sex masc. şi 1 419 fem. Nod rutier.
Expl. de gresii calcaroase de culoare crem,
folosite în construcţii (în satul Nicolae
Bălcescu – fost Başchioi). Fermă avicolă.
Viticultură. Pe terit. satului Nalbant a fost
descoperită (1962–1964) o necropolă
birituală (cu morminte de înhumaţie şi
de incineraţie) din sec. 7–10, aparţinând
unui grup de slavi aflat în plin proces de
asimilare culturală de către populaţia
autohtonă (cultura materială Dridu). Aici
au fost găsite urne decorate cu linii şi cu
striuri orizontale ondulate.

NANA, com. în jud. Călăraşi, formată dintr-un sat, situată în câmpia omonimă
(parte componentă a Câmpiei Mostiştei);
2 475 loc. (1 ian. 2011): 1 225 de sex masc.
şi 1 250 fem. Nod rutier. Baltă piscicolă.
Culturi de cereale, floarea-soarelui, plante
tehnice şi de nutreţ, legume etc. Între 17
febr. 1968 şi 23 ian. 1981 com. N. a făcut
parte din jud. Ilfov. În satul Nana, întemeiat în 1888, se află biserica „Adormirea
Maicii Domnului” (1936).

NANOV, com. în jud. Teleorman, formată
dintr-un sat, situată în Câmpia Boian, pe
râul Vedea; 3 569 loc. (1 ian. 2011): 1 766
de sex masc. şi 1 803 fem. Nod rutier.
Patru balastiere pe râul Vedea. Prelucr.
laptelui. Ateliere de tâmplărie metalică
şi de confecţionat mobilier. Moară de
cereale; moară pentru furaje; produse de
panificaţie; patiserie. Creşterea bovinelor.
Culturi de cereale, plante tehnice şi de
nutreţ, legume ş.a. Muzeu sătesc. În satul
Nanov, atestat documentar la 1 aug. 1570,
a fost descoperită o fibulă din bronz (sec.
6–7). Biserică din lemn cu hramul „Adormirea Maicii Domnului“ (c. 1830,
reparată în 1892), şi biserica de cărămidă

cu hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin
şi Elena” (1885), cu picturi murale
interioare originare. Fostul sat Adămeşti,
desfiinţat la 17 febr. 1968 şi înglobat în
satul Nanov, apare menţionat documentar la 20 mai 1570.
NAPARIS Õ Ialomiţa (1).

NAPOCA Õ Cluj-Napoca.

NARADTEW Õ Ungheni (1).
NAZÂRU Õ Siliştea (1).
NAZOD Õ Năsăud (2).

NĂDĂŞCUŢ, masiv deluros în Subcarpaţii Homoroadelor cu alt. de 738 m.

NĂDLAC 1. Câmpia Nădlacului, câmpie
de acumulare fluvio-lacustră, parte componentă a Câmpiei Mureşului, situată în
extremitatea de V a României, între
graniţa cu Ungaria (la N şi V) şi râurile
Ier (NE), Mureşu Mort (E-NE) şi Mureş
(E, SE şi S). Este o câmpie tabulară înaltă
(90–111 m alt.), acoperită cu loess şi
depozite loessoide pleistocene, în care
s-au format mai multe crovuri. În cadrul
câmpiei predomină cernoziomurile,
propice culturilor agricole (cereale, plante tehnice, sfeclă de zahăr, soia, floareasoarelui, tutun, legume etc.). Zăcăminte
de hidrocarburi şi ape geotermale.
2. Oraş în extremitatea de V a ţării, în
jud. Arad, situat în câmpia omonimă, la
100 m alt., pe dr. râului Mureş, la 47 km
V de municipiul Arad, la graniţa cu
Ungaria; 8 006 loc. (1 ian. 2011): 3 974 de
sex masc. şi 4 032 fem. Supr.: 133,1 km2,
din care 12 km2 în intravilan; densitatea:
667 loc./km2. Staţie finală de c.f. Punct
de vamă. Producţie de produse chimice,
de parchet şi de mobilă, de confecţii
textile şi de produse alim. (salam,
muştar). Ferme de creştere a bovinelor
şi porcinelor.
Muzeu
etnografic
aparţinând comunităţii slovace. Fanfară
civilă. Istoric. Săpăturile arheologice au
scos la iveală urme de locuire din Neolitic şi din perioada daco-romană

(monede romane din argint şi din bronz,
datând din sec. 1–4). Aşezarea a fost stăpânită în sec. 10 de voievodul Glad.
Există unele referiri că la N. exista în 1192
o cetate cu palisadă de lemn, cucerită şi
distrusă de mongoli în 1241. Prima
menţiune documentară a localit. datează
din 11 mart. 1313, când este amintită
(într-un testament) cu numele Noglog. În
perioada 1451–1456, s-a aflat în posesia
lui Iancu de Hunedoara, iar în 1464 a
intrat în stăpânirea vitejilor sârbi
Gheorghe Ştefan şi Dimitrie Iakšić, care
au construit la N. un castel, fortificat cu
turn de apărare şi cu şanţuri înconjurătoare, care să reziste în faţa invaziilor
duşmane. Domeniul Nădlac a fost incendiat în 1514 de răsculaţii conduşi de
Gheorghe Doja, iar în 1529 pustiit de
turci. În anii 1555–1691 s-a aflat sub
stăpânire otomană, în 1752 a fost ridicat
la rang de oraş, în perioada 1800–1803 la
N. au fost colonizaţi cehi şi slovaci, iar în
1820 localit. a fost ridicată la rangul de
comună urbană, care dispunea de mai
multe bresle. Com. N. a fost declarată
oraş la 17 febr. 1968. Monumente: castel
din sec. 15; biserică ortodoxă cu hramul
„Sfântul Nicolae“ (1822–1829), cu
elemente predominante ale stilului baroc
la exterior, iar în interior cu remarcabile
strane şi iconostas, sculptate de Nestor
Busuioc şi fiii săi Iuliu şi Iosif, precum şi
picturi murale executate, în 1896–1897,
de Ioan Zaicu; biserică evanghelică de
confesiune augustană, construită în anii
1812–1822 cu un turn înalt de 54 m
(ridicat în 1882–1883) şi o orgă adusă în
1912 din localit. Kutná Hora din Cehia.

NĂDRAG, com. în jud. Timiş, alcătuită
din 2 sate, situată în partea de NV a
M-ţilor Poiana Ruscăi, pe râul Nădrag;
2 709 loc. (1 ian. 2011): 1 338 de sex masc.
şi 1 371 fem. Expl. şi prelucr. lemnului.
Producţie de arcuri, lanţuri, lacuri,
vopsele, cerneluri tipografice şi de
încălţăminte. În satul Nădrag, menţionat
documentar, prima oară, în 1364, cu
numele Nodrag, se află o biserică romanocatolică (1850-1851). În 1845, la N. a fost
colonizat un grup de mineri cehi şi slovaci.

NĂENI, com. în jud. Buzău, alcătuită din
5 sate, situată la poalele de S ale Dealului
Istriţa, pe cursul superior al râului
Năianca; 1 856 loc. (1 ian. 2011): 903 de
sex masc. şi 953 fem. Viticultură. Centru
de prelucr. artistică a pietrei. Pe terit.
satului Năeni a fost descoperit un grup
statuar din bronz, înfăţişând o divinitate

feminină iraniană (zeiţa Anaitis sau
Anahita), stăpână a fiarelor sălbatice,
călare pe un leu şi însoţită de doi slujitori
în picioare, situaţi în stânga şi dreapta sa
(s-a păstrat doar cel aflat în dreapta
zeiţei). Acest grup statuar este atribuit
sciţilor, prezenţi în zona Dunării, şi
datează de la sf. primei perioade a Epocii
fierului. Prima atestare documentară a
localit. Năeni datează din sec. 16.

NĂMĂEŞTI, Mănăstirea ~ Õ Valea
Mare – Pravăţ.

NĂMOLOASA, com. în jud. Galaţi,
alcătuită din 3 sate, situată în Câmpia
Siretului Inferior, pe dr. Siretului, într-o
zonă de mare subsidenţă, suprapusă
sectorului de afundare şi fracturare a
platformei epihercinice (linia de fractură
Focşani–Nămoloasa); 2 055 loc. (1 ian.
2011): 1 006 de sex masc. şi 1 049 fem.
Centru viticol şi de vinificaţie. Până la 17
febr. 1968 satul şi com. Nămoloasa
s-au numit Nămoloasa-Târg. În această
zonă, la 10/23–12/25 iul. 1917, a avut loc
un puternic duel de artilerie între armata
română şi cea germană – duel rămas fără
urmări concrete, deoarece atacul infanteriei române, prevăzut pentru ziua de
13/26 iul., fusese contramandat ca
urmare a situaţiei generale de pe Frontul
de Est. În satul Nămoloasa se află o
biserică având hramul „Sfântul Dumitru“
(ante 1809, restaurată în 1864).
NĂMOLOASA-TÂRG Õ Nămoloasa.

NĂNEŞTI, com. în jud. Vrancea, alcătuită
din 3 sate, situată în partea de N-NV a
Câmpiei Siretului Inferior, pe dr. Siretului;
2 411 loc. (1 ian. 2011): 1 242 de sex masc.
şi 1 169 fem. Nod rutier. Prelucr. lemnului. În satul Călienii Noi se află biserica
având hramul „Sfântul Gheorghe“ (ante
1809, refăcută în 1892–1907).

Năsăud

extinsă de o parte şi de alta a cursului inf.
al râului Zăbala, la S de confl. cu Putna.
Reprezintă compartimentul central al
Depr. Vrancea, dominat la E de dealurile
subcarpatice Răiuţi (960 m alt.) şi Reghiu
(867 m). Relief piemontan (la contactul
cu muntele), de terase şi lunci.
2. Com. în jud. Vrancea, alcătuită din
4 sate, situată în depresiunea omonimă,
la confl. râului Năruja cu Zăbala; 1 895
loc. (1 ian. 2011): 961 de sex masc. şi 934
fem. Expl. de gips. Expl. şi prelucr.
lemnului (cherestea). Centru pomicol
(pruni, meri, peri, nuci). În satul Năruja,
menţionat documentar la 21 aug. 1688,
se află biserica ortodoxă cu hramul
„Cuvioasa Parascheva“, construită în
1788–1789 prin grija lui Şerban Băltan,
reparată în 1988–1989 şi declarată
monument istoric.

NĂSĂUD 1. Dealurile sau Muscelele
Năsăudului, dealuri piemontane înalte
(400–1 100 m alt.), parte componentă a
Pod. Someşan, situate pe marginea de NE
a Pod. Transilvaniei, la poalele de S ale
M-ţilor Rodna, între văile râurilor Sălăuţa
(la V), Cormaia, (la E) şi Someşu Mare,
(la S). Sunt alcătuite din argile marnoase,
gresii, conglomerate şi nisipuri, au structură monoclinală, sunt faliate şi puternic
fragmentate de ape în mai multe culmi
paralele cu înclinare spre S. Prezintă un
relief specific de cueste. Alt. max.: 1 112
m (vf. Măgura). Acoperite în bună parte
cu păduri de fag. Pomicultură.

NĂPRADEA, com. în jud. Sălaj, alcătuită
din 5 sate, situată la poalele de V-NV ale
culmii Prisnel, pe dr. râului Someş; 2 808
loc. (1 ian. 2011): 1 370 de sex masc. şi
1 438 fem. Pomicultură. Satul Năpradea
apare menţionat documentar, prima
oară, în 1383, iar apoi în 1423, cu numele
Villa olachalis Naprad. În satul Cheud se
află ruinele unei cetăţi din sec. 14 (ziduri
înalte de 8 m). Centru de prelucr. artistică
a lemnului (în satul Vădurele). Biserică
ortodoxă, din lemn, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului“ (sf. sec. 17), în
satul Vădurele.
NĂRUJA 1. Depresiune de contact între
M-ţii Vrancei şi Subcarpaţii Vrancei,
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Năsăud (2). Catedrala „Sfântul Nicolae”
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Năsturelu

2. Oraş în jud. Bistriţa-Năsăud, situat
la poalele de S ale dealurilor cu acelaşi
nume, la 330 m alt., pe Someşu Mare, la
24 km N-NV de municipiul Bistriţa;
10 927 loc. (1 ian. 2011): 5 243 de sex masc.
şi 5 684 fem. Supr.: 43,2 km2, din care 5,7
km2 în intravilan; densitatea: 1 917
loc./km2. Staţie de c.f. Nod rutier. Expl.
de argile. Fabrici de mobilă, cherestea, de
prelucr. a maselor plastice (polietilenă,
polipropilenă) şi de ţesături extralate.
Produse alim. (panificaţie, băuturi
alcoolice şi răcoritoare). Important centru
pomicol (în special meri). Renumit centru
etnografic şi de artă populară (broderii
fine cusute pe bluzele femeilor şi pe pieptarele bărbaţilor, chimire etc.). Muzeul
grăniceresc (1872), cu secţii de istorie,
etnografie, artă, ştiinţele naturii, adăpostit
(din 1946) în clădirea fostei cazărmi
„Svarda” a Regimentului II de grăniceri,
datând din sec. 18, declarată monument
istoric. În localit. componentă Liviu
Rebreanu se află muzeul memorial „Liviu
Rebreanu“, inaugurat la 2 iun. 1957. Bibliotecă documentară (1931) cu peste 55
mii de vol. Istoric. Săpăturile arheologice
au scos la iveală urme materiale din
epocile bronzului, fierului şi dacică,
precum şi din sec. 11–12. Localit. apare
consemnată documentar, prima oară, în
1264, într-un act prin care Ştefan, ducele
Transilvaniei, dăruia „Ţara Năsăudului“
(Terra Nazowu) comitelui Maros; în 1440,
aşezarea este menţionată în documente
cu numele Nazod, în 1475 a intrat sub
jurisdicţia oraşului Bistriţa, iar în 1529 a
fost luată, pentru o vreme, în stăpânire
de Petru Rareş, domn al Moldovei. În
1762, N. a devenit centrul ad-tiv al unui
ţinut grăniceresc (Regimentul II de
grăniceri), care cuprindea 44 de sate
româneşti, înfiinţat de Maria Tereza, iar
în 1765 N. a fost ridicat la rangul de târg.
Regimentul II de grăniceri, care în timpul
Revoluţiei din 1848 a luptat împotriva
oştilor maghiare, a fost desfiinţat în 1851,
în semn de răzbunare. Faima Năsăudului
o constituie crearea, în 1766, a primei şcoli
primare, cu limba de predare română; în
1770 a luat fiinţă Şcoala normală, cu trei
clase, în 1784 s-a inaugurat Institutul
militar (cu limbile de predare română,
germană şi latină) pentru pregătirea
ofiţerilor şi subofiţerilor, în 1858 s-a
fondat Preparandia, iar la 4 oct. 1863 a
luat fiinţă Gimnaziul, cu limba de predare
română. Toate acestea au constituit ade-

vărate focare de cultură care au promovat
o serie de intelectuali români (Andrei
Mureşanu, George Coşbuc, Liviu Rebreanu, Veronica Micle ş.a.) şi, totodată,
momente de referinţă în istoria învăţământului românesc. În prezent, oraşul N.
are în subordine ad-tivă localităţile
componente Liviu Rebreanu şi Luşca.
Monumente:
Catedrala
„Sfântul
Nicolae” (1880–1884); biserica romanocatolică (sfiinţită în 1770); casina română
(1814) în care se află în prezent sediul
Jandarmeriei; clădirile fostei cazarme
„Svarda” (sec. 18), ale fostului Gimnaziu
superior greco-catolic (1887–1888, azi
Colegiul Naţional „George Coşbuc”), ale
fostului Internat al Şcolii Normale (1929–
1933, azi Şcoala generală „Mihai Eminescu”) şi ale fostei Şcoli Normale
(1929–1933, azi Grupul Şcolar Silvic);
bustul lui George Coşbuc (operă a
sculptorului Corneliu Medrea). din 1956

NĂSTURELU, com. în jud. Teleorman,
alcătuită din 2 sate, situată în partea de
SE a Câmpiei Boian, pe stg. Dunării; 2 707
loc. (1 ian. 2011): 1 374 de sex masc. şi
1 333 fem. Culturi de cereale, plante
tehnice şi de nutreţ, legume ş.a. În satul
Năsturelu, atestat documentar în 1843,
se află biserica „Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena”, construită din vălătuci şi căptuşită cu scânduri (1866), şi o
mănăstire de maici înfiinţată la 3 mart.
2003, cu o biserică din lemn cu dublu
hram – „Sfântul Nicolae” şi „Sfânta
Cuvioasă Parascheva” (2004).

NĂVODARI, oraş în jud. Constanţa,
situat pe ţărmul Mării Negre, la 6–8 m
alt., pe canalul Poarta Albă–Năvodari–
Midia (derivaţie a canalului Dunăre–
Marea Neagră), la 24 km N de municipiul
Constanţa; 36 439 loc. (1 ian. 2011): 17 856
de sex masc. şi 18 583 fem. Supr.: 4,5 km2;
densitatea: 8 098 loc./km2. Staţie de c.f.
Nod rutier. Port fluvio-maritim. Centrală
electrică şi de termoficare (intrată în
funcţiune în 1981). Şantier pentru reparaţii navale, privatizat în 1993. Combinat
petrochimic (superfosfaţi, acid sulfuric),
intrat în funcţiune la 29 iun. 1979. Istoric.
Localit. apare menţionată documentar,
prima oară, în 1412,
21, cu numele Caracoium
(nume derivat din cuvintele turceşti Kara
Koyun, care înseamnă Oaia Neagră),
denumire care a devenit ulterior Carachioi (de la cuvintele turceşti Kara Köy =
Satul Negru). După Războiul de Independenţă din 1877, în satul Carachioi s-au
stabilit mai multe familii venite din jud.

Argeş şi Olt. În 1927, denumirea satului
a fost schimbată cu aceea de Năvodari;
la 15 aug. 1932 localit. N. a fost trecută în
categoria comunelor, iar la 17 febr. 1968
a fost declarată oraş, având în subordine
ad-tivă localit. componentă Mamaia-Sat.
Oraşul N. are şi statut de staţiune
balneoclimaterică estivală, dispunând de
climat maritim, cu veri călduroase (în iul.
temp. medii peste 22°C) şi ierni blânde
(în ian. temp. medii în jur de –0,5°C) şi
precipitaţii slabe (sub 400 mm anual).
Vara, durata de strălucire a Soarelui este
de 10–12 ore pe zi. Factorii naturali de
cură sunt climatul maritim, bogat în
aerosoli salini şi apa Mării Negre clorurată, sulfatată, sodică, magneziană.
Întinsă plajă cu nisip fin, amenajată
pentru helio- şi talazoterapie. Staţiunea
este destinată în special copiilor; aici,
anual, în sezonul estival, sunt organizate
tabere internaţionale cu o capacitate
totală de peste 6 800 de copii pe serie de
12 zile. Staţiunea este indicată atât pentru
odihnă şi recreere în vacanţele de vară,
cât şi pentru tratarea unor tulburări de
creştere la copii, a unor afecţiuni otorino-laringologice, a anemiilor secundare,
a stărilor de debilitate, de decalcefieri, de
rahitism, a unor dermatoze şi afecţiuni
reumatismale etc.
NEAGRA Õ Poiana Vadului.

NEAJLOV, râu, afl. dr. al Argeşului pe
terit. com. Gostinari (jud. Giurgiu); 150
km; supr. bazinului: 3 660 km2. Izv. din
Câmpia înaltă a Piteştiului, de la 300 m
alt., din arealul satului Geamăna (com.
Bradu), de la SE de Piteşti, străbate
Câmpia Piteştiului pe direcţie NV-SE, iar
apoi traversează Câmpia Găvanu-Burdea,
unde face numeroase meandre înguste,
de dimensuni mici, dând impresia unor
meandre de tip încătuşat. În cursul
superior şi mijlociu are o pantă medie de
scurgere de 1,5‰, ceea ce facilitează
evacuarea uşoară a apelor în timpul
viiturilor, iar în cursul inf., înainte de vărsarea în Argeş, panta scade la 0,25‰,
valea se lărgeşte (lunca se extinde pe 1-2
km lăţime), fapt ce a determinat apariţia
lacului Comana. Numeroase iazuri în
cursul superior şi mijlociu. Irigaţii pentru
legumicultură în cursul inf. Afl. pr.:
Câlniştea, Dâmbovnic, Ilfovăţ, Holboca,
Chipcanu. Pe cursul inf. al N., la
Călugăreni, a avut loc (13 aug. 1595) o
mare bătălie, în care oastea condusă de
Mihai Viteazul, inferioară din punct de
vedere numeric, a înfrânt-o pe cea

otomană, comandată de marele vizir
Sinan Paşa.

NEAMŢ 1. Subcarpaţii Neamţului, mare
zonă de relief subcarpatic, parte
componentă (compartimentul de N) a
Subcarparţilor Moldovei, extinsă la E de
Carpaţii Orientali, pe direcţie NV-SE, pe
c. 100 km lungime şi c. 15 km lăţime max.
(în zona localit. Roznov), între M-ţii
Stânişoara şi M-ţii Goşmanu (la V),
culoarele văilor Moldova (la E-NE) şi
Siret (E-SE) şi Subcarpaţii Trotuşului
(S-SE). S.N. sunt formaţi dintr-un şir de
mari depresiuni de contact (Depr. Neamţ,
Depr. Cracău-Bistriţa) închis la E de un
lanţ de dealuri subcarpatice (Pleşu–
Corni–Mărgineni–Runcu), care apar sub
forma unor culmi prelungi cu înălţimi ce
scad către culoarele văilor limitrofe.
Aceste dealuri sunt alcătuite predominant din gresii, marne, argile
marnoase, nisipuri, depozite loessoide şi
aluvionare. S.N. reprezintă o regiune
intens populată, cu o densitate de peste
80 loc./km2, cu aşezări vechi, cu multe
obiective istorice şi arhitecturale de
interes turistic.
2. Depresiune de contact în partea de
N a Subcarpaţilor Neamţului, la 380–460
m alt., dominată de înălţimile M-ţilor
Stânişoara (la V) şi cele ale dealurilor
subcarpatice Pleşu, 915 m (la N-NE),
Boiştea, 401 m (la E), Ţibucani, 463 m (la
SE), Corni, 536 m (la S) ş.a., drenată de
râul omonim. Supr.: c. 190 km2; lungimea:
c. 28 km; lăţimea: 3–14 km. Relieful
depresionar este reprezentat printr-un
glacis piemontan (fragmentat în mai multe coline), situat la contactul cu zona
montană, continuat spre E cu un şes
aluvial etajat, cu lunci şi terase bine
dezvoltate, dispuse în lungul râurilor
Neamţ şi Topoliţa. Depr. N., una dintre
cele mai reprezentative depresiuni
subcarpatice, se suprapune unui sinclinoriu precarpatic în care apar marne
cenuşii şi roşietice, cu intercalaţii de gips,
gresii şi nisipuri helveţiene. În partea de
SV a Depr. N., în depozitele acvitaniene,
se află cantonat un masiv de sare care
generează apele clorurate ce se ivesc sub
formă de izvoare minerale la Bălţăteşti.
Temp. medie anuală în perimetrul depresionar este de 6–8°C, iar precipitaţiile
însumează 600–700 mm anual. Vegetaţia
naturală este formată din pajişti
secundare şi pâlcuri de stejari. Spre S,
prin şaua Crăcăoani (538 m alt.), Depr.
N. comunică cu Depr. Cracău-Bistriţa. În
arealul Depr. N. se află numeroase

obiective de interes turistic, printre care
se remarcă mănăstirile Neamţ, Agapia,
Varatec, cetatea Neamţ, casa memorială
„Ion Creangă“ din Humuleşti, staţiunea
balneoclimaterică Bălţăteşti ş.a. Depr. N.
este cunoscută în literatura de specialitate
şi sub denumirile de Depr. Ozana-Topoliţa
şi Depr. Nemţişor.
3. Râu, afl. dr. al râului Moldova pe
terit. com. Timişeşti (jud. Neamţ); 54 km;
supr. bazinului 425 km2. Izv. din partea
de NE a M-ţilor Stânişoara, de sub vf.
Bivolu, de la 1 100 m alt., ocoleşte pe la S
culmea Pleşu, străbate zona piemontană
şi Depr. Neamţ, unde a format un vast
câmp de divagare, iar în aval de TârguNeamţ drenează propriul său con de
dejecţie. Râul N. este cunoscut local sub
numele de Ozana.
4. Cetatea Neamţului Õ TârguNeamţ.
5. Mănăstirea ~ Õ Vânători-Neamţ.
6. Judeţ situat în NE României, în
partea central-nordică a Moldovei, în
bazinele râurilor Bistriţa, Siret şi
Moldova, între 46°40' şi 47°20' latitudine
N şi 25°43' şi 27°15' longitudine E, între
jud. Suceava (N şi NV), Iaşi (E şi NE),
Vaslui (SE), Bacău (S) şi Harghita (V şi
SV). Supr.: 5 896 km2 (2,47% din supr.
ţării). Populaţia (1 ian. 2011): 562 231 loc.
(2,62% din populaţia ţării), din care
276 576 loc. de sex masc. (49,2%) şi
285 655 fem. (50,8%). Populaţia urbană:
211 812 loc. (37,7%); rurală: 350 419 loc.
(62,3%). Densitatea: 95,4 loc./km2. Structura populaţiei pe naţionalităţi (la recensământul din 20-31 oct. 2011): 93,4%
români (al patrulea judeţ cu cel mai mare
procent de români), 1,4% rromi, apoi
ruşi-lipoveni, maghiari, germani,
ucraineni, turci, italieni ş.a. Reşed.:
municipiul Piatra-Neamţ. Oraşe: Bicaz,
Roman (municipiu), Roznov, TârguNeamţ. Comune: 78. Sate: 346 (din care
5 aparţin oraşelor). Localit. componente ale
oraşelor şi municipiiilor: 9.
Relief variat, constituit din unităţi
montane, subcarpatice şi de podiş (ce
coboară în trepte de la V la E), precum şi
din culoarele largi de vale ale Siretului şi
Moldovei. Relieful muntos, amplasat,
aproximativ, în jumătatea de V a jud. N.,
puternic fragmentat de văi adânci, se
prezintă sub forma unor culmi prelungi
sau sub formă de platouri şi vârfuri
izolate care aparţin compartimentului
central-estic al Carpaţilor Orientali.
Unităţile montane care sunt amplasate
integral sau îşi prelungesc culmile pe
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terit. jud. N. sunt (de la N către S): M-ţii
Stânişoara (cu vf. Bivolu de 1 530 m alt.),
partea de SE a M-ţilor Bistriţei (cu vf.
Budacu de 1 859 m şi vf. Grinţieş de 1 758
m), masivul Ceahlău (cu vf. Ocolaşu
Mare de 1 907 m – constituind alt. max.
de pe terit. jud. N.), M-ţii Tarcău (cu
vf. Glodu de 1 439 m), M-ţii Goşmanu (cu
vf. Murgoci, 1 293 m) şi prelungirile de
E ale M-ţilor Hăşmaş (cu vf. Hăşmaşu
Mare de 1 792 m, situat la graniţa cu jud.
Harghita). La E de regiunea montană, în
partea central-estică a jud. N., se desfăşoară, pe direcţie NNV-SSE, Subcarpaţii Moldovei, alcătuiţi dintr-un şir de
depresiuni de contact, de tip subcarpatic
(Neamţ, Cracău-Bistriţa şi o mică parte
din Depr. Tazlău) şi un lanţ de masive
deluroase (Pleşu, Boiştea, Ţibucani,
Corni, Şerbeşti, Mărgineni, Runcu,
Bârjoveni ş.a.), care flanchează atât partea
de E a depresiunilor subcarpatice, cât şi
partea de V a culoarelor largi de vale ale
Moldovei şi Siretului. Extremitatea de E
a jud. N., la E de Valea Siretului, este
ocupată de o mică porţiune a Pod.
Central Moldovenesc. Între Subcarpaţii
Neamţului (la V) şi Pod. Central
Moldovenesc (la E) se desfăşoară cea mai
joasă formă de relief de pe terit. jud. N.,
reprezentată prin largile culoare de vale
ale Moldovei şi Siretului, care ating o
lăţime max. de 2–6 km la nivelul luncilor.
Climă temperat-continentală cu
variaţii locale, în funcţie de treptele de
relief. Astfel, temp. medie anuală variază
între 2°C pe culmile montane înalte, 6,5–
8,5°C în Subcarpaţi şi 9°C în zonele mai
joase. Temp. max. absolută a atins
valoarea de 39,6°C, înregistrată la staţia
meteorologică de la Doljeşti (la 17 aug.
1952), iar temp. minimă absolută a
coborât până la –33,2°C (Roman, 20 febr.
1954). Regimul precipitaţiilor atmosferice
este în strânsă legătură cu unităţile de
relief, cantităţile medii anuale înregistrând o creştere de la E la V, respectiv de
la 500 mm în Pod. Central Moldovenesc,
la 800–1 000 mm în zona subcarpatică şi
peste 1 200 mm pe culmile montane
înalte. Direcţia predominantă a vânturilor
înregistrează o frecvenţă mai mare
dinspre V şi NV (18%) în regiunile
montane înalte, unde vitezele medii
depăşesc 10 m/s, în timp ce în zonele
extracarpatice direcţionarea vânturilor
este în funcţie de canalizarea lor de-a
lungul culoarelor de vale, ca de pildă N-
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S pe Valea Siretului, NV-SE pe Valea
Moldovei, SV-NE pe Valea Schitu, V-E
pe Valea Ozanei etc., unde vitezele medii
sunt de 4 m/s.
Reţeaua hidrografică de pe terit. jud.
N., cu o densitate cuprinsă între 0,5 şi 1,2
km/km2, depăşeşte 2 000 km lungime,
fiind reprezentată prin trei mari râuri
alohtone (Siret, Moldova, Bistriţa), care
colectează o importantă reţea de râuri
autohtone. Siretul, cel mai mare râu care
drenează extremitatea de E a jud. N., de
la N la S, pe o distanţă de 38 km, sub
forma unei văi-culoar, colectează în
această zonă ca pr. afluent alohton râul
Moldova, precum şi câteva râuri mici
autohtone (Albuia, Vulpăşeşti, Icuşeşti
ş.a. pe stânga şi Valea Neagră pe
dreapta). Cursul inferior al râului
Moldova străbate partea de NE şi E a jud.
N. pe o lungime de 76 km (formând pe o
mică porţiune hotarul jud. N. cu jud. Iaşi),
unde are un accentuat caracter asimetric,
deoarece primeşte afluenţi numai pe
partea dreaptă (Sărata, Ozana, Topoliţa,
Umbrari, Valea Albă, Valea Mare ş.a.).
Cel mai însemnat curs de apă al jud. N.
este râul Bistriţa, prezent prin sectorul
său mijlociu, care traversează partea central-vestică a jud. N. pe direcţie NV-SE,
debuşând în Siret pe terit. jud. Bacău,
după ce colectează numeroşi afluenţi de
ordinul I şi II, printre care Sabasa,
Fărcaşa, Bolătău, Hangu, Pângărăcior,
Cuejdiu, Cracău (cu afl. lui), Români,
Leţcani ş.a. pe stg. şi Borca, Dreptu,
Bistricioara, Schitu, Bicaz (cu chei pitoreşti), Tarcău, Iapa, Mesteacăn ş.a. pe dr.
Peisajul hidrogeografic al jud. N. este
întregit de prezenţa mai multor lacuri
antropice, realizate în scopuri multiple
(hidroenergetic, atenuarea viiturilor, alimentare cu apă, irigaţii, piscicultură,
agrement etc.), printre care Izvoru Muntelui, Pângăraţi, Bâtca Doamnei, Vaduri.
Vegetaţia naturală prezintă o pronunţată etajare pe verticală datorată reliefului predominant muntos şi deluros.
Etajul subalpin ocupă supr. restrânse la
peste 1 700 m în M-ţii Bistriţei, Ceahlău,
Hăşmaş şi este dominat de pajişti cu
firuţă (Festuca supina) şi tufărişuri de
jneapăn (Pinus mugo), smirdar (Rhododendron kotschyi), afin (Vaccinium myrtillus) ş.a. În masivul Ceahlău, în cadrul
unei rezervaţii naturale complexe,
vegetează numeroase rarităţi floristice,
printre care garofiţa (Dianthus spiculi-

folius), ghinţura (Gentiana phlogifolia),
vulturica (Hieracium pseudobifidum) şi o
specie de coada şoricelului (Achillea
schurii), câteva endemisme carpatice
(Primula leucophylla, Gypsophila petraea,
Aconitum toxicum) şi mai multe monumente ale naturii, ca de pildă papucul
doamnei (Cypripedium calceolus), floareade-colţi (Leontopodium alpinum), tisa
(Taxus baccata), zada sau laricele (Larix
decidua var. carpatica). Etajul molidului
are o extindere max. în partea de V a
jud. N., în M-ţii Ceahlău, Hăşmaş, Tarcău
şi în masivul Budacu, alături de molid
dezvoltându-se şi exemplare de paltin de
munte (Acer pseudoplatanus), brad (Abies
alba) şi mesteacăn (Betula pendula). Cea
mai mare parte din supr. jud. N. este
acoperită cu păduri de foioase. În zona
montană, o mare extindere o au pădurile
de fag în amestec cu molid şi brad, în
arealul dealurilor subcarpatice predomină pădurile de fag şi cele de fag în
amestec cu gorun, iar în zona Pod.
Central Moldovenesc pădurile de gorun
(Quercus petraea), uneori în amestec cu
stejar pufos (Quercus pubescens).
Fauna, bogată şi variată, este reprezentată în mare măsură prin elemente
care aparţin domeniului forestier, cele
mai răspândite specii fiind ursul, cerbul,
râsul, căpriorul, veveriţa, vulpea, pârşul
de alun ş.a., precum şi o diversitate de
păsări, printre care cocoşul de munte,
ierunca, huhurezul, alunarul, ciocănitoarea de munte, privighetoarea, piţigoiul
ş.a. Crestele înalte ale munţilor reprezintă
domeniul caprei negre (colonizată în
ultimul sfert de veac al sec. 20). În zonele
subcarpatice şi de podiş abundă hârciogul,
popândăul, numerose reptile, insecte ş.a.
Apele de munte sunt bogate în păstrăv,
zglăvoacă, scobar, boiştean, în râurile din
zonele subcarpatice şi de podiş se întâlnesc cleanul, babuşca, morunaşul ş.a., iar
în lacurile de acumulare trăiesc crapul,
carasul, linul, plătica ş.a.
Resursele naturale: săruri de potasiu (Grumăzeşti, Roznov, Tazlău, Bălţăteşti), şisturi bituminoase (pe văile Calu,
Iapa, Nechit), gaze naturale (Tazlău,
Roman), petrol (Tazlău), calcar (BicazChei), marne calcaroase (Ţepeşeni, Bicazu
Ardelean), gresie de Kliwa (pe văile
Borzoghean, Doamna, Calu, Iapa), gresie
de Tarcău, argile (Coasta Perdelei), balast.
O categorie aparte a bogăţiilor naturale
ale jud. N. o reprezintă pădurile, extinse
pe o supr. de 260 620 ha (2008), din care,
în anul 2007, s-au exploatat 1 123,4 mii

m3 de masă lemnoasă (locul 3 pe ţară,
după jud. Suceava şi Harghita), precum
şi izvoarele cu ape minerale cu calităţi
terapeutice de la Bălţăteşti, Oglinzi,
Borca, Bicazu Ardelean.
Istoric. Cele mai vechi urme de locuire descoperite în perimetrul actual al
jud. N. datează din Paleoliticul superior,
fiind reprezentate prin unelte din silex,
arme din piatră şi silex, vetre de foc etc.
scoase la iveală în raza localit. Ceahlău,
Bistricioara, Piatra-Neamţ, Piatra
Şoimului, Români, Ţibucani, Bofu, Dârţu,
Văleni ş.a. Unele vestigii materiale din
perioada de trecere de la Paleolitic la
Neolitic, respectiv din Mezolitic (vârfuri
de săgeţi, unelte din piatră etc.), s-au găsit
pe platoul M-ţilor Ceahlău (în poiana „La
Scaune“), pe curmătura Bardos, la N de
Cheile Bicazului, ceea ce dovedeşte că şi
zona muntoasă a intrat în aria de locuire
a omului primitiv. Neoliticul este bine
reprezentat prin numeroasele urme de
aşezări identificate la Izvoare (importantă
staţiune a culturii materiale Precucuteni,
milen. 4 î.Hr.), Hangu, Frumuşica (celebrul vas cucutenian din milen. 4–3 î.Hr.
cunoscut sub numele de „Hora de la
Frumuşica“), Podoleni, Târpeşti, Negreşti,
Bârgăoani, Grumăzeşti ş.a. Vestigii de
necontestat din Epoca bronzului au fost
descoperite pe platoul Bâtca Doamnei,
precum şi în localit. Borleşti şi Costişa
(sec. 19–14 î.Hr.). Prima Epocă a fierului
(Hallstatt), în cadrul căreia se conturează
elementele definitorii ale civilizaţiei getodacice, este ilustrată de descoperirile de
la Podoleni, Piatra Şoimului, Săveşti,
Borleşti ş.a., iar tezaurul de vase din aur
descoperit la Rădeni (sec. 9–8 î.Hr.)
evidenţiază tehnica desăvârşită de
prelucr. a aurului. Din cea de-a doua
Epocă a fierului (La Tène), şi în special
din sec. 1 î.Hr.-1 d.Hr., datează vestigiile
cetăţii geto-dacice Petrodava (menţionată
şi în scrierile lui Ptolemeu în sec. 2),
identificate pe platoul Bâtca Doamnei de
pe Dealul Cernegura de la Piatra-Neamţ
sau urmele cetăţilor de la Piatra Şoimului
şi Cozla cu un bogat inventar. Numeroase descoperiri arheologice atestă
continuitatea populaţiei autohtone în aria
jud. N. până la sf. milen. 1, cu toate vicisitudinile legate de romanizarea treptată
a autohtonilor sau de barbaria diferitelor
popoare migratoare. Continuitatea neîntreruptă a populaţiei autohtone este atestată de numeroasele aşezări şi necropole
identificate în perimetrele localit. Văleni,
Butnăreşti, Săbăoani, Poiana (sec. 2–3),

Mănoaia, Davideni (sec. 4–6), Izvoare
(sec. 5), Văleni, Oituz (sec. 8–9), Brăşăuţi
(sec. 9–11) ş.a. Feudalismul timpuriu este
marcat de multitudinea aşezărilor rurale
(documentate arheologic), între care se
remarcă fortificaţia de la Bâtca Doamnei
din sec. 12–13 – însemnat centru economic, politic şi militar, care a constituit,
probabil, nucleul unei formaţiuni
prestatale româneşti în această zonă, cu
un rol evident de apărare împotriva invaziei mongole din 1241. În cadrul organizării ad-tive a Moldovei, ţinutul Neamţ
(care se suprapunea zonei montane şi
subcarpatice) apare atestat documentar,
prima oară, în 1402, dată după care
documentele îl menţionează până prin
anul 1864 (jud. N. a fost înfiinţat mult mai
târziu). Organizarea politico-ad-tivă
timpurie a statului a asigurat condiţii
propice dezvoltării tuturor domeniilor
vieţii economico-sociale a acestui ţinut.
Printre acestea se remarcă expl. şi prelucr.
lemnului, care a generat o intensă dezvoltare a plutăritului pe râul Bistriţa
(activitate atestată documentar încă din
1466), dezvoltarea meşteşugurilor, strâns
legată de încurajarea negoţurilor prin
acordarea de privilegii efectuate de
domnii moldoveni, înfiinţarea multor
târguri şi cetăţi fortificate etc. Un rol de
seamă în dezvoltarea culturii medievale
a acestei zone l-au avut şi cele două
mănăstiri (Bistriţa şi Neamţ), ctitorii

voievodale care păstrează numeroase
opere de artă şi de cultură veche
românească. Puternicele cetăţi medievale
de la Roman şi Târgu-Neamţ, construite
în sec. 14 de domnii Roman I şi Petru I
Muşat şi refăcute de Ştefan cel Mare, au
jucat un rol important pentru apărarea şi
menţinerea independenţei statului feudal
Moldova. În sec. 14–15, jud. N. a fost
martorul unor importante evenimente,
ca de pildă lupta de la Hindău (azi satul
Ghindăoani, com. Ghindăoani), din 1395,
în urma căreia Ştefan I a consolidat
independenţa statului feudal Moldova
prin înfrângerea oştilor ungare ale lui
Sigismund I de Luxemburg, lupta de la
Războieni (Valea Albă) din 26 iul. 1476,
în care, după o apărare eroică, oastea
moldoveană comandată de Ştefan cel
Mare a fost înfrântă de armata turcească
a lui Mehmed II, superioară numeric –
lupte urmate de asedierea cetăţii Neamţ,
care a rezistat atât oştilor lui Sigismund I
de Luxemburg (în 1395), cât şi a celor ale
lui Mehmed II în 1476. În sec. 15–18, pe
aceste meleaguri au luat fiinţă şi s-au
dezvoltat nenumărate sate care atestă
existenţa unei populaţii numeroase şi
statornice, precum şi o intensă activitate
economico-socială, culturală etc. Dintre
acestea se evidenţiază satele Bistriţa
(1402), Roznov (1419), Sagna (1428),
Stăniţa (1486), Şoimăreşti (1533), Vad
(1528), Climeşti (1558), Grumăzeşti (1574),
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Neagra (1611), Dorneşti (1627), Răuceşti
(1711), Budeşti (1712), Nisiporeşti (1750),
Stejaru (1774) ş.a. În a doua jumătate a
sec. 18 şi începutul sec. 19, ţinuturile
nemţene au înregistrat o continuă
dezvoltare economico-socială şi o sporire
a numărului de meşteşugari şi comercianţi. Creşterea producţiei de mărfuri şi
intensificarea schimburilor comerciale au
determinat sporirea corespunzătoare a
iarmaroacelor şi a zilelor în care se ţineau
târgurile (de exemplu, în 1839, printr-o
hotărâre domnească, s-a stabilit ca pe
moşia Scheia din ţinutul Roman să aibe
loc opt iarmaroace pe an şi o zi de târg
săptămânal, iar pe moşia Mirceşti,
12 iarmaroace pe an). Nemţenii au
participat activ la lupta pentru obţinerea
independenţei în 1877 (în asaltul redutei
Griviţa-2 din 6 sept. 1877 şi-au pierdut
viaţa 91 de eroi originari din ţinutul
Neamţ). Începutul sec. 20 a fost marcat
de puternica Răscoală din 1907, care a
cuprins 16 comune şi un număr mare de
sate de pe terit. jud. N., precum şi de Primul Război Mondial, la care au participat
şi numeroşi locuitori ai jud. N. În
perioada interbelică, pe fondul unei
dezvoltări economico-sociale ascendente
a jud. N., în cadrul statului naţional unitar
român, au avut loc şi o serie de
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frământări sociale. După actul de la 23
aug. 1944 şi până la prăbuşirea comunismului în dec. 1989, jud. N. s-a
dezvoltat şi a evoluat în parametrii
impuşi de regimul comunist. Prin Legea
nr. 5 din 8 sept. 1950, fostele judeţe
Neamţ (3 977 km2, 5 plăşi, 3 oraşe şi 256
sate) şi Roman (1 880 km2, 3 plăşi, un oraş
şi 216 sate), existente în perioada
interbelică, au fost desfiinţate şi integrate,
sub forma raioanelor Piatra-Neamţ,
Roman, Târgu-Neamţ, Ceahlău şi Buhuşi,
în componenţa regiunii Bacău, care a
funcţionat ca atare, cu mici modificări pe
parcurs, până la 17 febr. 1968 când, prin
Legea nr. 2, s-a revenit la organizarea adtiv teritorială tradiţională, pe judeţe,
reînfiinţându-se jud. N. în limitele celui
existent în prezent.
Economia jud. N. a cunoscut, după
1989, modificări structurale radicale (atât
sub aspectul organizării juridice, cât şi al
formelor de proprietate) în contextul
aplicării programului de reformă şi de
trecere la economia de piaţă. Ca urmare,
economia actuală a jud. N., cu o structură
industrial-agrară, participă cu ponderi
însemnate în producţia unor ramuri
industriale ale ţării (ind. chimică, de expl.
şi prelucr. a lemnului ş.a.). O caracteristică a economiei postdecembriste este
aceea a creşterii permanente a procentului de privatizare a tuturor domeniilor
de activitate, ajungând ca acesta să atingă, de exemplu, peste 99% (în 2007) în
sectorul producţiei agricole.
Industria, pr. componentă a activităţii
economice a jud. N., în cadrul căreia
activează şi un număr însemnat de agenţi
economici cu capital privat, realizează o
gamă variată de produse: energie
electrică şi termică (hidrocentralele de la
Bicaz, Pângăraţi, Roznov I şi II, Costişa,
Piatra-Neamţ ş.a.), produse metalurgice
(fontă, ţevi sudate din oţel, prăjini pentru
foraj petrolier ş.a., la Roman), utilaj greu,
utilaje şi piese de schimb pentru agricultură, utilaje pentru ind. firelor şi
fibrelor sintetice, utilaje pentru ind.
forestieră şi pentru transporturile
feroviare şi rutiere, maşini-unelte,
rulmenţi etc. (Piatra-Neamţ, Roman), fire
şi fibre sintetice (Săvineşti), îngrăşăminte
chimice, acid sulfuric, produse azotoase
ş.a. (Roznov, Săvineşti), celuloză şi hârtie
(Piatra-Neamţ), mobilă, cherestea,
parchet, ambalaje, butoaie etc. (PiatraNeamţ, Roman, Târgu-Neamţ, Bicaz,

Tarcău, Roznov, Viişoara, Pipirig,
Vânători-Neamţ ş.a.), ciment şi
azbociment (Bicaz), mat. de constr.
(cărămidă, ţiglă, olane, cahle de teracotă,
prefabricate din beton ş.a.), la PiatraNeamţ şi Roman, confecţii, tricotaje,
volvatir, covoare, fire de tip mohair etc.
(Piatra-Neamţ, Roman, Târgu-Neamţ,
Bicaz, Roznov, Sagna), produse alim.
(preparate din carne şi lapte, zahăr,
conserve de fructe, băuturi alcoolice,
bere, amidon, glucoză, panificaţie etc.) la
Piatra-Neamţ, Roman, Târgu-Neamţ,
Bicaz ş.a. Activitatea economică la scară
industrială, în mare parte diminuată în
primul deceniu al sec. 21, este completată
printr-o intensă producţie a meşteşugurilor
populare tradiţionale, printre care se
numără covoarele manuale (Humuleşti,
Bahna, Grumăzeşti), vasele ceramice
(Sagna, Galu, Poeni, Vulpăşeşti, Dobreni),
cojoacele şi bundiţele (Târgu-Neamţ,
Ghindăoani, Bodeşti, Gârcina, Girov ş.a.),
măşti (Târpeşti) ş.a.
Agricultura actuală, cu un grad ridicat
de privatizare (97,6% din supr. agricolă
aparţine sectorului privat; peste 96% din
producţia agricolă a anului 2007 a fost
realizată în sectorul privat), se caracterizează printr-o specializare în creşterea
animalelor şi pomicultură în partea de V
a jud. N. şi în cultura cerealelor, plantelor
tehnice etc. în partea de E. La sf. anului
2007, jud. N. dispunea de un fond funciar
format din 283 287 ha terenuri agricole
(din care 276 511 ha, respectiv 97,6%
aparţineau sectorului privat), 260 620 ha
terenuri acoperite cu păduri, 10 403 ha
acoperite cu ape şi 35 304 ha alte categorii
de terenuri. Din totalul supr. agricole
(283 287 ha), 169 983 ha erau terenuri
arabile, 70 448 ha păşuni, 40 554 ha fâneţe,
1 734 ha livezi şi pepiniere pomicole şi
568 ha vii şi pepiniere viticole. În anul
2007, terenurile arabile erau cultivate cu
porumb (54 300 ha), plante de nutreţ
(22 138 ha), grâu şi secară (20 067 ha),
plante uleioase (11 820 ha), cartofi (9 824
ha), orz şi orzoaică, ovăz, leguminoase
pentru boabe, sfeclă de zahăr ş.a.
Pomicultura, în structura căreia predomină merii şi prunii, este dezvoltată
în zonele dealurilor subcarpatice,
ocupând supr. compacte în arealele
localit. Târgu-Neamţ, Ştefan cel Mare,
Păstrăveni ş.a. În cadrul agriculturii, un
loc important îl ocupă sectorul zootehnic,
care, în anul 2007, realiza 48,4% din
totalul producţiei agricole. La începutul
anului 2008, sectorul zootehnic, privatizat

în proporţie de peste 99%, cuprindea
102 321 capete bovine (din care 101 821
capete în domeniul particular), 165 945
capete porcine (164 281 capete în gospodăriile particulare), 195 697 capete
ovine (195 592 capete la particulari), în
special rasa Karakul, 12 354 capete caprine, 20 857 capete cabaline; avicultură
(1 216 750 capete păsări); apicultură
(16 100 familii de albine).
Căile de comunicaţie, cu o importanţă
vitală în desfăşurarea activităţilor economico-sociale, sunt reprezentate printr-o
reţea corespunzătoare de drumuri publice şi de căi ferate. Transportul feroviar,
care datează din 1872 (când s-a dat în
circulaţie calea ferată Focşani–Roman),
dispunea, la sf. anului 2007, de o reţea de
linii de c.f. în lungime de 173 km (din care
89 km electrificate), cu o densitate de 29,3
km/1 000 km2 teritoriu. O importanţă
deosebită pentru transportul feroviar de
pe terit. jud. N. are segmentul magistralei
feroviare naţionale Bucureşti–Ploieşti–
Buzău–Focşani–Bacău–Roman–Paşcani
–Suceava–Vicşani–Ucraina, care traversează extremitatea de E a jud. N. pe o
distanţă de 30 km, asigurând un intens
trafic de mărfuri şi călători. Din aceasta
se ramifică linia de c.f. Bacău–PiatraNeamţ–Bicaz. La sf. anului 2007, reţeaua
drumurilor publice de pe terit. jud. N.
însuma o lungime de 1 846 km (din care
468 km drumuri modernizate), cu o
densitate de 31,3 km/100 km2 teritoriu,
inferioară mediei pe ţară, care era de
33,9 km/100 km2 teritoriu, multe dintre
drumuri şi şosele intersectându-se în trei
noduri pr.: Roman, Piatra-Neamţ, TârguNeamţ. La fel ca magistrala feroviară care
traversează jud. N. prin extremitatea sa
de E, magistrala rutieră Bucureşti–
Urziceni–Buzău–Focşani–Bacău–Roman–
Paşcani–Suceava, care o însoţeşte în mare
parte pe cea feroviară, are o mare
importanţă pentru traficul de mărfuri şi
călători al jud. N.
Învăţământ, cultură şi artă. În anul
şcolar 2007–2008, pe terit. jud. N. îşi
desfăşurau activitatea zece grădiniţe de
copii, cu 15 550 copii înscrişi şi 850
educatoare, 115 şcoli generale (învăţământ primar şi gimnazial), cu 48 347
elevi şi 3 532 cadre didactice, 33 de licee,
cu 19 076 elevi şi 1 572 profesori, patru
şcoli profesionale, cu 6 209 elevi şi 35
profesori şi un Seminar teologic franciscan (privat), la Roman. În aceeaşi
perioadă, reţeaua aşezămintelor de
cultură şi artă cuprindea un teatru de stat

(la Piatra-Neamţ), un cinematograf, 333
de biblioteci, cu 3 447 000 vol., 14 muzee,
patru case de cultură, 156 cămine
culturale ş.a. În anul 2007, activitatea
sportivă se desfăşura în cadrul celor 81
de secţii sportive, cu 2 373 sportivi, 87
antrenori şi 89 arbitri.
Ocrotirea sănătăţii se realizează în
cadrul celor şapte spitale, cu 2 698 paturi
(un pat de spital la 209 de locuitori), cinci
policlinici, trei dispensare, un sanatoriu
T.B.C., 81 farmacii şi puncte farmaceutice
ş.a. La sf. anului 2007, asistenţa medicală
era asigurată de 688 medici (un medic la
822 locuitori), 201 medici stomatologi (un
medic stomatolog la 2 816 locuitori) şi
2 741 cadre medicale cu pregătire medie.
Turismul. Jud. N. dispune de un
bogat, variat şi valoros potenţial turistic,
care se încadrează în tradiţionala zonă
turistică Moldova centrală. Varietatea
peisajului geografic, patrimoniul monumentelor istorice şi de artă, originalitatea
elementelor etnografice şi folclorice, prezenţa staţiunilor climaterice şi balneoclimaterice (Durău, Bălţăteşti) ş.a.
reprezintă doar câteva obiective de mare

atracţie turistică. Obiectivul turistic
central al jud. N., care înregistrează cel
mai intens aflux turistic, îl constituie zona
Bicaz–Ceahlău, accesul către ea fiind
înlesnit de drumurile modernizate care
converg dinspre Transilvania (şos.
Gheorgheni–Lacu Roşu–Bicaz–PiatraNeamţ şi şos. Borsec–Tulgheş–Valea
Bistricioarei–Bicaz), dinspre Moldova de
Nord şi Maramureş (şos. Sighetu
Marmaţiei–Borşa–pasul Prislop–Vatra
Dornei–Valea Bistriţei–Piatra-Neamţ sau
şos. Botoşani–Suceava–Roman) sau
dinspre Moldova de Est (şos. Iaşi–
Paşcani–Roman–Piatra-Neamţ). Această
valoroasă zonă turistică este marcată de
prezenţa celebrelor chei ale Bicazului, a
lacului de acumulare Izvoru Muntelui,
cât mai ales de existenţa masivului
Ceahlău – „cel mai falnic munte al Moldovei” şi unul dintre cele mai importante
obiective turistice ale ţării. Arealul turistic
din preajma oraşului Târgu-Neamţ şi de
pe Valea Bistriţei, păstrător al unor
inestimabile monumente istorice şi de
arhitectură (cetatea Neamţului, mănăstirile Bistriţa, Secu, Sihăstria, Agapia,
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Varatec, casa memorială „Ion Creangă“
din Humuleşti ş.a.) sau al unor renumite
rezervaţii forestiere (Codrii de Aramă,
Pădurea de Argint ş.a.) reprezintă un alt
pol de atracţie turistică, de interes
naţional. Inventarul obiectivelor turistice
de pe terit. jud. N. este completat de cele
existente în municipiile Piatra-Neamţ şi
Roman sau în oraşul Târgu-Neamţ, de
celebrul Han al Ancuţei din com. Tupilaţi, parcul dendrologic din Grumăzeşti,
rezervaţia de zimbri de la VânătoriNeamţ, cascada Duruitoarea etc. O
însemnătate deosebită o au rezervaţiile
paleontologice din împrejurimile municipiului Piatra-Neamţ (Cozla, Pietricica,
Cernegura) şi pajiştea cu elemente stepice
de la Dealu Vulpii–Boţoaia. În anul 2007,
capacitatea de cazare era de 4 289 locuri,
repartizate în 19 hoteluri şi moteluri, 5
cabane, 2 campinguri, 3 tabere pentru
copii, 14 pensiuni turistice urbane, 55
pensiuni turistice rurale ş.a. Indicativ
auto: NT.

Localităţile jud. Neamţ
(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)
I. Municipii
1. PIATRA-NEAMŢ (1395)
2. ROMAN (1388)
II. Oraşe
1. BICAZ (1625)
2. ROZNOV (1419)
3. TÂRGU-NEAMŢ (1387)

III. Comune
1. AGAPIA

Localit. componente
ale municipiilor
1. Ciritei
2. Doamna
3. Văleni

Satele care aparţin
oraşelor

Localit. componente
ale oraşelor

1. Capşa
2. Dodeni
3. Izvoru Muntelui

1. Izvoru Alb
2. Potoci
3. Secu
1. Chintinci
2. Slobozia

1. Blebea
2. Humuleşti
3. Humuleştii Noi
Satele componente (primul
sat este reşed. com.)

1. Agapia
2. Filioara
3. Săcăluşeşti
4. Varatec

2. ALEXANDRU CEL BUN

1. Alexandru cel Bun* (1446)
2. Agârcia
3. Bisericani
4. Bistriţa (1402)
5. Scăricica

Până la 4 oct. 2002, satul şi com. Alexandru cel Bun s-au
numit Viişoara.
*
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3. BAHNA

4. BĂLŢĂTEŞTI
5. BÂRGĂUANI

6. BICAZ-CHEI

7. BICAZU ARDELEAN
8. BIRA
9. BODEŞTI

10. BOGHICEA

11. BORCA

6. Vaduri
7. Vădurele

1. Bahna
2. Arămeşti
3. Băhnişoara
4. Broşteni
5. Izvoare (sec. 16)
6. Liliac
7. Ţuţcanii din Deal
8. Ţuţcanii din Vale
1. Bălţăteşti
2. Valea Arini
3. Valea Seacă

1. Bârgăuani
2. Bahna Mare
3. Baratca
4. Bălăneşti
5. Breaza
6. Certieni
7. Chilia
8. Dârloaia
9. Ghelăieşti
10. Hârtop
11. Homiceni
12. Talpa
13. Vlădiceni
1. Bicaz-Chei
2. Bârnadu
3. Gherman
4. Ivaneş

1. Bicazu Ardelean (1808)
2. Telec
3. Ticoş
1. Bira
2. Negreşti
3. Rediu

1. Bodeşti
2. Bodeştii de Jos
3. Corni
4. Oşlobeni

1. Boghicea
2. Căuşeni
3. Nistria
4. Slobozia

1. Borca
2. Lunca
3. Mădei
4. Pârâul Cârjei
5. Pârâul Pântei
6. Sabasa
7. Soci

12. BORLEŞTI

13. BOTEŞTI
14. BOZIENI

15. BRUSTURI*

16. CÂNDEŞTI

17. CEAHLĂU
18. CORDUN
19. COSTIŞA

20. CRĂCĂOANI

21. DĂMUC
22. DOBRENI
23. DOCHIA
24. DOLJEŞTI

1. Borleşti
2. Mastacăn
3. Nechit
4. Ruseni
5. Şovoaia

1. Boteşti (1850)
2. Barticeşti
3. Nisiporeşti (1750)
1. Bozieni
2. Băneasa
3. Crăieşti
4. Cuci
5. Iucşa

1. Brusturi
2. Groşi
3. Poiana
4. Târzia

1. Cândeşti (1435)
2. Bărcăneşti
3. Dragova
4. Pădureni
5. Ţârdenii Mici
6. Vădurele
1. Ceahlău
2. Bistricioara
3. Pârâul Mare

1. Cordun (sec. 16)
2. Pildeşti
3. Simioneşti
1. Costişa
2. Dorneşti (1627)
3. Frunzeni
4. Mănoaia

1. Crăcăoani
2. Cracăul Negru
3. Magazia
4. Mitocu Bălan
5. Poiana Crăcăoani
1. Dămuc
2. Huisurez
3. Trei Fântâni
1. Dobreni
2. Căşăria
3. Sărata

1. Dochia (1880)
2. Băluşeşti (1864)
1. Doljeşti
2. Buhonca
3. Buruieneşti
4. Rotunda

*
Până la 7 mai 2004 com. Brusturi s-a numit BrusturiDrăgăneşti.

25. DRAGOMIREŞTI

26. DRĂGĂNEŞTI

27. DULCEŞTI

28. DUMBRAVA ROŞIE

29. FARCAŞA

30. FĂUREI

31. GÂDINŢI

32. GÂRCINA
33. GHERĂEŞTI
34. GHINDĂOANI

35. GIROV

36. GRINŢIEŞ
37. GRUMĂZEŞTI

1. Dragomireşti (sec. 14)
2. Borniş (sec. 9)
3. Hlăpeşti (1444)
4. Mastacăn (1455)
5. Unghi (sec. 9)
6. Vad (1528)
1. Drăgăneşti (1592)
2. Orţăşti
3. Râşca
4. Şoimăreşti (1533)
1. Dulceşti
2. Briţcani
3. Cârlig
4. Corhana
5. Poiana
6. Roşiori

1. Dumbrava Roşie
2. Brăşăuţi
3. Cut
4. Izvoare
1. Farcaşa (1437)
2. Buşmei (1455)
3. Frumosu (1838)
4. Popeşti (1774)
5. Stejaru (1774)

1. Făurei (1459)
2. Budeşti (1712)
3. Climeşti (1558)
4. Micşuneşti (1480)
1. Gâdinţi (1415)

1. Gârcina (1458)
2. Almaş
3. Cuejdiu

38. HANGU

39. HORIA
40. ICUŞEŞTI

41. ION CREANGĂ

42. MĂRGINENI

43. MOLDOVENI
44. NEGREŞTI
45. ONICENI

1. Gherăeşti (1499)
2. Gherăeştii Noi
3. Teţcani

1. Ghindăoani (1395)
1. Girov (1618)
2. Boţeşti
3. Căciuleşti
4. Dăneşti
5. Doina
6. Gura Văii
7. Popeşti
8. Turtureşti
9. Verşeşti
1. Grinţieş
2. Bradu
3. Poiana

1. Grumăzeşti (1574)
2. Curechiştea

46. PĂSTRĂVENI

47. PÂNCEŞTI

48. PÂNGĂRAŢI

3. Netezi
4. Topoliţa
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1. Hangu (1458)
2. Buhalniţa
3. Chiriţeni
4. Grozăveşti
5. Rugineşti
1. Horia
2. Cotu Vameş

1. Icuşeşti (1591)
2. Băluşeşti
3. Bătrâneşti
4. Mesteacăn
5. Rocna
6. Spiridoneşti
7. Tabăra

1. Ion Creangă (1473)
2. Avereşti (1469)
3. Izvoru
4. Muncelu
5. Recea
6. Stejaru
1. Mărgineni
2. Hârţeşti
3. Hoiseşti
4. Itrineşti

1. Moldoveni
2. Hociungi

1. Negreşti (1428)
2. Poiana

1. Oniceni
2. Ciornei
3. Gorun
4. Linseşti
5. Lunca
6. Mărmureni
7. Pietrosu
8. Poiana Humei
9. Pustieta
10. Solca
11. Valea Enei

1. Păstrăveni
2. Lunca Moldovei
3. Rădeni
4. Spieşti
1. Pânceşti
2. Ciurea
3. Holm
4. Patricheni
5. Tălpălăi

1. Pângăraţi (1432)
2. Oanţu
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49. PETRICANI

50. PIATRA ŞOIMULUI

51. PIPIRIG

52. PODOLENI
53. POIENARI
54. POIANA TEIULUI

55. RĂUCEŞTI

56. RĂZBOIENI

57. REDIU

58. ROMÂNI
59. RUGINOASA

3. Pângărăcior
4. Poiana
5. Preluca
6. Stejaru

1. Petricani (1447)
2. Boiştea (1446)
3. Târpeşti (1586)
4. Ţolici (1437)

1. Piatra Şoimului
2. Luminiş
3. Neguleşti
4. Poieni
1. Pipirig
2. Boboieşti
3. Dolheşti
4. Leghin
5. Pâţâligeni
6. Pluton
7. Stânca

60. SAGNA
61. SĂBĂOANI
62. SĂVINEŞTI
63. SECUIENI

64. STĂNIŢA

1. Podoleni
2. Negriteşti
1. Poienari
2. Bunghi
3. Săcăleni

1. Poiana Teiului(1500)
2. Călugăreni
3. Dreptu
4. Galu
5. Pârâul Fagului
6. Petru Vodă
7. Poiana Largului
8. Roşeni
9. Ruseni
10. Săvineşti
11. Topoliceni
1. Răuceşti (1711)
2. Oglinzi
3. Săveşti
4. Ungheni

1. Războienii de Jos
2. Borşeni
3. Războieni
4. Valea Albă
5. Valea Mare
1. Rediu
2. Beţeşti
3. Poloboc
4. Socea

1. Români
2. Goşmani
3. Siliştea

1. Ruginoasa
2. Bozienii de Sus

65. ŞTEFAN CEL MARE

66. TARCĂU

67. TAŞCA

68. TAZLĂU

69. TĂMĂŞENI
70. TIMIŞEŞTI

71. TRIFEŞTI
72. TUPILAŢI

1. Sagna (1428)
2. Luţca
3. Vulpăşeşti

1. Săbăoani (1599)
2. Traian
1. Săvineşti
2. Dumbrava-Deal
1. Secuieni
2. Başta
3. Bârjoveni
4. Bogzeşti
5. Butnăreşti
6. Giuleşti
7. Prăjeşti
8. Secuienii Noi
9. Unceşti

1. Stăniţa (1486)
2. Chicerea
3. Ghidion
4. Poenile Oancei
5. Todireni
6. Veja
7. Vlădnicele

1. Ştefan cel Mare
2. Bordea
3. Cârligi
4. Deleni
5. Duşeşti
6. Ghigoieşti
7. Soci
1. Tarcău
2. Ardeluţa
3. Brateş
4. Cazaci
5. Schitu Tarcău
6. Straja

1. Taşca
2. Hamzoaia
3. Neagra (1611)
4. Ticoş-Floarea
1. Tazlău (1458)

1. Tămăşeni (1449)
2. Adjudeni (1559)
1. Timişeşti (1407)
2. Dumbrava
3. Plăieşu
4. Preuteşti
5. Zvorăneşti
1. Trifeşti
2. Miron Costin

1. Tupilaţi
2. Arămoaia
3. Hanul Ancuţei
4. Totoieşti

73. ŢIBUCANI
74. URECHENI
75. VALEA URSULUI

1. Ţibucani
2. Davideni
3. Ţibucanii de Jos
1. Urecheni
2. Ingăreşti
3. Plugari

1. Valea Ursului
2. Bucium
3. Chilii
4. Giurgeni
5. Muncelu de Jos

NEAMŢU, vârf în M-ţii Baiului (Carpaţii
Orientali), constituind alt max. a acestora
(1 926 m).

NEAMŢULUI, Cetatea ~ Õ TârguNeamţ.

NEAUA, com. în jud. Mureş, alcătuită din
5 sate, situată în Pod. Târnavelor, pe râul
Ghergheş (afl. al Târnavei Mari); 1 338
loc. (1 ian. 2011): 648 de sex masc. şi 690
fem. Producţie de cărămizi şi ţigle.
Pomicultură. Satul Neaua este menţionat
documentar, prima oară, în 1569. Biserici
reformate în satele Neaua (1794) şi
Rigmani (1667, cu refaceri din 1880).
NECHIT, Mănăstirea ~ Õ Borleşti.

NECŞEŞTI, com. în jud. Teleorman,
alcătuită din 3 sate, situată în Câmpia
Găvanu-Burdea, pe Râu Câinelui; 1 300
loc. (1 ian. 2011): 598 de sex masc. şi 702
fem. Culturi de cereale, floarea-soarelui,
plante tehnice şi de nutreţ, legume etc.
Apicultură.
NECŞETEASCA Õ Urlaţi.

NEDEIA, vârf în M-ţii Căpăţânii, alcătuit
din şisturi cristaline, constituind alt. max.
a acestora (2 130 m).

NEGOI, com. în jud. Dolj, formată dintrun sat, situată în partea de S a Câmpiei
Desnăţui, pe stg. Dunării; 2 350 loc. (1 ian.
2011): 1 128 de sex masc. şi 1 222 fem.
Biserica din lemn cu hramul „Sfântul
Nicolae“, ridicată în perioada 1914–1916
de către Hagi Enuş (refăcută ulterior).
Până la 7 apr. 2004, com. N. a avut în
componenţă satele Catane şi Catanele
Noi care la acea dată au format com.
Catane, jud. Dolj.
NEGOIU, vârf în partea de V a M-ţilor
Făgăraş, situat pe creasta pr., între obârşiile râurilor Topolog (la V) şi Capra (la
E). Alt.: 2 535 m (al doilea vârf ca alt. din
Carpaţii româneşti, după vf. Moldo-

76. VĂLENI

77. VÂNĂTORI-NEAMŢ

78. ZĂNEŞTI

veanu, 2 544 m). Constituit din şisturi
cristaline. Creasta Negoiului, la poalele
căreia se află mai multe circuri glaciare
(între care se remarcă circul şi lacul
glaciar Călţun), cuprinde şi alte vârfuri
în afara celui principal (Lespezi sau
Călţun, 2 522 m, Negoiu Mic, 2 489 m
ş.a.), precum şi o serie de turnuri, stânci
ascuţite, forme crio-nivale de mare
pitoresc (Strunga Doamnei, Strunga
Dracului, Portiţa Negoiului) etc. Nod
hidrografic (de sub el izv. Porumbacu,
Râu Mare, Laiţa, Cârţişoara). Pe versantul
de N-NV, la obârşia văii Porumbacu, se
află cabana Negoiu, la 1 546 m alt., de
unde pornesc mai multe poteci marcate
către vârful pr.

NEGOMIR, com. în jud. Gorj, alcătuită
din 10 sate, situată în zona Dealurilor
Jiului, pe cursul superior al Văii Racilor;
3 880 loc. (1 ian. 2011): 1 971 de sex masc.
şi 1 909 fem. Culturi de cereale, plante
tehnice şi de nutreţ etc. Creşterea ovinelor
şi bovinelor. Renumit centru de meşteri
populari care confecţionează linguri din
lemn, sculptate. Bisericile din lemn, cu
hramurile „Sfântul Ioan Botezătorul“
(1768) şi „Sfântul Nicolae“ (1813), în
satele Artanu şi Negomir.

1. Văleni
2. David
3. Moreni
4. Munteni
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1. Vânători-Neamţ (1446)
2. Lunca
3. Mănăstirea Neamţ
4. Nemţişor
1. Zăneşti (1491)
2. Traian

precum şi un depozit de unelte din fier
(topoare, brăzdare de plug, hârleţ ş.a.),
ambele din sec. 10. În satul Negraşi există
biserica „Adormirea Maicii Domnului”
(1877, reparată în 1928 şi repictată în
1945), iar în satul Bârlogu se află biserica
având hramul „Cuvioasa Parascheva“
(1815, cu picturi murale originare).

NEGRENI, com. în jud. Cluj, alcătuită din
3 sate, situată în Depr. Ciucea, la poalele
M-ţilor Plopiş, Meseş şi Vlădeasa, pe
cursul superior al Crişului Repede, în
apropierea defileului acestuia; 2 525 loc.
(1 ian. 2011): 1 235 de sex masc. şi 1 290
fem. Fabrică de mobilă curbată (scaune
simple, scaune pentru baruri ş.a.), în satul
Bucea. Vestigii din Epoca bronzului
(fragmente de vase ceramice, 3 seceri, 3
brăţări, un cuţit şi un topor din bronz) şi
din epoca romană (castru). Satul Negreni
este atestat documentar în anul 1406. În
satul Bucea se află biserica din lemn cu
hramul „Adormirea Maicii Domnului“
(1791). Com. N. a fost înfiinţată la 18 iul.
2002 prin desprinderea satelor Bucea,

NEGOVANU, Lacul ~ Õ Sadu (1).

NEGRAIA-PĂTRÂNGENI, Mănăstirea
~ Õ Zlatna.

NEGRAŞI, com. în jud. Argeş, alcătuită
din 4 sate, situată în zona de contact a
Câmpiei Găvanu-Burdea cu Câmpia
Piteştiului, pe râul Dâmbovnic; 2 448 loc.
(1 ian. 2011): 1 150 de sex masc. şi 1 298
fem. Culturi de cereale, plante tehnice şi
de nutreţ, floarea-soarelui, legume etc.
Poiană cu narcise (4,6 ha), declarată
rezervaţie floristică la 24 iun. 1966. Pe
terit. satului Bârlogu au fost descoperite
(1958) urmele unei aşezări de bordeie,

Negreni

Vârful Negoiu

(1935-1943, renovat` [n 2001-2003) ]i "T`ierea
Capului Sf@ntului Ioan Botez`torul" (2000-2011);
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Negreşti

Negreni şi Prelucele din com. Ciucea, jud.
Cluj. Mare târg anual (în satul Negreni),
cu o existenţă de peste 50 de ani, în cadrul
căruia se vând o gamă foarte variată de
produse. Până în anul 1925, satul Negreni
s-a numit Fechetău.

NEGREŞTI 1. Oraş în jud. Vaslui, situat
în Pod. Central Moldovenesc, la 120 m
alt., pe stg. râului Bârlad, în zona de confl.
cu râul Velna, la 31 km NV de municipiul
Vaslui; 10 158 loc. (1 ian. 2011): 5 002 de
sex masc. şi 5 156 fem. Supr.: 61,1 km2,
din care 6,8 km2 în intravilan; densitatea:
1 494 loc./km2. Staţie de c.f. Nod rutier.
Construcţii de utilaje metalurgice, de
utilaje pentru mine, pentru transport,
pentru construcţii şi pentru agricultură.
Producţie de mobilă (din 1990), de
produse textile, de dulciuri (inclusiv
ciocolată), de ulei şi de bere; confecţii de
covoare; abator. Prelucr. cărnii, laptelui
şi legumelor. Centru pomi-viticol (colectarea şi prelucr. fructelor şi a strugurilor)
şi de vinificaţie. Fermă de creştere a bovinelor. Staţiune de cercetare şi încercare a
soiurilor de cereale (pentru puritate
biologică). Biblioteca „Constantin
Macarovici” (c. 73 000 vol.). Rezervaţie
naturală (fânaţele de la Glodeni). Istoric.
Localit. apare menţionată documentar,
prima oară, în perioada 1590–1591, iar în
la 24 nov. 1845 este consemnată ca târg într-un
hrisov domnesc. Ulterior a devenit un
centru comercial şi meşteşugăresc de
La 10 aprilie
interes
local. În 1894, aşezarea a fost
mistuită în mare parte de un incendiu.
Declarat oraş la 17 febr. 1968, N. are în
subordine ad-tivă 6 sate: Căzăneşti,
Cioatele, Glodeni, Parpaniţa, Poiana,
Valea Mare. Monumente: busturile lui
Ştefan cel Mare, realizat în bronz de
sculptorul Gheorghe Alupoiţei, şi ale lui
Alexandru Ioan Cuza şi Mihail
Kogălniceanu – opere ale sculptorului

Negreşti-Oaş. Vedere generală

]i catedrala cu hramul "Duminica Tuturor Sfin\ilor" (1990-2002);

Vasile Aciobăniţei, toate dezvelite în anul
1959;
rârea Duhului
Sfânt”
1959; biserica
bisericile„Pogo
"Pogor@rea
Duhului Sf@nt"
(1940), în oraşul Negreşti, şi biserică din
lemn, cu hramul „Sfântul Nicolae“ (ante
1808, reparată în 1835 şi 1899), în satul
Căzăneşti.
2. Com. în jud. Neamţ, alcătuită din
2 sate, situată în Depr. Cracău-Bistriţa;
1 976 loc. (1 ian. 2011): 967 de sex masc.
şi 1 009 fem. Prelucr. lemnului (mobilă,
ambalaje din lemn). Centru de tăbăcire a
pieilor şi de vopsire a blănurilor; producţie de jocuri şi jucării. Trei mori de
cereale. Creşterea bovinelor, porcinelor,
ovinelor şi caprinelor. Culturi de cereale.
În satul Negreşti, înfiinţat de boierul
Negrea, pe moşia sa, la 7 ian. 1403 şi
atestat documentar la 11 iul. 1428, se află
bisericile „Sfinţii Împăraţi Constantin şi
Elena” (1880-1890, cu catapeteasma
pictată de C.D. Stahl, şi „Sfânta Treime”
(1996-2004). Com. N. a fost desfiinţată la
1 iun. 1968 şi reînfiinţată la 25 mart. 2005
prin desprinderea satelor Negreşti şi
Poiana din com. Dobreni, jud. Neamţ.

NEGREŞTI-OAŞ, oraş în jud. Satu Mare,
situat în partea de E a Depr. Oaş, la
poalele de V ale M-ţilor Oaş, la 170 m alt.,
pe râul Tur, la 49 km NE de municipiul
Satu Mare; 14 971 loc. (1 ian. 2011): 7 335
de sex masc. şi 7 636 fem. Supr.: 130,3
km2, din care 8,3 km2 în intravilan;
desitatea: 1 804 loc./km2. Staţie de c.f.
Expl. de lignit, de criolit, andezit, gresii,
calcare, bentonită şi de pământuri colorate. Zăcăminte de minereuri complexe
(aur, argint, plumb, zinc, pirită cupriferă)
şi de min. de fier (siderită). Constr. de
utilaje tehnologice şi miniere (din 1981).
Producţie de piese de schimb pentru
utilajele miniere, de mobilă, conf., tricotaje, ţesături din in şi cânepă, prefabricate
din beton şi produse alim. (preparate din
carne şi lapte, băuturi alcoolice, panificaţie). Centru pomicol. Muzeul Ţării
Oaşului, în aer liber (1964), extins pe 1,5
ha, care cuprinde gospodării ţărăneşti
oşeneşti (cu piese de mobilier, unelte
gospodăreşti, vase ceramice, ţesături şi
cusături specifice zonei Oaşului etc.), o
moară cu vâltori (tehnică arhaică de
vâltorit ţesăturile manuale), o biserică din
lemn, o piuă, o stână, colecţii de artă
populară etc. N.-O. este centrul vestitei
zone etnografice şi folclorice Oaş („Ţara
Oaşului“). În localit. componentă Luna
se găsesc izv. cu ape minerale clorurate,
bicarbonatate, carbogazoase, sodice, slab
sulfuroase (Băile Maria şi Băile Puturoasa), folosite de localnici pentru tratarea

afecţiunilor endocrine, ginecologice, de
nutriţie (diabet zaharat), ale aparatului
locomotor şi ale sistemului nervos periferic. Istoric. Localit. apare menţionată
documentar, prima oară, ca sat, la 17 nov.
1270, iar apoi în 1389, 1405, 1490. Declarat
oraş la 1 ian. 1965, are în subordine
ad-tivă localităţile componente Luna şi
Tur. Monumente: în oraş se află biserica
ortodoxă cu hramul „Naşterea Maicii
Domnului“ (1847–1857); biserica ortodoxă cu hramul „Sfântul Dumitru“
(1850), în localit. componentă Tur.

NEGRI, com. în jud. Bacău, alcătuită din
6 sate, situată în zona de contact a Pod.
Central Moldovenesc cu lunca şi terasele
de pe stg. Siretului, pe râul Moara, la
confl. cu Siretul; 2 852 loc. (1 ian. 2011):
1 422 de sex masc. şi 1 430 fem. În satul
Brad se află expoziţia foto-documentară
„Ion Ionescu de la Brad“, cu colecţii de
fotografii şi copii după documentele
referitoare la viaţa şi activitatea marelui
agronom. Pe terit. satului Brad au fost
descoperite (1963) urmele unei aşezări
dacice fortificate, datând din sec. 1 î.Hr.1 d.Hr., identificată ipotetic cu Zargidava,
menţionată de Ptolemeu în lucrarea
Geographia, ca fiind situată pe malul stg.
al Siretului (Seretos). Aici au fost găsite
unelte şi arme din fier, fibule din bronz
şi fier, brăţări din bronz, catarame, vase
din ceramică modelate cu mâna (căni,
fructiere cu lustru negru) sau la roată
(căni, urcioare, fructiere cu lustru cenuşiu) etc. Bisericile cu hramurile „Sfântul
Nicolae“ (1772, reparată în 1890, 1910,
1931 şi 1957; pictată în 1957 de Emil
Ivănescu; catapeteasmă din 1798), „Sfinţii
Voievozi“ (ante 1809) şi „Învierea lui
Lazăr“ (ante 1809), în satele Negri, Poiana
şi Ursoaia; bisericile din lemn cu hramurile „Sfântul Ioan“ (1771) şi „Sfântul
Nicolae“ (1848–1850, reparată în 1928),
în satele Brad şi Poiana.
NEGRILEŞTI 1. Com. în jud. BistriţaNăsăud, alcătuită din 3 sate, situată în
zona Dealurilor Ciceului; 2 437 loc. (1 ian.
2011): 1 231 de sex masc. şi 1 206 fem.
Prelucr. laptelui. Creşterea bovinelor şi
ovinelor. Com. N. a fost înfiinţată la 3 oct.
2002 prin desprinderea satelor Breaza,
Negrileşti şi Purcărete din com. CiceuGiurgeşti, jud. Bistriţa-Năsăud.
2. Com. în jud. Galaţi, alcătuită din 2
sate, situată în Câmpia Tecuciului, pe
râul Bârlad; 2 942 loc. (1 ian. 2011): 1 481
de sex. masc. şi 1 461 fem. Culturi de
cereale, plante tehnice şi de nutreţ,

floarea-soarelui, legume ş.a. Viticultură.
Creşterea bovinelor şi ovinelor. În satul
Negrileşti, atestat documentar în anul
1488, se află un conac boieresc din sec. 19
şi biserica „Sfântul Nicolae” (1855). Com.
N. a fost înfiinţată la 7 apr. 2004 prin
desprinderea satelor Negrileşti şi
Slobozia Blăneasa din com. Munteni, jud.
Galaţi.
3. Com. în jud. Vrancea, formată
dintr-un sat, situată în Depr. Vrancea, pe
râul Putna, la 55 km NV de municipiul
Focşani; 1 743 loc. (1 ian. 2011): 883 de sex
masc. şi 860 fem. Prelucr. lemnului.
Creşterea ovinelor. Satul Negrileşti este
depozitarul a mai multor variante ale
baladei populare Mioriţa. Pomicultură.
Com. N. a fost înfiinţată la 22 mai 2003
prin desprinderea satului Negrileşti din
com. Bârseşti, jud. Vrancea.
NEGRU 1. Lacul ~ Õ Nereju.
2. Tăul ~, lac glaciar în M-ţii Retezat,
la 2 036 m alt. Supr.: 4,05 ha; ad. max.:
24,80 m; vol.: 446 480 m3.

NEGRU VODĂ 1. Podişul ~, regiune de
podiş în extremitatea de S a Dobrogei,
parte componentă a Pod. Cobadin (Pod.
Dobrogei de Sud), dezvoltată pe calcare
sarmaţiene şi cretacice, fapt ce a determinat apariţia unui spectaculos relief carstic
(văi seci, chei, doline, polii cu zone endoreice – Negru Vodă, Lespezi, AmzaceaMereni). Alt.: 150–200 m. Climă
temperat-continentală, cu temp. medii
anuale în jur de 11°C (în ian. temp. medie
oscilează în jurul valorii de –1°C) şi
precipitaţii reduse (sub 400 mm anual).
Vegetaţie de stepă, înlocuită în mare
parte de culturi agricole.
2. Oraş în jud. Constanţa, situat în
zona podişului cu acelaşi nume, la 160 m
alt., la 60 km SV de municipiul Constanţa,
la graniţa cu Bulgaria; 5 586 loc. (1 ian.
2011): 2 762 de sex masc. şi 2 824 fem.
Supr.: 165 km2, din care 6,3 km2, în intravilan; densitatea: 886 loc./km2. Staţie de
c.f. (punct terminuis pe linia de c.f.
Tulcea–Medgidia–Negru Vodă). Nod
rutier. Punct de vamă (rutier şi feroviar).
Fabrică de nutreţuri combinate; produse
alim. (panificaţie, sucuri de legume şi
fructe etc.). Siloz pentru cereale. Ferme
de creştere a bovinelor şi porcinelor.
Istoric. Localit. a fost întemeiată în 1715,
în timpul dominaţiei otomane asupra
Dobrogei, cu denumirea Cara Omer
(Omer cel Negru – comandant de oşti).
Până în 1864, populaţia localităţii era
formată în majoritate din turci şi tătari,

Nemira, Munţii ~

Nehoiu. Vedere generală

după care au început să se stabilescă aici
numeroase familii de români. În 1926,
numele aşezării a fost schimbat din Cara
Omer în Negru Vodă, iar la 18 apr. 1989
a fost declarată oraş, având în subordine
ad-tivă localit. componentă Grăniceru şi
satele Darabani şi Vâlcelele. În apropierea
oraşului se află pădurea Negru Vodă (50
ha), declarată rezervaţie forestieră şi
cinegetică.
3. Mănăstirea ~ Õ Câmpulung (2).

NEHOIU, oraş în jud. Buzău, situat în
depresiunea cu acelaşi nume, la poalele
M-ţilor Siriu, Podu Calului şi Culmii
Ivăneţu, la 450–500 m alt., pe valea
superioară a Buzăului, la 70 km NV de
municipiul Buzău; 11 310 loc. (1 ian.
2011): 5 554 de sex masc. şi 5 756 fem.
Supr.: 4,1 km2; densitatea: 2 758 loc./km2.
Staţie finală de c.f. Termocentrală. În
localit. componentă Nehoiaşu se află o
hidrocentrală cu o putere instalată de 42
MW, intrată în funcţiune în 1988. Expl.
şi prelucr. lemnului (cherestea, mobilă).
Producţie de conf., tricotaje din bumbac,
de marochinărie, încălţăminte şi de
produse alim. (brânzeturi, băuturi răcoritoare, panificaţie etc.). Morărit. Ferme
zootehnice. Hotel turistic. Oraşul are
statut de staţiune climaterică, beneficiind
de un climat sedativ, cu aer curat, ozonat,
lipsit de praf şi alergeni. Istoric. Cele mai
vechi urme de locuire, identificate în
perimetrul actualului oraş, datează din
perioada de trecere de la Neolitic la
Epoca bronzului, iar prima menţiune
documentară, din 1549, când este amintit
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ca aşezare rurală pe un vechi drum comercial ce trecea prin pasul Buzău,
legând Braşovul cu portul dunărean
Brăila. În anul 1700, localit. N. apare
consemnată pe o hartă întocmită de
Stolnicul Constantin Cantacuzino, iar în
1790, pe o hartă austriacă. La 18 apr. 1989,
com. N. a fost declarată oraş, având în
subordine ad-tivă 2 localit. componente
(Lunca Priporului şi Nehoiaşu) şi 7 sate
(Bâsca Rozilei, Chirleşti, Curmătura,
Mlăjet, Păltineni, Stănila, Vineţişu).
Monumente: în oraşul Nehoiu există
bisericile „Adormirea Maicii Domnului”
(1759) şi „Sfântul Gheorghe” (1991–2008,
sfinţită[nla
282008-2013),
apr. 2008), iar în localit.
pictat`
anii
componentă Nehoiaşu se află o biserică
din lemn (1710). În masivul Penteleu din
apropiere există rezevaţia naturală, peisagistică şi forestieră Milea-Viforâta (declarată în 1975), situată la 1 200 m alt.,
extinsă pe 193 ha, alcătuită dintr-o pădure de fag, în amestec cu brad şi molid, în
care se găsesc mai multe exemplare
multiseculare (unele depăşind 540 de
ani).
NEMIRA, Munţii ~, masiv muntos în
partea de E-SE a Carpaţilor Orientali
(parte componentă a M-ţilor Trotuşului),
situat între văile râurilor Uz (la N) şi
Oituz (la S), la SE de M-ţii Ciuc, la limita
dintre jud. Bacău, Covasna şi Harghita.
M-ţii N., alcătuiţi predominant din fliş
cretacic, grezos (facies de Tarcău) şi
şistos-calcaros, se individualizează printro masivitate accentuată, desfăşurându-se
sub forma unei culmi pr. (ale căror
altitudini scad de la N la S), din care se
detaşează mai multe vârfuri ce depăşesc
1 600 m înălţime (Nemira Mare, 1 649 m
– alt. max. a masivului N., Şandru Mare,
1 640 m, Nemira Ţiganca, 1 626 m ş.a.).
Contactele petrografice sunt marcate în
relief prin prezenţa unor abrupturi
(culmea Nemira se termină spre E printrun abrupt de 600 m), vârfuri legate prin
înşeuări etc. Masivul N. este un important
nod hidrografic (de aici izvorăsc râurile
Caşin, Izvoru Negru, Dofteana, Slănic,
Râu Negru – afl. stg. al Oltului ş.a.) şi un
interesant obiectiv turistic. Pantele sunt
acoperite cu păduri de fag în amestec cu
răşinoase (molid şi brad). „Meterezele“
masivului N. străjuiesc partea de V a
Depr. Dărmăneşti şi, totodată, renumita
staţiune balneoclimaterică Slănic-Moldova, aflată la poalele de SE ale
vf. Şandru Mare.
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Nemţişor

NEMŢIŞOR, Depresiunea ~ Õ Neamţ
(2).

NENCIULEŞTI, com. în jud. Teleorman,
alcătuită din 2 sate, situată în Câmpia
Găvanu-Burdea, pe Râu Câinelui; 2 647
loc. (1 ian. 2011): 1 303 de sex. masc. şi
1 344 fem. Culturi de cereale, plante
tehnice şi de nutreţ, floarea-soarelui ş.a.
Fond cinegetic. Biserica „Sfânta Cuvioasă
Parascheva (1723, restaurată în 1904), în
satul Nenciuleşti. Com. N. a fost înfiinţată
la 21 iul. 2003 prin desprinderea satelor
Nenciuleşti şi Păru Rotund din com.
Mavrodin, jud. Teleorman.
NENIŞORI Õ Armăşeşti.

NEPTUN, staţiune balneoclimaterică
(apărută pe harta ţării la începutul anilor
’70 ai sec. 20), de interes general, cu
activitate permanentă (mai intensă în
sezonul estival), situată pe ţărmul Mării
Negre, la 5–20 m alt., într-o zonă relativ
bogată în vegetaţie, la 6 km N de municipiul Mangalia (de care aparţine ad-tiv)
şi la 38 km S de municipiul Constanţa.
Climat de litoral maritim, cu veri călduroase şi mai mult senine (durata de
strălucire a Soarelui este de 10–12 ore de
zi) şi ierni blânde, cu zăpadă puţină (în
ian. temp. medii de 0°C). Temp. medie
anuală este de 11,2°C, iar precipitaţiile
însumează c. 400 mm anual. Factorii
naturali de cură sunt climatul maritim,
bogat în aerosoli salini, apa Mării Negre
clorurată, sulfatată, sodică, magneziană,
izvoarele minerale cu ape sulfuroase,
mezotermale (22–27°C) şi nămolul sapropelic extras din apa lacului Techirghiol şi
transportat în staţiune. Pe ţărmul Mării
Negre sunt plaje mari, cu nisip fin,
amenajate pentru aerohelioterapie,
talazoterapie şi oncţiuni cu nămol rece.
Staţiunea este indicată atât pentru cură
heliomarină în timpul vacanţelor de vară,
cât şi pentru tratarea unor afecţiuni
reumatismale degenerative, inflamatorii
şi abarticulare, posttraumatice, a unor
boli neurologice periferice, ginecologice,
endocrine, dermatologice, respiratorii etc.
Policlinica balneară din staţiune, cu funcţionare permanentă, este dotată cu
aparatură şi instalaţii ultramoderne. Ea
dispune de cabinete şi secţii pentru
electroterapie, kinetoterapie şi hidroterapie, instalaţii pentru inhalaţii şi aerosoli,
instalaţii pentru împachetări calde cu
nămol, săli de gimnastică medicală, de
masaj, cabinete de tratamente geriatrice,

precum şi o piscină cu apă de mare încălzită. Numeroase posibilităţi de distracţii
şi de petrecere a timpului liber: teatru de
vară, cinematograf, terenuri de sport
(tenis, volei, baschet, minigolf), piscine,
practicarea sporturilor nautice (iole, schi
nautic, hidrobiciclete, wind-surfing), parc
distractiv pentru copii, baruri de noapte
şi de zi, restaurante, cofetării, bazar etc.
Majoritatea hotelurilor din staţiune sunt
destinate odihnei şi funcţionează în
special în sezonul estival, câteva funcţionând şi pe timpul iernii (Caraiman, Dacia,
Neptun, Sulina, Dobrogea, Delta şi Doina,
acesta din urmă cu acces la baza de
tratament a Policlinicii). În afara hotelurilor mai există un sat de vacanţă (căsuţe,
bungalow-uri) şi două popasuri turistice.
Parc dendrologic (cedri, stejari, tei,
chiparoşi, pini, mesteceni etc.).

NERA, râu în SV ţării, afl. stg. al Dunării
pe terit. com. Socol, în zona de intrare a
fl. Dunărea în România; 125 km; supr.
bazinului: 1 365 km2. Izv. din partea
centrală a M-ţilor Semenic, de sub vf.
Semenic (1 446 m), de la 1 340 m alt.,
străbate mai întâi o zonă alcătuită din roci
cristaline, unde valea este adâncă şi
prăpăstioasă, cu pante longitudinale mari
(10–60‰), apoi drenează Depr. Almăj,
care reprezintă o adevărată „piaţă“ de
adunare a apelor şi unde cursul râului se
linişteşte parţial, după care, în aval de
satul Şopotu Nou, părăseşte depresiunea
şi traversează o reg. calcaroasă în care
şi-a „sculptat“, pe o distanţă de 18 km,
frumoase şi sălbatice chei epigenetice
(Cheile Nerei), care despart prelungirile
de NE ale M-ţilor Locvei de cele de SV
ale M-ţilor Semenic. Pe acest sector de
chei, panta râului variază în jur de 3–4‰,
beneficiind, totodată, de o bogată alimentare subterană. Panta generală de curgere
este de 9,7‰. Debitul mediu multianual
este de 13,2 m3/s în zona de vărsare. În
cursul superior este numit de localnici
Nerganiţa. Afl. pr.: Prigor, Rudăria, Miniş,

Valea Nerei

Beiu. În zona Cheilor Nerei se află
rezervaţia complexă „Cheile NereiBeuşniţa“ (3 368 ha), în cadrul căreia se
dezvoltă numeroase specii de plante
termofile (liliacul sălbatic/ Syringa vulgaris, laleaua pestriţă/Fritillaria montana,
scumpia/Cotinus coggygria, ghimpele/
Ruscus aculeatus, alunul turcesc/Corylus
colurna), endemice (Dianthus giganteus
var. banaticus, Ranunculus flabellifolius,
Sorbus borbasii). Printre rarităţile
faunistice se remarcă mai multe specii de
gasteropode (Zenobiella incarnata, Limax
tigrrenius, Vitrea diaphana), chilopode
(Strigamia banatica), coleoptere (Carabus
kollari), scorpionul (Euscorpius carpathicus) etc.

NEREJU 1. Depresiune tectono-erozivă,
situată în zona de contact a masivului
Furu (M-ţii Lăcăuţ) şi culmea Zboina
Frumoasă (M-ţii Vrancea), în S şi V, cu
Dealurile Răchitaşu (867 m) şi Gârbova
(979 m) din Subcarpaţii Vrancei (în E şi
SE), pe cursul mijlociu al râului Zăbala.
Reprezintă compartimentul sudic al
Depr. Vrancea.
2. Com. în jud. Vrancea, alcătuită din
5 sate, situată în depresiunea omonimă,
pe râul Zăbala; 4 422 loc. (1 ian. 2011):
2 347 de sex masc. şi 2 075 fem. Expl. de
gresii. Expl. şi prelucr. lemnului (mobilă
pentru bucătării). Centru de cusături şi
ţesături populare. Pomicultură. Biserică
având hramul „Cuvioasa Parascheva”
(1788, refăcută în 1835 şi reparată în 1888
şi 1934), în satul Nereju. În arealul com.
N., la 1 350 m alt., se află Lacul Negru
(1 ha; ad. max.: 7,50 m), acoperit în mare
parte de turbă, declarat rezervaţie
limnologică în anul 2004.
NERGANIŢA Õ Nera.

NEUMARKT 1. Õ Târgu Mureş.
2. Õ Târgu Secuiesc (2).

NEU WIEN Õ Peciu Nou.

NICOLAE BĂLCESCU 1. Com. în jud.
Bacău, alcătuită din 5 sate, situată pe dr.
Văii Siretului, la confl. cu Bistriţa, la
poalele de E ale Culmii Pietricica; 9 524
loc. (1 ian. 2011): 4 817 de sex masc. şi
4 707 fem. Staţie de c.f. (în satul Valea
Seacă). Nod rutier. Hidrocentrală (29,15
MW), în satul Galbeni, dată în folosinţă
în 1983, ale cărei turbine sunt puse în
mişcare de apele lacului de acumulare
Galbeni (vol.: 39,6 mil. m3). Producţie de
mobilă pentru bucătării. Satul Nicolae
Bălcescu a fost înfiinţat în anul 1912 cu
numele Ferdinand I, iar din 1948 poartă

numele actual. În satul Valea Seacă,
atestat documentar în 1420, se află
biserica „Naşterea Maicii Domnului”
(construită în anii 1888-1889 pe locul
uneia din 1778, deteriorată de cutremurul
din 4 mart. 1977 şi refăcută în 1978-1984)
şi o biserică romano-catolică (1814), iar
în satul Galbeni, menţionat documentar,
prima oară, la 17 febr. 1698, există biserica
„Sfântul Iosif”, zidită în 1984 pe locul
uneia din 1905. Până la 7 apr. 2004, com.
N.B. a avut în componenţă satele Bălţata
şi Sărata, care la acea dată au format com.
Sărata.
2. Õ Flămânzi.
3. Õ Alexandru Odobescu.
4. Com. în jud. Călăraşi, alcătuită din
3 sate, situată în Câmpia Bărăganului;
1 568 loc. (1 ian. 2011): 811 de sex masc.
şi 757 fem. Staţie de c.f. Produse chimice.
Culturi de cereale, plante tehnice şi de
nutreţ, floarea-soarelui, legume etc.
5. Com. în jud. Constanţa, alcătuită
din 2 sate, situată în zona de contact a
Pod. Casimcea cu Pod. Carasu; 5 108 loc.
(1 ian. 2011): 2 565 de sex masc. şi 2 543
fem. Staţie de c.f. Producţie de mobilă.
Fermă de creştere a bovinelor. Satul
Nicolae Bălcescu a fost întemeiat în anul
1912 cu numele Carol I, iar din 1948
poartă numele actual. Biserica „Izvorul
Tămăduirii” (2008-2010), în satul Nicolae
Bălcescu.
6. Com. în jud. Vâlcea, alcătuită din
17 sate, situată în partea de V a Piem.
Cotmeana, la poalele de S şi E ale
Dealului Negru, pe râul Topolog; 3 574
loc. (1 ian. 2011): 1 800 de sex masc. şi
1 774 fem. Reşed. com. este satul Rotăreşti.
Pomicultură (meri, pruni, peri). Muzeul
memorial „Nicolae Bălcescu“ (1968), în
care sunt expuse documente, cărţi,
reviste, fotografii referitoare la principalele momente ale Revoluţiei de la 1848
şi la viaţa istoricului şi revoluţionarului
paşoptist. Bisericile cu hramurile „Sfântul
Dumitru“ (sec. 18), „Intrarea în Biserică
a Maicii Domnului“ a fostului schit Corbi
(1832, cu picturi murale interioare originare) şi „Adormirea Maicii Domnului“
(1888), în satele Predeşti, Schitu şi
Mângureni. În satul Valea Bălcească se
află o biserică din lemn (sec. 18) adusă
din satul Cârlogani (com. Bălceşti, jud.
Vâlcea).
NICOLAE HOBJILĂ Õ Banca.

NICOLAE TITULESCU, com. în jud. Olt,
formată dintr-un sat, situată în Câmpia

Boian, pe râul Vedea; 1 204 loc. (1 ian.
2011): 595 de sex masc. şi 609 fem. Nod
rutier. Morărit. Culturi de cereale, plante
tehnice şi de nutreţ, floarea-soarelui,
legume etc. În arealul com. N.T. există
colonii de dropii (Otis tarda) – păsări de
mari dimensiuni, ocrotite de lege ca
urmare a ariei restrânse de răspândire.
Casa memorială „Nicolae Titulescu“ (în
satul Nicolae Titulescu), cu colecţii de
documente, fotografii şi obiecte personale
ale marelui diplomat. În satul Nicolae
Titulescu se află un conac (sec. 19), biserica „Sfântul Gheorghe“ (1897–1902) şi
ruinele bisericii „Sfântul Nicolae” (construită în 1826-1835). Până la 17 febr. 1968,
satul şi com. N.T. s-au numit Tituleşti, iar
până la 7 mai 2004, com. N.T. a avut în
componenţă satele Ghimpeţeni şi
Ghimpeţenii Noi care la acea dată au
format com. Ghimpeţeni.
NICOLINA Õ Iaşi (1).

NICOPOLUL MIC Õ Turnu Măgurele.

NICOREŞTI, com. în jud. Galaţi, alcătuită
din 10 sate, situată în zona de contact a
Colinelor Tutovei cu Câmpia Tecuciului,
pe stg. văii Siretului; 3 990 loc. (1 ian.
2011): 1 938 de sex masc. şi 2 052 fem.
Mare centru viticol şi de vinificaţie specializat în producţia de vinuri roşii din
soiurile Băbească neagră, Merlot,
Cabernet-Sauvignon şi Fetească neagră.
Pomicultură (meri, peri, pruni, cireşi,
caişi). Fermă de creştere a bovinelor. Satul
Sârbi apare menţionat documentar, prima
oară, în 1437, iar satul Grozăveşti în 1522.
În satul Nicoreşti, atestat documentar în
1572, se află o biserică romano-catolică
(1912) şi bisericile ortodoxe cu hramurile
„Naşterea Maicii Domnului“ – Negustori
(ante 1728, refăcută în 1851), declarată
monument istoric, „Adormirea Maicii
Domnului“ (1777–1780, reconstruită în
anii 1850–1851 de Zamfir Săndulescu şi
reparată în 1928), „Sfântul Nicolae“
(1800–1807, reparată în 1892), declarată
monument istoric, şi „Sfântul Gheorghe“
(1820, renovată în 1865 şi 1884); în satul
Dobrineşti există bisericile cu hramurile
„Sfânta Parascheva“ (ante 1809, rezidită
în 1845) şi „Sfântul Gheorghe“ (1840), iar
în satul Piscu Corbului, o biserică de
dinainte de anul 1815; bisericile cu hramurile „Sfinţii Voievozi“ (începutul sec.
19) şi „Sfântul Nicolae“ – Banu (a fostei
mănăstiri, construită în anii 1800–1807 de
banul Neculai Lanţu, renovată în 1824,
declarată monument istoric), în satul
Sârbi; bisericile cu hramurile „Sfântul

Niculiţel
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Gheorghe“ (1858–1860) şi „Sfinţii Voievozi“ (ante 1760, reclădită în 1870), în
satele Coasta Lupei şi Ionăşeşti. Până la
7 apr. 2004, com. N. a avut în componenţă
satele Poiana şi Vişina care la acea dată
au format com. Poiana, jud. Galaţi.
NICŞENI, com. în jud. Botoşani, alcătuită
din 3 sate, situată în Câmpia Jijiei
Superioare, pe cursul superior al râului
Siliştea; 2 720 loc. (1 ian. 2011): 1 359 de
sex masc. şi 1 361 fem. Culturi de cereale
şi plante uleioase. În satul Nicşeni, atestat
documentar în 1650, se află biserica
„Sfântul Gheorghe” construită în anii
1868–1870 pe locul uneia din lemn ce data
din 1694, reparată în 1936, 1942, 1966–
1973 şi 1988–1989.

NICULA, Mănăstirea ~ Õ Fizeşu
Gherlii.

NICULEŞTI, com. în jud. Dâmboviţa,
alcătuită din 3 sate, situată în Câmpia
Titu; 4 507 loc. (1 ian. 2011): 2 148 de sex
masc. şi 2 359 fem. Ateliere de confecţionare a unor obiecte de uz casnic din lemn.
Între 17 febr. 1968 şi 23 ian. 1981, com. N.
a făcut parte din jud. Ilfov.
NICULEŞTI-JIANU Õ Dudeşti (1).

NICULIŢEL 1. Podişul ~, asociere de
culmi deluroase şi platouri mărginite de
versanţi cu înclinare accentuată, parte
componentă a Pod. Dobrogei de Nord,
delimitată de valea râului Taiţa (la V şi
S), Depr. Nalbant (la SE), râul Teliţa şi
Dealurile Tulcei (la E) şi Valea Dunării
(la N). Reprezintă de fapt un rest al
masivului hercinic nord-dunărean, care
a suferit puternice cutări în timpul
orogenezei kimerice vechi (Triasicul
superior), iar apoi o îndelungată fază de
nivelare prin eroziune, în urma căreia a
rezultat o întinsă pediplenă. Formaţiunile
geologice predominante sunt cele
devoniene în V (şisturi argiloase, filitoase,
sericitoase, calcaroase, gresii şi cuarţite)
şi triasice în E (calcare), străpunse de
intruziuni granitice (dominante în N).
Pod. N., cu orientare generală NV-SE,
prezintă o netezire accentuată (alt. medie
250–300 m), este fragmentat de torenţi
care scot în evidenţă câteva înălţimi
deluroase (Dealurile Sarica 293 m,
Trestenic 365 m, Boclugea 393 m, Izvoare
411 m – acesta din urmă reprezintă alt.
max. a Pod. N.) şi face tranziţia între M-ţii
Măcin, în V şi Dealurile Tulcei, în E.
Acoperit cu păduri de stejar pufos
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Nimigea

(Quercus pubescens) în amestec cu
mojdrean (Fraxinus ornus) şi cărpiniţă
(Carpinus orientalis), păduri de gorun
(Quercus petraea) în amestec cu tei (Tilia
tomentosa) şi carpen (Carpinus betulus).
Partea centrală a Pod. N. este ocupată de
rezervaţia forestieră Valea Fagilor-Luncaviţa (154,2 ha), cu exemplare impunătoare de Fagus orientalis, iar pantele
limitrofe sunt cultivate cu viţă de vie care
formează renumita podgorie SaricaNiculiţel, cunoscută prin producţia de
vinuri de calitate superioară din soiurile
Aligoté, Riesling şi Fetească regală. Expl.
de calcar.
2. Com. în jud. Tulcea, formată dintrun sat, situată în partea de E-NE a Pod.
Niculiţel, la poalele Dealului Sarica, în
zona de izv. a râului Teliţa; 4 500 loc. (1
ian. 2011): 2 260 de sex masc. şi 2 240 fem.
Expl. de calcar şi forestiere. Produse de
artizanat (împletituri din răchită, obiecte
din papură, ţesături ş.a.). Important
centru viticol şi de vinificaţie. Pomicultură (caişi, cireşi). Pe terit. satului
Niculiţel au fost descoperite (1953–1954)
vestigii din sec. 4–3 î.Hr. şi 1 d.Hr. aparţinând geto-dacilor (ceramică) şi vestigii
romane din sec. 2–7 (altar ridicat lui
Iupiter Dolichenus – divinitate rezultată
din sincretismul religios dintre cultul
zeului Baal din Doliche şi Iupiter –, o stelă
funerară, un stâlp militar, ceramică
romană, ruinele unui apeduct şi ale unor
edificii etc.). În jurul com. N. a fost identificat un val de pământ, lung de 27 km,
datat ipotetic în sec. 8, în incinta căruia,
pe hărţile din a doua jumătate a sec. 19,
era inclusă şi Isaccea, fapt ce ar putea fi
pus pe seama unei delimitări domeniale
şi, în acest caz, existenţa valului de
pământ ar putea să dateze din sec. 11–
14. În 1971 au fost descoperite ruinele
unei bazilici creştine, construită la sf. sec.
4 din cărămizi de epocă romană. Bazilica
avea trei nave (36 m lungime şi o lăţime
totală în interior 14,70 m) şi o absidă
semicirculară cu o deschidere de 6 m. În
altar a fost găsită o criptă (un martyrion
etajat) care adăpostea moaştele martirilor
Zotikos, Attalos, Kamasis şi Philippos,
persecutaţi în anii 369–372 de regele
vizigot Atanaric şi ale căror nume au fost
înscrise cu roşu pe pereţii criptei. Pe
Dealul Cetăţii, din arealul com. N., au fost
descoperite fundaţiile unei biserici de
plan treflat (trei abside dispuse în treflă),
construită din cărămidă, datând din sec.

11–12 – primul monument de plan treflat
din arhitectura medievală românească
cunoscut până acum în România, fapt ce
indică probabilitatea existenţei unei
mănăstiri în acest loc. Monumente:
biserica cu hramul „Sfântul Atanasie“
(sec. 13), cu o turlă hexagonală şi cu
faţadele decorate cu firide pe toată
înălţimea, unul dintre cele mai vechi
lăcaşuri de cult din România (a suferit
transformări în sec. 19; restaurată şi repictată în 1990–2000 de Gh. Popescu);
biserica având hramul „Cuvioasa
Parascheva” (1890–1895; mănăstirea
Cocoş (de călugări) a fost întemeiată de
monahii Visarion, Gherontie şi Isaia
veniţi de la mănăstirea Neamţ, cu o
biserică construită din nuiele şi pământ
în anul 1833, având hramul „Sfânta
Treime“. În 1853, alături de prima
biserică au fost zidite o nouă biserică şi
o clopotniţă (30 m înălţime şi cu 6 arcade).
Chiliile, cu pridvor şi cerdac pe ambele
părţi, au fost construite în stil oriental, în
anii 1862–1884. Paraclisul cu hramul
„Sfântul Nicolae“, stăreţia, bucătăria şi
trapeza (sala de mese) au fost construite
în anii 1909–1910, iar la 23 apr. 1910 au
fost puse temeliile a încă 24 de chilii după
planul arhitectului Toma Dobrescu. În
1910, din cauza deteriorării avansate,
ambele biserici au fost demolate şi s-a
construit biserica actuală, în perioada 1
sept. 1911–1913, după planul aceluiaşi
arhitect Toma Dobrescu. Această biserică,
ce poartă hramul „Pogorârea Duhului
Sfânt“, are trei turle octogonale, străpunse de câte 8 ferestre înguste şi înalte,
naosul de 19 m lăţime (în zona absidelor),
pronaosul de 9 m lăţime, iar lungimea
naosului împreună cu pronaosul atinge
24 m. Biserica a fost pictată în anii 1914–
1916 de pictorul italian F. da Biasse, în
stil neobizantin, picturile fiind restaurate
în perioada 1957–1960. În anii 1926–1929
s-a construit corpul de clădiri cu etaj şi
pridvor în care a funcţionat şcoala de
cântăreţi bisericeşti, în prezent acesta este
destinat drept casă de odihnă a
Episcopiei. Incendiul din 27 iul. 1946 a
mistuit clopotniţa, topind clopotele, iar
cutremurul din 10 nov. 1940 a deteriorat
grav biserica. În anii 1954–1956 a fost
construită o nouă clopotniţă şi s-au
întreprins lucrări de restaurare ale
bisericii şi chiliilor. La 13 ian. 1973, în
această biserică au fost depuse moaştele
sfinţilor martiri Zotikos, Attalos, Kamasis
şi Philippos, aceştia fiind prăznuiţi la 4
iunie. Muzeu de artă religioasă; mănăs-

tirea Saon (de maici) a fost întemeiată în
1846, iniţial ca schit, de câţiva călugări
plecaţi de la mănăstirea Çelik-Dere care
au construit un paraclis şi mai multe chilii
din chirpici. În 1881 a fost construită o
biserică din chirpici şi lemn, cu hramul
„Intrarea în Biserică a Maicii Domnului“,
şi două corpuri de chilii, iar la 1 sept. 1909
a fost pusă piatra de temelie a bisericii de
zid cu hramul „Acoperământul Maicii
Domnului“, prin osârdia episcopului
Nifon Niculescu, terminată în 1912. În
1930, schitul a fost transformat în
mănăstire. În Evul Mediu, com. N. s-a
numit Mănăstirişte.

NIMIGEA, com. în jud. Bistriţa-Năsăud,
alcătuită din 8 sate, situată în zona de
contact a Dealurilor Suplaiului cu cele ale
Bistriţei, pe Someşu Mare; 5 252 loc. (1
ian. 2011): 2 589 de sex masc. şi 2 663 fem.
Staţie de c.f. Pomicultură (meri, peri,
pruni). Reşed. com. este satul Nimigea de
Jos, atestat documentar în 1261. Satul
Mocod este menţionat documentar,
prima oară, în 1440. Biserică din lemn
(sec. 18). Poiană cu narcise, în satul
Mogoşeni.

NIRAJ 1. Dealurile Nirajului, subunitate
a Pod. Târnavelor, situată între râul Niraj
(la S şi E) şi valea mijlocie a Mureşului
(în V), cu alt. de 450–500 m. Relief
fragmentat, cu interfluvii asimetrice, sub
formă de cueste, cu versanţi abrupţi,
puternic afectaţi de torenţi şi alunecări
de teren. Expl. de gaze naturale.
2. Râu, afl. stg. al Mureşului în arealul
oraşului Ungheni (jud. Mureş); 79 km;
supr. bazinului: 625 km2. Izv. din M-ţii
Gurghiu, de la 1 300 m alt., are o direcţie
generală de curgere de la NE spre SV,
străbătând mai întâi o zonă diapirică,
cutată, iar în aval de com. Eremitu curge
printre dealurile podişului Târnavelor,
formându-şi un culoar larg. În cursul
mijlociu şi inf., între satul Veţa (sat care
aparţine oraşului Miercurea Nirajului) şi
satul Cinta (com. Crăciuneşti), jud.
Mureş, s-a construit canalul Veţa (25 km),
paralel cu Valea Nirajului, pentru a feri
lunca largă a Nirajului de inundaţii. Afl.
pr.: Niraju Mic, Hodoş.
NISTOREŞTI, com. în jud. Vrancea,
alcătuită din 9 sate, situată în Depr.
Vrancea, la poalele M-ţilor Vrancea, pe
râul Năruja; 2 166 loc. (1 ian. 2011): 1 090
de sex masc. şi 1 076 fem. Expl. şi prelucr.
lemnului. Colectarea fructelor de pădure.
Agroturism. Rezervaţie forestieră
(Izvoarele Nărujei, 78 ha), declarată ca

atare în apr. 1973. Bisericile din lemn cu
hramurile „Sfântul Nicolae“ (sec. 18) şi
„Sfinţii Voievozi“ (1830, reparată în 1877,
1899 şi 1928), în satele Nistoreşti şi
Vetreşti-Herăstrău; în satul Valea Neagră
se află mănăstirea cu acelaşi nume (de
maici) întemeiată, iniţial ca schit, la
mijlocul sec. 18 de preotul Maftei din
Spineşti, cu numele de schitul Vrancea.
Viaţa monahală de obşte a fost organizată
de câţiva călugări veniţi de la schitul
Poiana Mărului care au adus cu ei o
icoană făcătoare de minuni a Maicii
Domnului cu Pruncul Iisus, ferecată în
argint în sec. 19. Schitul a fost menţionat
documentar, prima oară, la 29 apr. 1757.
Biserica mănăstirii, cu dublu hram –
„Adormirea Maicii Domnului“ şi „Pogorârea Duhului Sfânt“, a fost construită
în anii 1755–1757 din bârne pe un soclu
de piatră cioplită. Accesul în biserică se
face prin intermediul unui exonartex
(pridvor) închis, adăugat ulterior. La
începutul sec. 20, biserica a fost căptuşită
la exterior cu scânduri. Biserica nu are
turle, iar la interior are catapeteasma din
lemn de tei poleit cu bronz şi pardoseala
din lemn de brad. Biserica este declarată
monument istoric. În anul 1952 schitul a
fost transformat în mănăstire de maici,
dar care la 28 oct. 1959 a fost desfiinţată,
biserica rămânând ca biserică de mir. În
1968, mănăstirea a fost reînfiinţată prin
efortul monahiei Petronia Ciornea care a
fost stareţă până în 1993.

NIŢCHIDORF, com. în jud. Timiş, alcătuită din 3 sate, situată în Câmpia
Bârzavei, pe râul Pogăniş; 1 581 loc.
(1 ian. 2011): 780 de sex masc. şi 801 fem.
Staţie de c.f. (ianugurată în 1898).
Producţie de mobilă, de băuturi răcoritoare şi de ciocolată. Morărit. Satul
Niţchidorf apare menţionat documentar
în 1370, dar în perioada ocupaţiei otomane (1552–1718) localitatea a dispărut.
În perioada 1785–1786 zona aceasta a fost
colonizată cu numeroase familii de
germani. În satul Niţchidorf se află o
biserică romano-catolică (1825) şi o biserică ortodoxă cu hramul „Pogorârea
Duhului Sfânt” (1991–1997). Rezervaţie
floristică, de ocrotire a lalelei pestriţe
(Fritilaria meleagris), în satul Duboz.
NOCRICH, com. în jud. Sibiu, alcătuită
din 5 sate, situată în Pod. Hârtibaciului,
pe dr. râului Hârtibaci; 2 989 loc. (1 ian.
2011): 1 527 de sex masc. şi 1 462 fem.
Halte de c.f. (în satele Nocrich şi
Ţichindeal). Expl. de gaze naturale (în

satul Ghijasa de Jos) şi de balast.
Producţie de mobilă pentru birouri, de
articole ceramice de uz gospodăresc, de
obiecte sanitare de uz casnic şi alim. În
satul Nocrich, menţionat documentar,
prima oară, în 1263, cu numele Terra
Nogrech, se află o cetate ţărănească (sec.
16–18), cu biserică evanghelică de incintă,
construită în 1802 pe locul uneia din
sec. 14, o biserică ortodoxă (1832), o casă
parohială a bisericii evanghelice (1797) şi
casa lui Samuel Brukenthal (sec. 18),
aflată în stare de ruină; în satul Hosman
există o cetate ţărănească (sec. 15–16), cu
o biserică din sec. 13 (azi biserică
evanghelică) afectată de unele modificări
din sec. 18–19; în satul Ţichindeal se află
o biserică ortodoxă, cu hramul „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil“ (1789), cu
zid de incintă, în satul Fofeldea există o
biserică ortodoxă cu hramul „Sfântul
Vasile“ (1804–1810), iar în satul Ghijasa
de Jos, o biserică ortodoxă construită în
1864, cu turn ridicat în 1881. Mănăstirea
Valea Hârtibaciului (de maici), înfiinţată
în 1990 pe locul unui aşezământ monahal
distrus în 1761 de generalul austriac
Adolph von Buccow. Paraclisul
mănăstirii are hramul „Buna Vestire”
(1992–1995), iar biserica mănăstirii, cu
hramul „Naşterea Maicii Domnului”, se
află în construcţie din anul 2004.
NODRAG Õ Nădrag.

NOGLOG Õ Nădlac (2).

NOJORID, com. în jud. Bihor, alcătuită
din 7 sate, situată în Câmpia Miersigului,
pe râul Alceu; 4 828 loc. (1 ian. 2011):
2 450 de sex masc. şi 2 378 fem. Halte de
c.f. (în satele Nojorid şi Leş). Producţie
de cabluri electrice şi de încălţăminte.
Culturi de cereale, plante uleioase şi de
nutreţ, cartofi, legume ş.a. Fazanerie (în
satul Păuşa). În satul Nojorid, menţionat
documentar, prima oară, în 1229, cu
numele Villa Irug, există biserica ortodoxă
cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” (1892–1893) şi biserica grecocatolică „Buna Vestire” (2002-2008,
sfinţită la 4 oct. 2009), iar în satul Păuşa,
atestat documentar în perioada 1291–
1294, se află o biserică ortodoxă, din
lemn, cu hramul „Sfântul Dumitru“
(1710, cu picturi interioare din sec. 19
executate de Ioan Lăpuşan).
NöSEN Õ Bistriţa (8).

NOŞLAC, com. în jud. Alba, alcătuită din
6 sate, situată în lunca şi pe terasele de
pe stg. Văii Mureşului, în zona de contact

Novaci
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cu Pod. Târnavelor; 1 762 loc. (1 ian.
2011): 908 de sex masc. şi 854 fem.
Morărit; producţie de ţuică şi de produse
de panificaţie. Pe terit. com. N. au fost
descoperite (1963–1970) vestigiile unor
aşezări omeneşti din Neolitic (cultura
materială Petreşti – sf. milen. 3 î.Hr.),
din Epoca bronzului (cultura materială
Wietenberg – sec. 16–13 î.Hr.), precum şi
urmele unei aşezări rurale romane,
datând din sec. 2–3, în care s-au găsit vase
de ceramică romane şi dacice. În arealul
satului Noşlac, menţionat documentar,
prima oară, în 1288, a fost identificată o
necropolă din sec. 4–7 şi urme de locuire
în bordeie, în care s-au găsit vase din
ceramică daco-romane (fructiere, urne
funerare etc.), fibule, aplice de tip avar
ş.a. Aici se află o biserică din sec. 15 (azi
biserică reformată), cu transformări din
sec. 18, şi o biserică din lemn, cu hramul
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“
(1783, cu picturi interioare executate în
1822), declarată monument istoric. În
satele Copand şi Găbud există câte o
biserică din lemn, având acelaşi hram –
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“,
datând din 1803 (cu picturi interioare din
1856) şi, respectiv, din 1776 (pictată în
1777 şi strămutată în satul Găbud, în
1875, din satul Gheja).
NOUL SEVERIN Õ Râmnicu Vâlcea.
NOVA CIVITAS Õ Oraşu Nou.

NOVACI, oraş în jud. Gorj, situat în zona
de contact a M-ţilor Parâng cu
Subcarpaţii Olteniei, în depresiunea cu
acelaşi nume, la 504–680 m alt., pe râul
Gilort, la 45 km NE de municipiul Târgu
Jiu; 5 957 loc. (1 ian. 2011): 2 954 de sex
masc. şi 3 003 fem. Supr.: 240 km2, din
care 9,6 km2 în intravilan; densitatea: 621
loc./km2. Din N. porneşte drumul
naţional alpin Novaci–Oaşa–Sebeş (150
km) care asigură legătura între Oltenia şi
Transilvania, trecând peste M-ţii Parâng (prin pasul Urdele, 1 950 m alt.),
M-ţii Latoriţei şi M-ţii Şureanu. Acest
drum atinge înălţimea max. de
2 125 m alt. Cinci microhidrocentrale (de
interes local), pe râul Gilort, cu o
capacitate totală de 14 MW. Expl. de
granit. Expl. şi prelucr. lemnului (mobilă
pentru birouri, ambalaje din lemn,
cherestea, uşi etc.). Ateliere pentru
confecţionat covoare olteneşti; produse
alim. (preparate din lapte, băuturi
răcoritoare ş.a.). Casă de cultură
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Noviodunum

(construită
în
1962);
bibliotecă
orăşenească, cu c. 35 000 vol.; muzeu
orăşenesc. Oraşul N. prezintă un
potenţial balneoclimateric, dispunând de
climat submontan, cu aer curat, lipsit de
praf şi alergeni, şi de izv. cu ape minerale
eficace în tratamentul gastritelor cronice,
colecistitelor, dispepsiilor intestinale,
sechelelor hepatice etc. Istoric. Localit.
N. apare menţionată documentar, prima
oară, ca aşezare rurală, în 1502, într-un
act emis de domnul Radu cel Mare. Se
presupune că numele actual al localit. N.
derivă de la Baba Novac, unul dintre
căpitanii de oaste ai domnului Mihai
Viteazul care, în 1595, şi-a stabilit tabăra
militară în această zonă. Declarat oraş la
17 febr. 1968; în prezent, oraşul N. are în
subordine ad-tivă satele Berceşti,
Hirişeşti, Pociovaliştea şi Siteşti. Monumente: biserica din lemn cu hramul
„Sfântul Dumitru“ (sec. 18) şi o biserică
din zid construită în 1935–1936; în satul
Hirişeşti se află o biserică din lemn cu
hramul „Sfinţii Voievozi“ (1758) şi o
biserică din zid construită în 1993, în satul
Siteşti există biserica din lemn cu hramul
„Sfântul Nicodim de la Tismana” (1890),
iar în satul Berceşti o biserică din lemn
cu hramul „Intrarea în Biserică a Maicii
Domnului“ (1834). În pădurea „Dumbrava“, alcătuită din gorun (Quercus
petraea), situată în satul Hirişeşti, are loc
anual, la sf. lunii mai, manifestarea
folclorică „Urcatul oilor la munte“.
Oraşul N. este un important centru
turistic al unei interesante zone etnografice şi folclorice, şi punct de plecare spre
complexul turistic Rânca, aflat la 13 km
N de oraş, spre lacul Gâlcescu, Peştera
Muierilor ş.a.
NOVIODUNUM Õ Isaccea.

NOVUM FORUM SYCULORUM Õ
Târgu Mureş.

NUCET 1. Oraş în jud. Bihor, situat în
partea de SE a Depr. Beiuş, la poalele de
V ale M-ţilor Bihor, la 500 m alt., pe râul
Crişu Băiţa (afl. dr. al Crişului Negru), la
92 km SE de municipiul Oradea; 2 348
loc. (1 ian. 2011): 1 159 de sex masc. şi
1 189 fem. Supr.: 41,1 km2, din care 2 km2
în inravilan; densitatea: 1 174 loc./km2.
Expl. de marmură, molibden, bismut,
uraniu (în localit. componentă Băiţa).
Prelucr. lemnului. Produse textile (conf.)
şi alim. Pomicultură (nuci). Istoric.
Aşezarea a fost întemeiată după al Doilea

Război Mondial şi declarată oraş la 2 febr.
1956. Numele oraşului este legat de
existenţa, la marginea sa, a unei păduri
de nuci. În prezent, oraşul N. are în
subordine ad-tivă localit. componente
Băiţa şi Băiţa-Plai. Monumente: biserica
romano-catolică cu hramul „Sfânta
Tereza“ (sec. 18), în localit. componentă
Băiţa.
2. Com. în jud. Dâmboviţa, alcătuită
din 3 sate, situată în zona de contact a
Câmpiei Târgoviştei cu Câmpia Titu, pe
râul Dâmboviţa; 4 301 loc. (1 ian. 2011):
2 106 de sex masc. şi 2 195 fem. Staţie de
c.f. (inaugurată la 2 ian. 1884). Expl. de
gaze naturale. Prelucr. lemnului (cherestea, parchet). Obiecte din răchită
împletită. Fermă de creştere a bovinelor.
Staţiune de cercetare şi experimentare
piscicolă. În satul Nucet se află Grupul
Şcolar Agricol, înfiinţat în 1901 de Spiru
Haret cu numele Şcoala Inferioară de
Meserii şi Agricultură. În satul Nucet se
află mănăstirea Nucet (de maici), cu
biserica având hramul „Sfântul Gheorghe“ construită la sf. sec. 15 din iniţiativa
pârcălabului Gherghina şi a soţiei sale
Neaga, pe locul unei biserici din lemn ce
data de la sfârşitul sec. 14, şi amintită
documentar la 15 dec. 1501. Biserica a fost
supusă unor refaceri în anii 1739–1746
(după avarierea gravă provocată de
cutremurul din 1738) şi apoi reclădită în
1840–1849 prin osârdia egumenului
Gherasie. În 1940 a devenit biserică de
mir. Grav afectată de cutremurul din 4
mart. 1977, biserica şi construcţiile
adiacente s-au ruinat treptat. La 15 mart.
1994, viaţa monahală a fost reluată de
şapte maici care, ulterior, au construit, cu
forţe proprii, câteva chilii şi un mic paraclis cu hramul „Adormirea Maicii
Domnului” şi au întreprins ample lucrări
de restaurare ale bisericii şi a picturilor
murale interioare, terminate în anul 2004.

În satul Nucet mai există biserica cu
hramul „Sfântul Nicolae“ (1861).

NUCI, com. în jud. Ilfov, alcătuită din 5
sate, situată în Câmpia Vlăsiei, pe râul
Ialomiţa; 2 859 loc. (1 ian. 2011): 1 399 de
sex masc. şi 1 460 fem. Nod rutier. Expl.
de balast. Produse lactate. Legumicultură. Creşterea bovinelor. Între 23 ian.
1981 şi 3 sept. 1981 com. N. a făcut parte
din jud. Ialomiţa, iar între 3 sept. 1981 şi
10 apr. 1997 din Sectorul Agricol Ilfov. În
satul Nuci se află bisericile cu hramurile
„Sfântul Nicolae“ (1752) şi „Sfântul
Alexandru“ (1780–1783, pictată în ulei de
Nicolae Tonitza), declarată monument
istoric, iar în satul Micşuneştii Mari există
o biserică având hramul „Născătoarea de
Dumnezeu“, ctitorie, din 1748, a marelui
stolnic Iordache Micşunescu, şi conacul
familiei Lecca Micşunescu (sec. 17).
NUCŞOARA, com. în jud. Argeş, alcătuită din 4 sate, situată în zona de contact
a M-ţilor Iezer cu Muscelele Argeşului,
pe cursul superior al Râului Doamnei;
1 500 loc. (1 ian. 2011): 742 de sex masc.
şi 758 fem. Localitate cu potenţial balneoclimateric (climat submontan, tonic, cu
aer curat, lipsit de praf şi alergeni, şi izv.
cu ape minerale sulfatate, calcice, sodice,
sulfuroase). Biserică având hramul
„Intrarea în Biserică a Maicii Domnului“
(1880–1890), în satul Nucşoara. În arealul
com. N. se află lacul Învârtita şi pădurea
Iedu-Cernat,
declarată
rezervaţie
forestieră.
NUFĂRU, com. în jud. Tulcea, alcătuită
din 4 sate, situată în partea de V a Deltei
Dunării, pe braţul Sfântu Gheorghe, la
poalele Dealurilor Tulcei; 2 581 loc. (1 ian.
2011): 1 328 de sex masc. şi 1 253 fem.
Pescuit. Satul Nufăru apare menţionat
documentar în sec. 10 cu numele de
Prislava. Săpăturile arheologice efectuate
în 1978 au scos la iveală vestigiile cetăţii
Prislava, cu ziduri groase de c. 3 m şi
înalte de peste 3 m, străjuite de turnuri
masive de formă rectangulară. Până la
1 ian. 1965, satul şi com. N. s-au numit
Ada Marinescu.
NUNTAŞI-TUZLA Õ Tuzla (1).

Nucet (2). Biserica „Sfântul Gheorghe” a
mănăstirii Nucet

NUŞENI, com. în jud. Bistriţa-Năsăud,
alcătuită din 7 sate, situată în zona
Dealurilor Lechinţei, pe râul Meleş; 2 945
loc. (1 ian. 2011): 1 446 de sex masc. şi
1 499 fem. Muzeu etnografic. În satul
Nuşeni, menţionat documentar, prima
oară, în 1305 se află mănăstirea (de
călugări) cu acelaşi nume, întemeiată în

1991, cu biserica „Sfântul Prooroc Ilie",
finalizată în 1998. Biserici reformate, în
satele Malin (sec. 17), Viţa (sec. 17) şi
Nuşeni (sec. 18).

NUŞFALĂU, com. în jud. Sălaj, alcătuită
din 2 sate, situată în zona Dealurilor
Crasnei, pe cursul superior al râului
Barcău; 3 722 loc. (1 ian. 2011): 1 779 de
sex masc. şi 1 943 fem. Staţie de c.f. Expl.
de argilă. Producţie de componente
pentru aparate electrice, de produse
chimice, de încălţăminte, de var şi ipsos,

de cărămidă şi ţiglă. Prelucr. lemnului
(mobilă, ambalaje din lemn). Distilerie de
băuturi alcoolice. Pomicultură (meri,
pruni, peri). Creşterea bovinelor. Ciupercărie. În perimetrul satului Nuşfalău a
fost descoperită (1958) o necropolă
tumulară de incineraţie (sec. 8–9), în care
s-au găsit urne (tip borcan) modelate la
roată, decorate cu fascicule şi striuri
ondulate, precum şi cuţite şi seceri din
fier, scăriţe de şa, plăci de centură din
bronz, decorate în relief ş.a. În satul
Nuşfalău, menţionat documentar, prima
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oară, în 1213, se află o biserică construită
în anii 1450–1480 (azi biserică reformată),
cu turn din 1783 şi unele transformări din
sec. 19 şi 20, şi castelul „Bánffy“ (sec. 16),
cu parc, aflat într-o stare avansată de
degradare. În arealul com. N. se află
Pădurea Lapiş (980 ha), rest al codrilor
Silvaniei, declarată rezervaţie complexă.
NYIRSED Õ Mirşid.

Oo

OANCEA, com. în jud. Galaţi, alcătuită
din 2 sate, situată în lunca şi pe terasele
de pe dr. Prutului, la contactul cu Pod.
Covurlui, la graniţa cu Republica
Moldova; 1 437 loc. (1 ian. 2011): 726 de
sex masc. şi 711 fem. Produse alim.
Viticultură. Piscicultură. Culturi irigate
de cereale. Creşterea gâştelor şi raţelor.
Punct de vamă. În satul Oancea, atestat
documentar în 1521, se află bisericile
„Sfântul Gheorghe” (1912-1924, renovată
în 2007), „Adormirea Maicii Domnului”
(1824) şi „Sfânta Treime” (1998).
OARBA DE MUREŞ Õ Iernut.

OARJA, com. în jud. Argeş, alcătuită din
2 sate, situată în Câmpia Piteştiului, pe
cursul superior al râului Neajlov; 2 894
loc. (1 ian. 2011): 1 455 de sex masc. şi
1 439 fem. Producţie de aparate electrocasnice. În satul Oarja se află biserica
„Duminica Tuturor Sfinţilor” (1875, reparată în 1925 şi 1929). Satul Oarja s-a mai
numit Stănislăveşti (1891-1894) şi Stănislăveşti-Oarja (1894-1908), iar din 1908
poartă numele actual.

OARŢA DE JOS, com. în jud. Maramureş, alcătuită din 3 sate, situată în
zona Dealurilor Asuajului, pe râul Oarţa;
1 317 loc. (1 ian. 2011): 640 de sex masc.
şi 677 fem. Prelucr. lemnului. Ateliere de
confecţionat uşi şi ferestre termopan.
Muzeu etnografic (în satul Oarţa de Sus).
Pe terit. satului Oarţa de Sus, atestat
documentar în 1391, au fost descoperite
urmele unei aşezări omeneşti aparţinând
culturii materiale Wietenberg (sec. 16–13
î.Hr.), din care au fost recuperate inele şi
o brăţară din aur masiv datând din anul
1500 î.Hr. În satul Oarţa de Jos, atestat
documentar în 1391, există biserica grecocatolică „Sfinţii Arhangheli” (1909) şi o
biserică ortodoxă (1905), iar în satul
Orţiţa, menţionat documentar, prima
oară, în 1391, se află o biserică din lemn
cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil” (1828).

OASELE Õ Rediu (1).

OAŞ 1. Munţii ~, unitate montană sub
forma unei culmi prelungi, situată în
extremitatea de NV a României, cu
înălţimi relativ mici (400–800 m), în lanţul
vulcanic din NV Carpaţilor Orientali, cu
extindere NV-SE, între graniţa de NV a
ţării şi Pasul Huta (587 m). Alcătuită din
lave andezitice (pe alocuri cu diorite),
care acoperă structurile de marne, argile
şi gresii miocene. Are aspectul unui
platou larg, fragmentat, dominat de mai
multe vârfuri. Alt. max.: 869 m (vf. Obârşiei). Împreună cu ramificaţiile de NV ale
Munţilor Gutâi închid depresiunea cu
acelaşi nume. Expl. de min. neferoase
complexe şi de mat. de constr.; izvoare
cu ape minerale. Păduri de fag şi gorun
în alternanţă cu pajişti secundare.
2. Depresiunea Oaş sau Ţara
Oaşului, depresiune în NV României, de
origine tectonică şi de baraj vulcanic, bine
individualizată în masa vulcanică, situată
pe Valea Turului, între M-ţii Oaş (la NV
şi N) şi M-ţii Gutâi (la E şi SE). Supr.:
550 km2. Relief variat, dispus în trepte,
sub forma unui amfiteatru, cu alt. medii
reduse, în cadrul căruia se disting dealuri
piemontane (400–600 m), martori de
eroziune alcătuiţi din roci vulcanice
(Măguriţa, Belavera, Gruiul Tufei),
câmpii piemontane (200–400 m), terasele
şi luncile râurilor Tur, Talna, Pârâu Rău
ş.a. Compartimentată în trei bazinete:
Negreşti, Târşolţ şi Cămârzana. Climă
răcoroasă cu inversii de termperatură
iarna. Temp. medie anuală este de 8–9°C.
Precipitaţii moderate (700–950 mm
anual). Culturi de cereale; plantaţii
pomicole, pajişti naturale, păduri de
stejar şi gorun. Expl. forestiere şi miniere
(bentonite la Racşa). Izv. minerale (Bixad,
Luna, Valea Mariei). Ţara Oaşului este
un adevărat muzeu etnografic în aer
liber, în care trecutul istoric şi spiritualitatea artistică a neamului românesc sunt
oglindite în arta şi muzica populară, în

dansul specific oşenesc şi în tradiţiile
păstrate nealterat şi retrăite cu ocazia
unor evenimente mai importante (nunţi,
plecarea oilor la munte – sâmbrele etc.).
Portul oşenesc se distinge de alte porturi
populare prin originalitatea sa, cel
bărbătesc recunoscându-se uşor după
pălăriile din postav negru sau din paie,
cu borurile mici şi lăsate în jos,
împodobite, de obicei, cu o salbă de mărgele, sau cu pene, precum şi după
cămăşile şi pantalonii largi de vară şi
nelipsita „straiţă”. O atracţie deosebită
pentru turişti o prezintă tradiţiile şi obiceiurile străvechi. Dansurile oşeneşti
„roata” şi „tropotita”, animate de ritmul
sacadat al „ceterii” (viorii) şi însoţite de
vioiciunea şi sarcasmul „ţipuriturilor”
(strigăturilor) sunt renumite şi apreciate
de toţi iubitorii de muzică populară şi
dans popular. Remarcabile prin originalitatea şi semnificaţia lor profundă sunt
şi unele obiceiuri legate de evenimente
mai importante din viaţă sau de anumite
activităţi săteşti, cum este „Sâmbra Oilor”
– cea mai mare serbare câmpenească a
oşenilor, legată de tradiţionala lor ocupaţie – păstoritul. Ea simbolizează anotimpul în care natura se trezeşte la viaţă,
marcând în acelaşi timp data ieşirii oilor
la păscut, la munte.
OAŞA 1. Lacul ~ Õ Sebeş (1).
2. Mănăstirea ~ Õ Şugag (2).

Oaş (2). Vedere generală

3. Drumul naţional ~ Õ Novaci.

OBÂRŞIA 1. Vârful Obârşiei, vârf în
M-ţii Oaş, constituind alt. max. a acestora
(869 m).
2. Com. în jud. Olt, alcătuită din 5
sate, situată în Câmpia Romanaţi; 2 901
loc. (1 ian. 2011): 1 426 de sex masc. şi
1 475 fem. Culturi de cereale. În satul
Obârşia se află biserica cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului” (1860–
1866, reparată şi pictată în 1933), în satul
Obârşia Nouă există biserica „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1907, cu
picturi murale interioare originare), iar
în satul Câmpu Părului este biserica
„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”
(1910).

OBÂRŞIA-CLOŞANI, com. în jud.
Mehedinţi, alcătuită din 2 sate, situată la
poalele de NE ale M-ţilor Mehedinţi,
străjuită de Vârfu lui Stan (1 466 m alt.);
1 091 loc. (1 ian. 2011): 538 de sex masc.
şi 553 fem. Expl. forestiere. Păşuni şi
fâneţe naturale. Centru de ţesături şi
cusături populare, de prelucr. artistică a
lemnului (lăzi de zestre) şi de prelucr. a
părului de capră. Biserică din lemn cu
hramul „Sfinţii Voievozi” (1783–1786), în
satul Godeanu, şi biserica din cărămidă
cu hramul „Sfânul Mare Mucenic Tiron”
(1936-1946), în satul Obârşia-Cloşani.

OBÂRŞIA DE CÂMP, com. în jud.
Mehedinţi, alcătuită din 2 sate, situată în
Câmpia Blahniţei, pe cursul inf. al râului
Drincea; 1 868 loc. (1 ian. 2011): 906 de
sex masc. şi 962 fem. Nod rutier. Morărit.
Presă de ulei comestibil. Fabrică de nutreţuri concentrate pentru animale. Culturi
de cereale, plante furajere, floareasoarelui, plante tehnice ş.a. Viticultură.
Pe terit. satului Izmişa au fost descoperite
urmele unei aşezări rurale romane (Villa
rustica) în care s-au găsit bucăţi de
mozaic, ţigle, olane, monede din sec. 4.
Biserică având hramul „Sfântul Nicolae”
(1802, refacută în 1853 şi reparată în 1913
şi 1956) şi palat în stil neoclasic (1892), în
satul Obârşia de Câmp.

OBCINELE BUCOVINEI, complex muntos format din mai multe culmi prelungi,
joase, situat în NE Carpaţilor Orientali,
pe terit. jud. Suceava, între graniţa cu
Ucraina (la N), Pod. Sucevei (la E), zonele
depresionare Gura Humorului–Câmpulung Moldovenesc–Depr. Dornelor (la S)
şi valea superioară a Bistriţei Aurii (la V).
O.B. cuprind trei mari subunităţi, dispuse paralel pe direcţia NV-SE, separate

de văile superioare ale râurilor Moldova
şi Moldoviţa.
Obcina Mestecăniş, situată între
văile râurilor Moldova (la E), Putna (la
SE), Bistriţa Aurie (la V) şi graniţa cu
Ucraina (la NV), este alcătuită din roci
cristaline şi sedimentare (calcare, şisturi
cristaline precambriene, care includ
şisturi sericitoase cu benzi de cuarţite şi
insular dolomite, care ies la iveală ca
„măguri” lângă Pojorâta, fiind purtătoare
de pirite cuprifere), prezintă culmi prelungi, nu prea înalte (1 000–1 500 m alt.),
bine împădurite cu molid, dominate de
mai multe vârfuri de peste 1 300 m alt.,
fragmentate de văi, în cadrul cărora apar
mici bazinete depresionare. Către N,
Obcina Mestecăniş se prelungeşte cu
Obcina Lucina – o mică subunitate a
acesteia, în care se înregistrează cea mai
mare înălţime. Alt. max.: 1 588 m (vf. Lucina). În partea de N a Obcinei Mestecăniş, în zona Lucina, se află un complex
de mlaştini care adăposteşte numeroase
relicte glaciare, printre care se remarcă
mesteacănul pitic (Betula nana). Obcina
Mestecăniş este traversată (în extremitatea de SE) de o şosea modernizată şi
de o cale ferată, prin pasul Mestecăniş
(1 096 m alt.), care asigură legăturile între
Depr. Dornelor şi Depr. Câmpulung
Moldovenesc. Pe Obcina Mestecăniş se
află instalată o staţie seismică.
Obcina Feredeu, dezvoltată pe fliş
cretacic (în V) şi paleogen (în E), este
situată între văile râurilor Moldova (în
V) şi Moldoviţa (în E). Este alcătuită
dintr-o culme centrală (1 300–1 400 m alt.)
din care se desprind culmi secundare
(1 000–1 200 m alt.) cu hogback-uri (în V)
şi abrupturi petrografice şi măguri (în E).
Alt. max.: 1 479 m (vf. Paşcani). În partea
de N, Obcina Feredeu se prelungeşte cu
Obcina Brodinei – o mică subunitate a
acesteia, care face legătura cu Obcina
Lucina din extremitatea de N a Obcinei
Mestecăniş. Spre deosebire de celelalte
subunităţi, relieful Obcinei Brodinei, axat
pe gresii rezistente la eroziune, are aspect
de măgură, cu alt. de 1 200 m.
Obcina Mare, aflată între valea
Moldoviţei (la V) şi Pod. Sucevei (la E),
este alcătuită din fliş cretacic şi paleogen
(gresii, şisturi bituminoase, calcare,
argile), iar alt. scad de la N la S, de la 1 224
m (vf. Sihloaia, care este şi alt. max. a Obcinei Mari) la 899 m în partea centrală (vf.
Holm) şi 803 m în S (vf. Cacica). Obcina
Mare se subdivide în trei părţi: Obcina
Moldoviţei (sau Obcina Putnei) în partea

Oboga
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de N; Obcina Mare propriu-zisă (care
constituie culmea principală) în zona
centrală şi Obcinele Humorului (în S-SE),
care reprezintă un mănunchi de culmi
joase, paralele, ce coboară uşor către Pod.
Sucevei.
În cadrul Obcinelor Bucovinei sunt
larg dezvoltate depresiunile longitudinale pe văile Moldovei superioare,
Moldoviţei ş.a. Zona Obcinelor Bucovinei
prezintă o climă rece (media temp. anuale este de 6°C pe văi şi 2°C pe culmi) şi
umedă (precipitaţiile însumează peste
1 000 mm anual) şi dispune de o reţea
hidrografică densă, cu debit bogat, şi de
numeroase izvoare cu ape minerale. O.B.
sunt acoperite cu păduri de molid în
partea de V, păduri amestecate (molid,
brad şi fag) în zona centrală şi păduri de
fag în amestec cu brad în partea de E a
Obcinei Mari. În ariile depresionare, pe
supr. întinse, se află pajişti secundare
dominate de păiuş roşu (Festuca rubra),
ţăpoşică (Nardus stricta), iarba vântului
(Agrostis tenuis) ş.a. Existenţa văilor şi
depresiunilor longitudinale permit o
bună populare şi o bună circulaţie în
această regiune naturală. Turism dezvoltat, legat de uşoara accesibilitate a zonei,
de prezenţa numeroaselor monumente
istorice şi de artă medievală (cu precădere, prezenţa mănăstirilor Voroneţ,
Moldoviţa, Suceviţa, Humor, Putna ş.a.),
de frumuseţea peisajului, de varietatea
şi originalitatea folclorului şi artei
populare etc.
OBIDIŢI Õ Râmnicelu (2).

OBILEŞTI Õ Pantelimon (2).

OBLUCIŢA Õ Isaccea.

OBOGA, com. în jud. Olt, formată
dintr-un sat, situată pe dr. râului Olteţ,
în zona de contact a Câmpiei Romanaţi
cu Piem. Olteţului; 1 376 loc. (1 ian. 2011):
691 de sex masc. şi 685 fem. Producţie de
lacuri, vopsele şi cerneluri tipografice şi
de îmbrăcăminte pentru lucru. Creşterea
bovinelor pentru lapte. Renumit centru
de ceramică populară, smălţuită şi
nesmălţuită, caracterizată prin motive
fito- şi zoomorfe, stilizate geometric şi o
cromatică cu tonuri vii (farfurii, străchini,
castroane, căni de apă şi de vin, ploşti,
urcioare, figurine, jucării ş.a.). Apicultură.
Cămin cultural. În satul Oboga, atestat
documentar în 1590, se află o biserică de
zid cu hramul „Sfântul Dumitru” (1814)
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Obreja

şi o biserică din lemn cu hramul „Sfântul
Nicolae” (1795, cu adăugiri din 1846) şi
conacul „Giurea“ (sec. 19). Până la 7 mai
2004, com. O. a avut în componenţă satele
Călui şi Gura Călui care la acea dată au
format com. Călui, jud. Olt.
OBREJA, com. în jud. Caraş-Severin,
alcătuită din 4 sate, situată în partea de
N a culoarului Timiş–Cerna–Bistra, la
poalele de NV ale Muntelui Mic, la confl.
râului Bistra cu Timiş; 3 606 loc. (1 ian.
2011): 1 794 de sex masc. şi 1 812 fem.
Staţie (în satul Obreja) şi haltă de c.f. (în
satul Iaz). Expl. şi prelucr. lemnului.
Producţie de încălţăminte şi de produse
de panificaţie. Pomicultură (meri, pruni,
peri). În arealul satului Iaz au fost
descoperite urmele unei aşezări neolitice
aparţinând culturii materiale StarčevoCriş (5000–3500 î.Hr.), ale unei aşezări
din perioada de tranziţie de la Neolitic la
Epoca bronzului (2500–1800 î.Hr.),
caracteristică culturii materiale Coţofeni
ş.a. În satul Obreja, menţionat documentar, prima oară, în 1547, se află o biserică
având hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi
Pavel” (1780, cu modificări din 1832 şi
1837 şi picturi murale interioare din
1834), declarată monument istoric.

OBREJIŢA, com. în jud. Vrancea, formată dintr-un sat, situată în zona de contact
a Câmpiei şi Glacisul Râmnicului cu
Subcarpaţii Vrancei, la 24 km SV de
municipiul Focşani; 1 739 loc. (1 ian.
2011): 846 de sex masc. şi 893 fem. Moară
de cereale. Apicultură. Centru viticol şi
de vinificaţie. Culturi de cereale. Com.
O. a fost înfiinţată la 7 mai 2004 prin
desprinderea satului Obrejiţa din com.
Tâmboeşti, jud. Vrancea. Biserică (1857).
OBUSFALUA Õ Mica (2).

OCLAND, com. în jud. Harghita, alcătuită
din 3 sate, situată în partea de E a Depr.
Homoroadelor, pe stg. râului Homorodu
Mic; 1 242 loc. (1 ian. 2011): 638 de sex
masc. şi 604 fem. Culturi de cartofi.
Muzeu etnografic (în satul Ocland). Izv.
cu ape minerale carbogazoase, feruginoase, bicarbonatate, calcice, magneziene.
În satul Crăciunel, menţionat documentar, prima oară, în 1333, au fost
descoperite vestigiile unei aşezări dacoromane. În satul Ocland, atestat documentar, prima oară, în 1546, se află o
biserică din sec. 13, cu fresce din sec. 14,
tavan castatat şi pictat în 1771–1780, turn

de apărare (1654) şi zid de incintă din
1750; în satul Crăciunel există o biserică
din anul 1300 (azi biserică unitariană), cu
tavan casetat şi pictat în 1702 şi zid de
incintă din 1821, şi o biserică romanocatolică din sec. 15, iar în satul Satu Nou,
o biserică unitariană (1798–1801), cu zid
de incintă din 1827. Poiană cu narcise.
OCNA Õ Ocnele Mari.

OCNA CEA MARE Õ Ocnele Mari.

OCNA DE FIER, com. în jud. CaraşSeverin, formată dintr-un sat, situată în
partea central-nordică a M-ţilor Dognecea;
736 loc. (1 ian. 2011): 357 de sex masc. şi
379 fem. Staţie de c.f. (inaugurată în
1873). Expl. de min. de fier, de sulfuri
polimetalice şi de bor. Producţie de cutii
de viteze, angrenaje, lagăre şi alte elemente de transmisie pentru automobile.
Muzeu de mineralogie. Satul Ocna de
Fier apare menţionat documentar, prima
oară, în 1351 cu numele Bănia, iar ulterior
s-a mai numit Moravitza (1690–1717),
Vasko (1717–1719), Eisenstein (1719–1778),
iar din 1920 poartă numele actual. În
decursul anului 1736 a mai fost consemnat cu denumirea Mina de la Ocna de
Fier. Biserică având hramul „Adormirea
Maicii Domnului”, zidită în anii 1815–
1816, cu turn ridicat în 1837–1840,
reconstruită în 1888 de inginerul Aurel
Diaconoviciu şi pictată în anii 1902–1903
de Filip Matei din Vasiova. În 1928–1929,
pictura a fost restaurată de Gheorghe
Mărişescu din Bocşa Montană. Biserica a
mai fost renovată şi repictată în anii 1996–
1999 şi declarată monument istoric.

OCNA DEJULUI, cartier al municipiului
Dej (jud. Cluj), staţiune balneoclimaterică
sezonieră, de interes local, situată în
partea de NE a Dealurilor Dejului, la 320–
350 m alt., la 4 km SV de centrul municipiului Dej şi 62 km N-NE de
Cluj-Napoca. Climat de dealuri, sedativ,
cu veri plăcute (în iul. temp. medie 20°C)
şi ierni reci (temp. medie în ian. –4°C).
Temp. medie anuală este de c. 8°C, iar
precipitaţiile însumează c. 650 mm anual.
Staţiunea dispune de ape minerale
clorurate, sodice, de mare concentraţie
(260 g/l), slab sulfatate, provenite dintrun lac cantonat într-o veche salină, indicate pentru tratarea unor deficienţe ale
aparatului locomotor (devieri ale coloanei
vertebrale, hiperlaxitate şi instabilitate
capsulo-ligamentară şi musculo-articulară), a unor afecţiuni ORL de natură
microbiană sau virotică, a unor stări
prepuberale la copii etc.

OCNA MUREŞ, oraş în jud. Alba, situat
pe Valea Mureşului, la contactul cu Pod.
Târnavelor, la 252 m alt., la 60 km N-NE
de municipiul Alba Iulia; 14 910 loc.
(1 ian. 2011): 7 335 de sex masc. şi 7 575
fem. Supr.: 68,3 km2, din care 4,2 km2 în
intravilan; densitatea: 3 550 loc./km2.
Staţie de c.f. (în satul Războieni-Cetate).
Expl. de argile bentonitice şi de sare (aici
se află una dintre cele mai mari ocne de
sare din Transilvania: 1 km lungime, 600
m lăţime şi 200 m adâncime; după o
lungă perioadă de inactivitate, ocna de
sare a fost redeschisă în 1791, iar în 1978
s-a sistat expl. sării în stare solidă).
Combinat de produse sodice (înfiinţat în
1896, dezafectat în febr. 2010) în cadrul
căruia se produceau sodă calcinată şi
caustică, bicarbonat de sodiu tehnic, alimentar şi farmaceutic, silicat de potasiu,
carbonat de sodiu anhidru pentru uz
fotografic şi cinematografic etc. Producţie
de confecţii textile, de ţigarete, ţigări de
foi, tutun de pipă, de ambalaje metalice
şi din material plastic, de mobilă pentru
birouri, de încălţăminte, de var, prefabricate din beton şi de produse alim.
(panificaţie, alcool). Staţiune balneoclimaterică de interes local, cu funcţionare
permanentă, cu climat de dealuri,
sedativ, cu veri plăcute (temp. medie în
iul. este în jur de 20°C) şi ierni reci (în ian.
medii termice de c. –4°C) şi cu ape
minerale clorurate, sodice, de mare
concentraţie (266 g/l), provenite din
lacurile cantonate în vechile saline.
Staţiunea este indicată pentru tratarea
afecţiunilor reumatismale degenerative
(artroze, poliartroze, spondiloze), abarticulare (periartrite scapulo-humerale,
tendinoze) şi inflamatorii (stări după reumatism articular acut), a celor posttraumatice (stări după luxaţii, entorse, fracturi
etc.), neurologice periferice (pareze,

Ocna Mureş. Vedere generală

Ocna Sibiului

Ocna Sibiului. Lacul fără fund

sechele după poliomielită) şi ginecologice
(insuficienţă ovariană, cervicite cronice,
metroanexite cronice). Istoric. În perimetrul oraşului au fost descoperite o
necropolă de incineraţie din Epoca
bronzului (cultura materială Wietenberg
– sec. 16–13 î.Hr.) şi urmele unei aşezări
civile romane din sec. 2–3, în care s-au
găsit statuia din marmură a zeiţei Hecate
şi un coif din bronz aparţinând unui
legionar roman. La V şi SV de satul
Războieni-Cetate au fost identificate
vestigiile unui castru roman de zid (sec.
2–3) şi ale unei aşezări civile romane, în
care s-au găsit opaiţe, terra sigillata,
statueta unui zeu, un relief cu Lupa
capitolina, un sarcofag, lei funerari ş.a.
Cunoscută în perioada daco-romană cu
numele de Salinae, localit. apare menţionată documentar, prima oară, în 1203, cu
numele Uioara, apoi, la 13 ian. 1280, întrun act de schimb de moşii, iar în sec. 17
figura drept castrum et oppidum. Localit.
a început să se dezvolte, cu precădere,
după anul 1791, când s-a trecut la expl.
sistematică a sării. Declarat oraş în 1956,
O.M. are în subordine ad-tivă 2 localit.
componente (Uioara de Jos, Uioara de
Sus) şi 3 sate (Cisteiu de Mureş, Micoşlaca,
Războieni-Cetate). Monumente: ruinele
unei cetăţi (Uioara) din sec. 12, amintită
documentar în 1336, ale unei capele din
1296 şi ale unei biserici romanice din anul
1300; biserica romano-catolică cu hramul
„Sfântul Carol Borromeo” (sec. 18),
declarată monument istoric în anul 2004;
biserica reformată (1902); biserica
ortodoxă cu hramul „Sfântul Apostol
Andrei” (2003-2011), aflată în curs de
realizare a picturilor murale interioare;
castelul „Banffy”-„Teleky” (în localit.
componentă Uioara de Sus), construit în
1742, în stil neogotic, cu unele transformări din 1850–1860; în satul Cisteiu
de Mureş se află o biserică din lemn, cu
hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil” (sec. 18) şi ansamblul „Mikes”,
format din Curia, în stil baroc (1796),

Ocna Sibiului. Lacul Brâncoveanu

castel în stil neoclasic (sec. 19), hambarul
(sec. 18) şi capela romano-catolică, în stil
baroc (sec. 18). În noaptea de 21 spre 22
dec. 2010 s-au prăbuşit pereţii unei mine
de sare fapt ce a determinat formarea
unui crater cu diametrul de c. 200 m, în
care au fost distruse trei clădiri.
OCNA PUSTIE (sau AVRAM IANCU),
Lacul ~, lac antroposalin, situat în arealul
oraşului Ocna Sibiului, format pe locul
salinei „Fodina Maior” (abandonată în
1817). Supr.: 10 137 m2 (împreună cu lacul
Ocniţa, care are 3 700 m2 şi cu care are
legătură); ad. max.: 132,5 m (cel mai
adânc lac de origine antroposalină din
România); salinitatea: 180–200 g/l la
suprafaţă (în funcţie de anotimp).

OCNA SIBIULUI, oraş în jud. Sibiu, situat
în partea de NV a Depr. Sibiu, în zona de
contact cu Pod. Hârtibaciului, la 408 m
alt., pe cursul superior al râului Vişa, la
15 km NV de municipiul Sibiu; 4 205 loc.
(1 ian. 2011): 2 125 de sex masc. şi 2 080
fem. Supr.: 87,5 km2, din care 3,1 km2 în
intravilan; densitatea: 1 356 loc./km2. Staţie
de c.f. Expl. de sare din epoca romană şi
până în 1932. Producţie de mobilă, de
tacâmuri din inox şi de obiecte de uz
casnic, de produse lactate şi de panificaţie.
Fermă avicolă. Bibliotecă orăşenească
(23 000 vol.). Staţiune balneoclimaterică
(inaugurată la 20 iun. 1858) de interes
general, cu funcţionare permanentă (din
1948; până atunci a funcţionat sezonier),
cu climat de depresiune intracolinară, cu
veri plăcute (temp. medie a lunii iul. este
în jur de 20°C) şi ierni reci (în ian. medii
termice de –4°C) şi precipitaţii medii
anuale care însumează c. 700 mm.
Factorii naturali de cură sunt climatul
sedativ, izv. cu ape minerale clorurate,
sodice, uşor bicarbonatate, izotone, nămolurile sapropelice şi cele 16 lacuri
antroposaline, helioterme, cu ape
clorurate (concentraţie: 180–310 g/l),
sodice, hipotone, cantonate în minele de
sare prăbuşite în sec. 18–19 (lacurile
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Horea, 44,5 m ad.; Cloşca, 34,5 m; Crişan,
44 m; Ocna Pustie, 132,5 m – cel mai
adânc lac antroposalin din România;
Brâncoveanu, 13,6 m şi salinitatea 310
g/l; Inului, 46 m; Mâţelor, 74,7 m; Lacul
fără fund, 1 665 m2 şi 32 m ad. – declarat
rezervaţie hidrogeologică întrucât manifestă cel mai pregnant fenomenul de
heliotermie: vara, temp. apei la supr. este
de 24,5°C, la 2,5 m ad. ajunge la 31,4°C,
iar sub 3 m ad., temp. scade la 14–12°C,
devenind constantă spre fundul lacului).
Din totalul celor 16 lacuri, 10 au apă
sărată, patru au apă dulce, iar două
(lacurile Trestiilor şi Austel) au dispărut
ca urmare a colmatării. Staţiunea O.S.
este indicată pentru tratarea afecţiunilor
reumatismale, posttraumatice (stări după
entorse, luxaţii şi fracturi, operaţii pe
muşchi, oase, articulaţii), neurologice
periferice şi centrale (pareze uşoare,
sechele minore după polineuropatii sau
poliomielită), ginecologice (cervicite şi
metroanexite cronice, sterilitate secundară, insuficienţă ovariană), dermatologice, metabolice şi de nutriţie etc.
Pavilion balnear (construit în anii 1906–
1909). Istoric. În perimetrul oraşului au
fost descoperite (1959) vestigiile unor
aşezări omeneşti datând din Paleoliticul
mijlociu (unelte din piatră şlefuită) şi din
Neoliticul târziu (ceramică pictată, cu
elemente geometrice – romburi, pătrate,
triunghiuri) şi o necropolă de incineraţie
aparţinând culturii materiale Wietenberg
(sec. 16–13 î.Hr.). Menţionată documentar
ca sat, prima oară, în 1263, O.S. apare
consemnată ca târg în 1346 şi ca oraş
(comună urbană) la recensământul din
1910. În perioada 1929–1968 a fost trecută
în rândul aşezărilor rurale şi declarată
din nou oraş la 17 febr. 1968. Afectat de
puternice alunecări de teren (iun. 1998).
În prezent, O.S. are în subordine ad-tivă
satul Topârcea. Monumente: bisericacetate (din 1596 aparţine cultului reformat), construită în stil romanic, în etape,
în perioada 1240–1280, cu nava centrală
având bolţi gotice pe nervuri în reţea (din
sec. 16) şi picturi murale interioare
executate în stilul Renaşterii, în 1522, de
Vincentius Cibiniensis. Biserica a fost
fortificată în sec. 15 şi are un turn de 40
m înălţime, cu un ceas instalat în 1787.
Declarată monument istoric; biserica
ortodoxă, cu hramul „Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil”, construită în anii 1697–
1701 prin grija domnului Constantin

684

Ocna Şugatag

Brâncoveanu, pe locul unei biserici din
lemn ctitorită de Mihai Viteazul în 1599,
păstrează picturi murale interioare din
1723 (se remarcă tabloul votiv în care
sunt înfăţişate figurile domnilor Mihai
Viteazul şi Constantin Brâncoveanu).
Biserica a fost supusă unor transformări
şi refaceri în anul 1895; bisericile ortodoxe
cu hramurile „Sfântul Nicolae” (1790, cu
turn adăugat în 1820), „Schimbarea la
Faţă” (1790–1820), cu zid de incintă,
„Sfântul Ioan Botezătorul” (1810, cu
picturi murale interioare şi exterioare din
1827). În satul Topârcea se află o biserică
ortodoxă, cu hramul „Buna Vestire” (sec.
18), cu fresce originare.

OCNA ŞUGATAG, com. în jud. Maramureş, alcătuită din 4 sate, situată în
partea central-vestică a Depr. Maramureş, la 490 m alt., pe râul Coşeu, la 57 km
NE de Baia Mare; 4 126 loc. (1 ian. 2011):
2 048 de sex masc. şi 2 078 fem. Nod
rutier. Expl. de sare, în subteran, în perioada 1787–1822, şi gips. Prelucr. pieilor
de animale (Sat-Şugatag) şi a lânii
(Hoteni). Producţie de mobilă şi de preparate din lapte. Creşterea bovinelor şi
ovinelor. Prima menţiune documentară
a localit. datează din 1355 (fondiae salium).
Perioadele îndelungate de încetare a exploatării sării au determinat, din cauza
infiltrării apelor şi a topirii sării, prăbuşirea tavanului minelor şi apariţia unor
lacuri cu apă sărată. Staţiune balneoclimaterică de interes local, cu funcţionare permanentă, cu climat de depresiune
intramontană, tonic, cu veri răcoroase (în

Ocna Şugatag. Lacul cu apă sărată

iul. temp. medie 18°C), ierni reci (temp.
medie în ian. –4°C) şi precipitaţii moderate (750 mm anual). Apele minerale
clorurate, sodice, de mare concentraţie
(119,5 g/l), calcice, cantonate în lacuri,
sunt indicate pentru tratarea afecţiunilor
reumatismale, posttraumatice (stări după
entorse, luxaţii, fracturi), neurologice
periferice (pareze uşoare, sechele după
polineuropatii), ginecologice (insuficienţă
ovariană, cervicite cronice) şi vasculare
(varice în stadiu incipient, sechele după
flebită). Complex sanatorial cu bază
proprie de tratament. Staţiune balneoclimaterică de interes local, în satul Breb
(Õ). Staţie meteorologică (din 1858).
Biserica din lemn cu hramul „Cuvioasa
Parascheva” (1642) din satul Sat-Şugatag,
reparată în 1969-1970 şi 1994, declarată
monument istoric, păstrează un frumos
decor sculptat şi pictat. Biserici din lemn
cu acelaşi hram – „Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil”, în satele Hoteni (1657)
şi Breb (c. 1700) şi biserica din lemn cu
hramul „Duminica Tuturor Sfinţilor”
(1978-1983), în satul Ocna Şugatag. Porţi
monumentale din lemn, cu sculpturi
executate în stil maramureşan. Pădurea
Crăiasa (44 ha), declarată rezervaţie
forestieră, este alcătuită în mare parte din
larice sau zadă (Larix decidua) – conifer cu
frunze căzătoare, plantat cu decenii în urmă
de administraţia minelor. Alături de larice
se dezvoltă abundent stejarul (Quercus
robur), care în graiul local este numit gorun,
fapt ce a dat naştere, uneori, la confuzii cu
privire la alcătuirea acestei păduri.

OCNELE DE LA RÂMNIC Õ Ocnele
Mari.

Ocna Şugatag. Biserica „Cuvioasa Parascheva”
din satul Sat-Şugatag

OCNELE MARI, oraş în jud. Vâlcea,
situat în zona de contact a teraselor de pe
dr. văii Oltului cu dealurile subcarpatice
(Subcarpaţii Vâlcii), la 310–320 m alt., pe
valea Pârâului Sărat, la 15 km SV de
municipiul Râmnicu Vâlcea; 3 514 loc. (1
ian. 2011): 1 736 de sex masc. şi 1 778 fem.

Supr.: 2,9 km2; densitatea: 1 212 loc./km2.
Producţie de săpun şi detergenţi. Vechi
centru de expl. a sării, mai întâi sub formă
de bulgări din salină, iar începând cu
anul 1963 s-a recurs la expl. sării prin
dizolvare, cu ajutorul sondelor, şi obţinerea unei soluţii naturale, sărată, transportată apoi prin conducte până la
Combinatul chimic de la Govora, situat
la 8 km V de oraş. Acest din urmă sistem
de exploatare a sării a determinat, de-a
lungul timpului, prăbuşirea unor caverne
(create prin sistemul exploatării prin
saramură) pe o supr. de peste 50 ha,
provocând grave perturbaţii ecologice şi
sociale. Astfel, în 1964, apoi în noaptea
de 13 spre 14 dec. 2001, la 11 sept. 2004,
la 19 dec. 2005, 24 sept. 2007 şi 8 aug. 2009
s-au produs prăbuşirile mai multor
tavane de salină şi formarea unor lacuri
cu apă sărată, în această zonă fiind afectate grav peste 250 de familii cu gospodăriile lor. În continuare sunt în pericol
de prăbuşire şi alte zone, fapt pentru care
sunt studiate măsuri de evacuare a
populaţiei pe alte amplasamente mai
sigure. În timpul eclipsei de Soare din
luna
11 august 1999, oraşul O.M. s-a aflat în
zona de durată maximă a fenomenului.
Oraşul O.M. este inclus în categoria
staţiunilor blaneoclimaterice de interes
general, cu funcţionare sezonieră,
dispunând de un climat moderat, sedativ,
cu veri răcoroase (temp. medie a lunii iul.
este în jur de 20°C) şi ierni blânde (în ian.
temp. medie este de c. –2°C) şi precipitaţii
moderate (c. 700 mm anual). În oraş
există un lac (c. 1 000 m2 şi 3 m ad. max.)
cu apă sărată (216,3 g/l), cu caracter
helioterm (temp. este mai ridicată în
orizontul de apă de la 2–2,5 m ad. decât
cea de la supr. apei) şi cu nămol sapropelic, cu eficacitate în tratarea afecţiunilor
reumatismale (spondiloze cervicale,
dorsale şi lombare, artroze, poliartroze,
tendinoze, periartrite scapulo-humerale
ş.a.), a celor posttraumatice (stări după
operaţii pe muşchi, articulaţii şi oase,
după entorse, luxaţii şi fracturi), neurologice periferice (pareze uşoare, sechele
după polineuropatii), ginecologice
(insuficienţă ovariană, cervicite şi
metroanexite cronice), dermatologice
(psoriazis, ichtioze în stadiu incipient),
cardiovasculare (varice în stadiu incipient, sechele după flebită). Apele sărate
de aici, apreciate pentru calităţile lor terapeutice încă din sec. 18, au început să fie
folosite efectiv pentru tratament începând cu anul 1833, când s-au făcut

primele amenajări. Primul stabiliment
balnear a fost construit în anii 1894–1896,
iar în 1925 staţiunea a intrat în circuitul
naţional. Sanatoriu amenajat într-o salină
la 225 m adâncime. Istoric. În perimetrul
localit. componente Ocniţa au fost
descoperite (1964) urmele unui complex
de aşezări omeneşti din cea de-a doua
Epocă a fierului (La Tène), identificat cu
puternica cetate geto-dacică Buridava (sec.
3 î.Hr.-1 d.Hr.), aflată pe o înălţime
(numită azi Cosota) fortificată cu terase,
palisade şi turnuri de apărare, în care s-au
găsit fragmente de ceramică având
inscripţii în limba dacă, cu litere greceşti
sau latine gravate, obiecte din ceramică,
unele dintre ele pictate (urcioare, ceşti,
farfurii din lut ars), un vas ceramic cu
inscripţia BUR etc. Existenţa sării la O.M.
este cunoscută din timpul daco-romanilor, dar exploatarea ei a fost amintită
pentru prima oară în 1247, în Diploma
Ioaniţilor, şi apoi într-un document din
anul 1373 (cea mai veche ocnă de sare din
România, amintită documentar). Din
1963, exploatarea tradiţională a sării (în
ocnă) a fost abandonată, recurgându-se
la procedeul modern de exploatare în
disoluţie, prin puţuri sub presiune, sub
formă de saramură. Atestată documentar
într-un act din 1402, în vremea domniei
lui Mircea cel Bătrân, localit. apare
menţionată ulterior ca „târg” (Târgul de
la Ocne), iar apoi cu denumirile Ocna cea
Mare, Ocna, Ocnele de la Râmnic. Devenită
oraş în sec. 16, figurează ca atare pe o
hartă a Stolnicului Constantin Cantacuzino din anul 1700. Mai târziu a fost
trecută în categoria localităţilor rurale
fiind declarată din nou oraş în 1960. În
prezent, oraşul O.M. are în subordine adtivă 8 localit. componente: Buda, Cosota,
Făcăi, Gura Suhaşului, Lunca, Ocniţa,
Slătioarele, Ţeica. Până în 1948, la O.M.
a funcţionat un penitenciar ai căror
puşcăriaşi lucrau la ocnele de sare.
Monumente: biserica având hramul
„Adormirea Maicii Domnului”, ctitorie
din anul 1646 a ispravnicului Constantin
Hiotul, cu pridvor adăugat în 1746,
pictată în 1809, reparată în anii 1936,
1940-1941, 1969 şi restaurată în 1973;
monument închinat eroilor Primului
Război Mondial, dezvelit în 1925; în
localit. componentă Slătioarele se află
schitul cu acelaşi nume, a cărui biserică,
cu hramul „Sfântul Nicolae”, a fost
construită în anii 1568–1574 prin osârdia
Ecaterinei Salvaressa, soţia domnului
Alexandru II Mircea; în localit. com-

ponentă Cosota, există ruinele bisericii
cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” (1560), iar în localit. componentă
Gura Suhaşului, biserica domnească
având hramul „Sfântul Gheorghe” (1676–
1677) şi alta cu hramul „Sfântul Ioan
Botezătorul” (1793, cu fragmente de
picturi murale originare); în localit.
componentă Lunca se află biserica cu
hramul „Sfântul Ioan Gură de Aur”
(1701–1706) a fostei mănăstiri Titireciu;
în localit. componentă Ţeica există o
biserică având dublu hram – „Sfântul
Gheorghe” şi „Sfântul Dumitru” (1726,
cu fresce din 1782), iar în localit. componentă Buda, o biserică tot cu dublu
hram – „Sfânta Treime” şi „Sfântul
Nicolae” (1731).

OCNIŢA, com. în jud. Dâmboviţa, formată dintr-un sat, situată în mica depresiune omonimă din Subcarpaţii Ialomiţei,
pe cursul superior al râului Slănic; 4 469
loc. (1 iul. 2008): 2 260 de sex masc. şi
2 209 fem. Expl. de petrol. Biserică având
hramul „Sfântul Nicolae” (1852).

OCOLAŞU MARE, vârf în masivul
Ceahlău, constituind alt. max. a acestuia
(1 907 m). Prezintă pereţi abrupţi, sub
forma unor coloane.
OCOLAŞU MIC, vârf în masivul Ceahlău,
la SE de vf. Ocolaşu Mare. Alt.: 1 712 m.

OCOLIŞ, com. în jud. Alba, alcătuită din
4 sate, situată în depresiunea cu acelaşi
nume, la poalele de NE ale Muntelui
Mare, la 460 m alt., în zona de confl. a
râului Ocoliş cu Arieş; 654 loc. (1 ian.
2011): 342 de sex masc. şi 312 fem. Halte
de c.f. (în satele Ocoliş şi Vidolm). Expl.
de dacit. Prelucr. primară a lemnului;
confecţii textile. Muzeu sătesc. Satul
Ocoliş apare menţionat documentar,
prima oară, în 1408. În satul Lunca Largă
se află o biserică din lemn din sec. 18, iar
în satul Runc, o biserică din lemn, cu
hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil” (1733, reconstruită în 1852). În
arealul satului Vidolm există o pădure
de larice/zadă (Larix decidua sp. carpatica),
extinsă pe 92 ha, declarată rezervaţie
forestieră, cu arbori seculari, de 35–40 m
înălţime. Com. O. constituie punctul de
plecare spre cheile Runcului şi ale
Pociovaliştei.
ODAIA PRAGURI Õ Focuri.

ODAIA URZICANI Õ Coarnele Caprei.

ODĂILE, com. în jud. Buzău, alcătuită
din 10 sate, situată în Subcarpaţii
Buzăului, la poalele Dealurilor Dâlma şi

Odobeşti
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Blidişel, pe râul Bălăneasa; 909 loc. (1 ian.
2011): 461 de sex masc. şi 448 fem.
Pomicultură (meri, pruni, peri, nuci).
Creşterea bovinelor, ovinelor, porcinelor
şi caprinelor. În satul Odăile, menţionat
documentar, prima oară, în 1545 şi apoi
în 1582, se află o biserică din lemn, cu
hramul „Sfântul Gheorghe” (1820),
declarată monument istoric, iar în satul
Valea Fântânei există biserica „Sfântul
Nicolae” (sec. 18).
ODOABĂ Õ Odobeşti (3).

ODOBEŞTI 1. Măgura ~ Õ Măgura
Odobeştilor.
2. Glacisul ~ sau Piemontul ~, unitate piemontană în partea de E a României,
situată în zona de contact a Subcarpaţilor
Vrancei cu Câmpia Siretului Inferior,
între Valea Putnei (la N) şi înşeuarea de
la Odobasca – la S de Dealu Deleanu (în
S), rezultată în urma îngemănării şi
juxtapunerii conurilor de dejecţie. Are
formă plană, cu înclinare uniformă către
E-SE şi înălţimi cuprinse între 200 şi 350
m. Alcătuită din pietrişuri, nisipuri, argile
loessoide ş.a. Acoperită în mare parte cu
plantaţii de viţă de vie.
3. Oraş în jud. Vrancea, situat în zona
Glacisului Odobeşti, la 195 m alt., pe stg.
râului Milcov, la 11 km NV de municipiul
Focşani, în apropierea Măgurii Odobeştilor
(12 km SE de aceasta) şi a Dealului
Deleanu (8 km NE de acesta); 9 032 loc.
(1 ian. 2011): 4 465 de sex masc. şi 4 567
fem. Supr.: 57,5 km2, din care 5 km2 în
intravilan; densitatea: 1 806 loc./km2.
Staţie finală de c.f. (inaugurată la 22 sept.
1893); staţia de c.f. din satul Unirea
(subordonat ad-tiv) a fost inaugurată tot
la 22 sept. 1893. Nod rutier. Producţie de
mobilă pentru birouri, de confecţii, de
cărămizi şi ţigle, de butoaie şi de băuturi
alcoolice. Morărit şi panificaţie. Preparate
din carne; băuturi răcoritoare. Important
centru viticol şi de vinificaţie. Cramă.
Staţie de preindustrializare a plantelor
medicinale. Ferme de creştere a bovinelor
şi ovinelor (în satul Unirea). Staţiune de
Cercetare şi Producţie vini-viticolă, cu o
clădire construită în 1935-1936. Liceu cu
profil viticol, inaugurat la 27 oct. 1901.
Colecţie muzeală cu specific vini-viticol.
Bibliotecă orăşenească. Istoric. În perimetrul de azi al oraşului a fost înfiinţat
(1228) Episcopatul catolic al cumanilor,
cu reşed. la Civitas Milcoviae (probabil
Odobeşti de azi), care avea ca titular pe
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dominicanul Theodoric. Acest episcopat,
numit ulterior Episcopatul Milcoviei, a
fost distrus, în mare parte, de invazia
mongolilor din 1241. Localit. apare menţionată documentar, prima oară, ca aşezare
rurală, în 1288, apoi în 1306, iar la 4 oct.
1332 este amintit aici, într-o scrisoare
emisă de cancelaria papală de la Avignon,
existenţa Episcopatului catolic al
Milcoviei. În jurul anului 1471, Radu cel
Frumos, domn al Ţării Româneşti, a
construit Cetatea Crăciuna pe Dealul Şarba,
la c. 4 km V de actualul oraş. La 10 mart.
1482, Ştefan cel Mare, domn al Moldovei,
a ocupat Cetatea Crăciuna, incluzând-o
în sistemul defensiv al Moldovei, în
scopul consolidării hotarului cu Ţara
Românească şi asigurarea unui avanpost
împotriva turcilor şi a instalat aici pe
pârcălabii săi, Ivanco şi Vâlcea. Din sec.
15, O. s-a dezvoltat ca aşezare viticolă de
prim rang, iar în sec. 16 s-a extins prin
contopirea cu satele Odoabă, Grozeşti şi
Vişineşti. În sec. 17 a devenit un important
centru comercial şi viticol (din care
negustorii vindeau vinurile de aici în
Rusia). La 17 sept. 1626, O. este consemnat în documente ca având una dintre
cele mai importante podgorii din
Moldova. La 27 dec. 1684, satul Unirea
(azi subordonat ad-tiv) este amintit întrun document cu numele Păţeşti. Localit.
O. a fost prădată de tătari la 14 sept. 1758
şi de turci în 1788. Consemnat ca târg întrun zapis din 1785, O. este recunoscut
oficial ca atare în 1821, iar în nov. 1861
devine comună urbană. Distrusă în mare
parte de cutremurul din 14 oct. 1802,
aşezarea a fost refăcută ulterior. În
prezent, oraşul O. are în subordine adtivă satul Unirea. Monumente: ruinele
cetăţii Crăciuna de pe Dealul Şarba (sec.
15); beciul domnesc datând din timpul
domniei lui Ştefan cel Mare, reconstruit
şi reamenajat în 1834–1839 de Asanache
Pamfil pentru domnul Mihail Sturdza;
biserica „Vovidenia” (1670–1680), ctitorie
a vistiernicului Iordache TeodorescuCantacuzino, refăcută în anii 1780–1795
de familia Pamfil; bisericile cu hramurile
„Înălţarea Sfintei Cruci” (sec. 18, reclădită
în 1832 de Şerban Guranda, restaurată şi
repictată în 1994–2008), declarată monument istoric, „Sfântul Gheorghe” (ante
1708), „Naşterea Maicii Domnului”
(1732), „Sfântul Nicolae” a fostului schit
Căpătan (1759, reparată în 1936), „Sfântul
Ilie” (1777); Biserica Negustorilor (sec.

18); biserică romano-catolică (sec. 18);
casa „Ferhat” (sec. 17).
4. Com. în jud. Bacău, alcătuită din 4
sate, situată în NV Colinelor Tutovei, în
zona de contact cu Pod. Central Moldovenesc; 2 607 loc. (1 ian. 2011): 1 353 de
sex masc. şi 1 254 fem. Culturi de cereale,
soia, rapiţă ş.a. În satul Odobeşti, atestat
documentar în 1614, se află biserica din
paiantă „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil” (1842, restaurată şi pictată în
1998), iar în satul Ciutureşti este biserica
„Sfinţii Voievozi” (ante 1809). În satul
Tisa-Silvestri se află mănăstirea omonimă
(de maici), cu biserica „Buna Vestire"
zidită în 1998-2008 pe locul unui schit
atestat la 13 apr.1729; schitul a încetat să
mai existe după secularizarea averilor
mănăstireşti în 1863, fiind reînfiinţat în
1990 devenit mănăstire în 1996. Tot în
satul Tisa-Silvestri există biserica din
lemn cu hramul „Sfinţii Voievozi”, construită în 1723 şi reparată în 1870. Com.
O. a fost înfiinţată la 25 mart. 2005 prin
desprinderea satelor Băluşa, Ciutureşti,
Odobeşti şi Tisa-Silvestri din com.
Secuieni, jud. Bacău.
5. Com. în jud. Dâmboviţa, alcătuită
din 5 sate, situată în Câmpia Titu, pe râul
Şuţa; 4 982 loc. (1 ian. 2011): 2 424 de sex
masc. şi 2 558 fem. Centru de ceramică
ornamentală şi de uz casnic. Atelier de
confecţionat articole din răchită împletită.
Creşterea bovinelor şi păsărilor. În satul
Brâncoveanu au fost descoperite două
tezaure monetare din care s-au recuperat
12 denari romani republicani din perioada 141–49/48 î.Hr., 67 de tetradrahme din
Macedonia Prima, 16 tetradrahme din
Thásos, două din Odessos (sec. 6 î.Hr.) şi
una din Byzantion. Bisericile cu hramurile
„Adormirea Maicii Domnului” (1830–
1833), „Sfânta Cuvioasă Parascheva”
(1830–1835) şi „Sfântul Nicolae” (1852),
în satele Odobeşti, Crovu şi Brâncoveanu.

ODOREU, com. în jud. Satu Mare, alcătuită din 6 sate, situată în Câmpia
Someşului, pe râul Someş; 5 305 loc. (1 ian.
2011): 2 623 de sex masc. şi 2 682 fem.
Staţie de c.f. (în satul Odoreu), inaugurată
la 6 iul. 1884. Expl. de balast. Producţie de
instrumente optice şi de echipamente
fotografice, de mobilă, de încălţăminte, de
produse lactate şi zaharoase (inclusiv
ciocolată). Ferme de creştere a bovinelor
şi păsărilor. În satul Odoreu, menţionat
documentar, prima oară, în 1169, se află
o biserică reformată (1818-1823) şi o
biserică ortodoxă cu hramul „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1818).

ODORHEI 1. Depresiune tectono-erozivă
în partea centrală a României, în aria
marginală a Depr. Transilvaniei, situată
pe cursul superior al râului Târnava
Mare, la 470–580 m alt., străjuită de
prelungirile M-ţilor Gurghiu şi Harghita
(la N şi E), de masivele deluroase Rez sau
Dealul Aramei (933 m alt.) şi Homat (880
m), la V, şi de Subcarpaţii Homoroadelor
(la S). Lăţime: 10–15 km. Relief colinar,
dominat de măguri cu alt. de c. 700 m, de
terase şi lunci. Culturi de cartofi şi sfeclă
de zahăr.
2. Subcarpaţii Odorheiului Õ
Subcarpaţii Odorheiului.

ODORHEIU SECUIESC, municipiu în
jud. Harghita, situat în Depr. Odorhei, la
477–504 m alt., pe cursul superior al
râului Târnava Mare, la 52 km V de
municipiul Miercurea-Ciuc; 36 792 loc. (1
ian. 2011): 17 612 de sex masc. şi 19 180
fem. Supr.: 47,8 km2, din care 11 km2 în
intravilan; densitatea: 3 345 loc./km2.
Staţie finală de c.f. Nod rutier. Expl.
forestiere, de balast şi de argilă. Turnătorie de fontă. Constr. de instalaţii frigorifice pentru ind. alim., utilaje şi piese de
schimb pentru agricultură, matriţe şi
piese de fontă pentru ind. chimică.
Producţie de mobilă, cherestea, confecţii
textile, confecţii din piele, de aţă, mat. de
constr. (cărămizi, ţigle, prefabricate din
beton) şi de produse alim. (preparate din
carne şi lapte, bere, amidon, spirt, gheaţă,
produse de panificaţie ş.a.). Fermă avicolă. Teatrul maghiar „Tomcsa Sándor”.
Muzeu municipal cu secţii de istorie,(din 1998),
etnografie (broderii, dantele, obiecte din
lemn, urcioare, ouă încondeiate etc.), artă
şi ştiinţele naturii, înfiinţat în 1906, pe
baza unei colecţii din 1872; Muzeul
Porţilor Secuieşti; casa memorială
„Tomcsa Sándor”. Parc dendrologic.
Municipiul O.S. face parte din categoria

Odorheiu Secuiesc. Vedere generală

Odorheiu Secuiesc. Clădirea primăriei

staţiunilor blaneoclimaterice (Băile Seiche
sau Szejke şi Sărata-Odorhei) de interes
local, cu funcţionare sezonieră, care dispune de un climat moderat de depresiune
intracolinară, sedativ, cu veri răcoroase
(temp. medie a lunii iul. este în jur de
18°C) şi ierni friguroase (în ian. temp.
medie este de c. –5°C), cu izv. de ape
minerale carbogazoase, bicarbonatate,
calcice, magneziene folosite ca ape de
masă şi izv. cu ape minerale sulfuroase,
clorurate, iodurate, bromurate, carbogazoase, sodice, cunoscute şi utilizate (din
1766) în cură externă pentru tratamentul
afecţiunilor cardiovasculare (hipertensiune arterială esenţială în stadiu
incipient, hipertensiune arterială secundară aterosclerotică în stadiu incipient),
a celor reumatismale (spondiloze simple,
fără complicaţii, periartrite scapulohumerale) ş.a. În cură internă, apele
minerale de aici sunt eficiente în tratarea
afecţiunilor tubului digestiv (gastrite
cronice hipoacide, colon iritabil). Mofete.
Istoric. În perimetrul oraşului, pe Dealul
Bud (887 m alt.), au fost descoperite (1875)
vestigiile unei aşezări omeneşti datând
ilor dacice
din Neolitic şi urme ale civilizaţiei
şi romane. La poalele Dealului Bud a
funcţionat, în perioada stăpânirii romane
(106–271/275), un castru roman, ridicat
în timpul împăratului Traian, în care a
staţionat Cohors I Ubiorum. La sf. sec. 3,
sub presiunea atacurilor dacilor liberi,
aflaţi în afara graniţelor Imperiului
Roman, castrul roman şi aşezarea civilă
din preajma sa, numită Aeropolis, au fost
părăsite şi lăsate în ruină. În 1235, pe
Dealul Sfântul Nicolae de azi, a fost
instalat sediul arhidiaconului din Telegd.
În sec. 13, când o mare parte din secui s-au
stabilit aici, bucurându-se de privilegii
acordate în schimbul obligaţiilor lor
militare, populaţia autohtonă românească
trăia în obşti ţărăneşti. Aşezarea apare
menţionată documentar, prima oară, în

1224, iar în 1557 ca oraş privilegiat, scutit
de biruri. Într-un document din 1301 este
amintită existenţa aici a unui castru regal
(Castrum Vduord) alături de o aşezare
românească cu numele Villa Olachalis. În
1480, castrul regal a fost transformat în
cetate şi, ulterior (1492), în castel feudal.
Între 1332 şi 1334, localit. apare atestată
documentar, într-un registru de dijme
papale, ca aşezare rurală, cu numele
Uduorhel, iar în 1485 este consemnată,
într-un document, ca oraş (Oppidum
Udvarhely). Într-un memoriu din 1492,
secuii de aici s-au adresat puterii centrale
în legătură cu împilările voievodului
Ştefan Báthori, care a construit un castelcetate, la Udvarhely, prin dări grele,
impuse populaţiei. În 1538, în timpul
domniei lui Petru Rareş, castelul,
împreună cu întreaga aşezare, au intrat
în posesia Moldovei. Castelul-cetate a
suferit mari distrugeri în timpul răscoalei
secuilor din 1562, dar a fost refăcut
[n 1565, devenind sediul unuia dintre
ulterior,
cele mai vechi scaune secuieşti (unitate
teritorial ad-tivă). Avariat din nou în 1595
de secuii răzvrătiţi, castelul-cetate a fost
refăcut în 1621 şi din nou distrus în
timpul Răscoalei curuţilor (1704). În 1603,
oraşul a fost incendiat de trupele
generalului Giorgio Basta, iar la 19 oct.
1661, prădat şi incendiat de armatele
otomane comandate de Ali Paşa. În 1593,
la O.S. a fost înfiinţat „Gymnasium
Regium” – şcoală cu predare în limba
latină, iar în 1765, o şcoală cu predare în
limba română. Oraşul O.S. a fost declarat
municipiu la 17 febr. 1968. Monumente:
Castelul-cetate (sec. 15, refăcut de mai
multe ori; ultima dată în 1880), cu trei
bastioane şi fragmente de ziduri de
incintă, înalte de 12–14 m, a fost locuit de
călugări până în 1562; capela romanică
sau capela „Inima lui Iisus/Jézus Szive
(sec. 13, reconstruită în stil renascentist
în a doua jumătate a sec. 16); biserică
ortodoxă (1920), în stil neobizantin;
biserica unitariană (3 iul.–1 nov. 1906,
sfinţită la 24 mai 1908); biserica franciscană (1728–1779), în stilul barocului
transilvănean; biserica romano-catolică
(1787–1791, sfinţită în 1793), cu altar de
epocă, decorat cu statui din lemn; biserica
reformată (1780–1781); conacul „Ugron”
(1858); clădirile spitalului (1886), Primăriei (1895-1897), Colegiului reformat
(1771-1772), în stil baroc, şi Gimnaziului
romano-catolic (1890-1902).
OEŞTI, Hidrocentrala ~ Õ Corbeni.

"Sfin\ii {mp`ra\i Constantin ]i Elena" (1936-1938),

Ohaba
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OGLINDA MÂNDREI, lac glaciar în M-ţii
Parâng, la 2 153 m alt. Supr.: 1,1 ha; ad.
max.: 8,30 m.

OGRA, com. în jud. Mureş, alcătuită din
5 sate, situată în zona de contact a Pod.
Târnavelor cu partea de S a Colinelor
Mădăraşului, pe valea Mureşului, la
confl. cu râul Lăscud; 2 529 loc. (1 ian.
2011): 1 245 de sex masc. şi 1 284 fem.
Expl. de balast. Producţie de îmbrăcăminte din piele. Culturi de cereale.
Satul Ogra apare menţionat documentar,
prima oară, în 1376.

OGRADA, com. în jud. Ialomiţa, formată
dintr-un sat, situată în Câmpia Bărăganului, pe stg. văii Ialomiţa; 3 163 loc.
(1 ian. 2011): 1 570 de sex masc. şi 1 593
fem. Balastieră. Culturi de cereale, plante
tehnice şi de nutreţ, floarea-soarelui,
legume ş.a. Muzeul memorial „Ionel
Perlea”, inaugurat la 21 nov. 1983, adăpostit în casa natală (sec. 19, restaurată
în 1996-1997) a marelui dirijor în care sunt
expuse instrumente muzicale, mobilier,
discuri, scrisori, partituri, publicaţii,
fotografii ş.a. (c. 8 000 de exponate) care
au aparţinut lui Ionel Perlea, născut aici
în anul 1900 (mort în 1970). Biserica
„Sfântul Gheorghe” (1868-1870, restaurată în 1978). Com. O. a fost înfiinţată la
7 apr. 2004 prin desprinderea satului
Ograda din com. Bucu, jud. Ialomiţa.
OGREZENI, com. în jud. Giurgiu, alcătuită din 2 sate, situată în Câmpia
Găvanu-Burdea, pe dr. râului Argeş;
4 562 loc. (1 ian. 2011): 2 241 de sex masc.
şi 2 321 fem. Producţie de ambalaje din
lemn. Culturi de cereale, plante tehnice
şi de nutreţ, floarea-soarelui, căpşuni ş.a.
Viticultură. Iaz piscicol (301 ha). Satul
Ogrezeni este atestat documentar în 1514.
Între 17 febr. 1968 şi 23 ian. 1981, com. O.
a făcut parte din jud. Ilfov. Bisericile cu
hramurile „Sfântul Gheorghe” (1830) şi
„Adormirea Maicii Domnului” (1880), în
satele Hobaia şi Ogrezeni.
OHABA, com. în jud. Alba, alcătuită din
4 sate, situată în Pod. Secaşelor, pe râul
Secaş; 761 loc. (1 ian. 2011): 388 de sex
masc. şi 373 fem. Creşterea bovinelor,
ovinelor, porcinelor. Pârtie de schi. În
satul Ohaba, menţionat documentar,
prima oară, în 1372, se află un muzeu
etnografic şi biserica ortodoxă cu hramul
„Sfântul Nicolae” (1926), iar în satul
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Secăşel, atestat documentar în 1509 există
o biserică greco-catolică (1925).
OHABA-BISTRA Õ Oţelu Roşu.

OHABA LUNGĂ, com. în jud. Timiş,
alcătuită din 4 sate, situată în Pod.
Lipovei, pe râul Cladova; 1 139 loc. (1 ian.
2011): 601 de sex masc. şi 538 fem.
Pomicultură (meri, pruni, piersici). Satul
Ohaba Lungă apare menţionat documentar, prima oară, în 1440. Biserică din
lemn cu hramul „Sfântul Dumitru” (sec.
17, pictată în sec. 18), în satul Dubeşti.
OHABA-PONOR 1. Õ Pui (2).
2. Õ Şura Mare (1).

OINACU, com. în jud. Giurgiu, alcătuită
din 3 sate, situată în partea de S a
Câmpiei Burnas, în lunca şi pe terasele
de pe stg. Dunării; 3 563 loc. (1 ian. 2011):
1 759 de sex masc. şi 1 804 fem. Ferme de
creştere a bovinelor, porcinelor şi păsărilor. Apicultură; legumicultură. Producţie de produse farmaceutice şi de
obiecte din răchită împletită. Cămin
cultural. În satul Oinacu au fost descoperite (1928–1929, 1960–1962) un
depozit de bronz din ultima fază a Epocii
bronzului, o necropolă sarmatică (sec. 2–
3), în care s-au găsit săgeţi cu trei muchii,
coliere din chihlimbar, oglinzi cu tagma
(semn geometric pe spatele oglinzii, cu
sens de marcă) şi o necropolă birituală
de tip Sântana de Mureş (sec. 3–4)
cuprinzând vase din ceramică fină,
mărgele din sticlă, piepteni din os. Între
17 febr. 1968 şi 23 ian. 1981, com. O. a
făcut parte din jud. Ilfov. Bisericile cu
acelaşi hram – „Adormirea Maicii
Domnului”, în satele Oinacu (1844–1846)
şi Braniştea (1886). La 13 dec. 2006, în
com. O. a fost inclus satul Comasca,
reînfiinţat la acea dată după ce fusese
desfiinţat la 17 febr. 1968 şi unificat cu
satul Braniştea.

OITUZ 1. Râu, afl. dr. al Trotuşului în
Depr. Tazlău-Caşin, în dreptul municipiului Oneşti; 57 km; supr. bazinului: 318
km2. Izv. din partea de N a M-ţilor
Vrancea, de sub vf. Muşat, de la 875 m
alt., din apropierea pasului Oituz. În
cursul superior, valea este săpată în depozite de fliş paleogen, iar în cel inf., în
sedimente neogene. Afl. pr.: Leşunţu
Mare, Manciuc.
2. Pas în Carpaţii Orientali, între
culmile de S-SE ale M-ţilor Nemira şi cele
de N-NV ale M-ţilor Vrancei, la 865 m alt.

Asigură legătura rutieră (drum modernizat) între Moldova (Depr. TazlăuCaşin) şi Transilvania (Depr. Braşov). În
timpul Primului Război Mondial, în
această zonă au avut loc trei bătălii în care
armatele române au oprit înaintarea şi
pătrunderea armatelor germano-austroungare în Moldova: în prima bătălie
(28 sept./11 oct.–14/27 oct. 1916), trupele
române, comandate de generalul Eremia
Grigorescu, au stăvilit înaintarea armatelor inamice şi, printr-o contraofensivă,
au restabilit linia frontului pe înălţimile
de pe linia de frontieră; în a doua bătălie
(28 oct./10 nov.–2/15 nov. 1916), armatele române au rezistat eroic şi au respins
atacurile duşmane, iar în a treia bătălie
(26 iul./8 aug.–9/22 aug. 1917), şi cea mai
dramatică (luptele de la Cireşoaia, din
30 iul./12 aug. 1917 şi de la Coşna, din
7/20 şi 9/22 aug. 1917), trupele române
au obţinut o strălucită victorie, care,
împreună cu victoria de la Mărăşeşti, a
reuşit să dejoace planul strategic al
inamicului privind frontul românesc.
3. Com. în jud. Bacău, alcătuită din 6
sate, situată în zona de contact a Depr.
Caşin cu prelungirile M-ţilor Nemira şi
Vrancea, pe valea râului Oituz; 9 479 loc.
(1 ian. 2011): 4 818 de sex masc. şi 4 661
fem. Expl. de petrol. Expl. şi prelucr.
lemnului (cherestea). Producţie de
îmbrăcăminte pentru lucru, de jocuri şi
jucării şi de sucuri naturale. Centru de
meşteşuguri populare (olărit, cusături şi
ţesături – costume, covoare, cergi, lăicere
–, obiecte împletite din lemn de alun) şi
de instalaţii tehnice populare (vâltori,
dârste, în satul Ferestrău-Oituz). În satul
Poiana Sărată, cu climat submontan, sedativ, există izv. cu ape minerale clorurate, sodice, bicarbonatate, de mare
concentraţie (mineralizare: 237 g/l).
Agroturism. Popas turistic (Poiana
Sărată). Satul Oituz apare menţionat
documentar, prima oară, la 15 mart. 1410,
iar satul Poiana Sărată a fost punct de
vamă între Transilvania şi Moldova până
în 1918. Până la 17 febr. 1968, satul şi com.
O. s-au numit Grozeşti. Biserica „Sfinţii
Împăraţi Constantin şi Elena” (19021913), în satul Oituz.

OJDULA, com. în jud. Covasna, alcătuită
din 2 sate, situată în partea de NE a Depr.
Târgu Secuiesc, la poalele de NV ale
M-ţilor Vrancea; 3 512 loc. (1 ian. 2011): 1 780
de sex masc. şi 1 732 fem. Moară (sec. 19).
Producţie de ambalaje din material
plastic, de articole de voiaj şi marochinărie şi de huse pentru canapele. Prelucr.

lemnului. Păstrăvărie. Colectarea fructelor de pădure. Cetate ţărănească (sec. 15).
Pe terit. satului Hilib a fost descoperit
(1979) un tezaur monetar alcătuit din 76
de drahme din Dyrrhachium, 21 de tetradrahme din Thásos şi un denar roman
republican emis în anul 89 î.Hr. Vestigii
paleolitice (obiecte din cremene), din
Epoca bronzului şi din cea romană.
Cămin cultural cu o bibliotecă inaugurată
în 1951. În satul Ojdula, menţionat documentar în 1322, se află biserica ortodoxă
cu hramul „Naşterea Sfântului Ioan
Botezătorul” construită în 1974-1980
(pictată în 1999) pe locul uneia din lemn
care data din 1868 şi biserica romanocatolică „Sfânta Maria Magdalena” (18171818).

OLANU, com. în jud. Vâlcea, alcătuită din
6 sate, situată în lunca şi pe terasele de
pe stg. Văii Oltului, la contactul cu Piem.
Cotmeana; 3 215 loc. (1 ian. 2011): 1 594
de sex masc. şi 1 621 fem. Până la 17 febr.
1968, satul şi com. Olanu s-au numit
Peretu.

OLARI 1. Com. în jud. Arad, alcătuită
din 2 sate, situată în Câmpia Aradului,
pe Canalul Morilor şi pe stg. Crişului Alb;
2 109 loc. (1 ian. 2011): 1 052 de sex masc.
şi 1 057 fem. Producţie de încălţăminte.
Culturi de cereale, plante tehnice şi de
nutreţ, legume etc. Piscicultură. Creşterea
bovinelor pentru lapte şi a porcinelor. În
satul Olari, menţionat documentar în
1746, se află biserica „Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil” construită în anii 19091910 pe locul uneia din 1852.
2. Com. în jud. Prahova, alcătuită din
3 sate, situată în Câmpia Gherghiţei, pe
râul Prahova, la 30 km SE de municipiul
Ploieşti; 2 151 loc. (1 ian. 2011): 1 038 de
sex. masc. şi 1 113 fem. Culturi de cereale,
de legume (în solarii), plante tehnice şi
de nutreţ etc. În satul Olarii Vechi,
întemeiat înainte de anul 1790 cu numele
Ciumaţi, se află biserica „Adormirea
Maicii Domnului” (1793), iar în satul
Olari biserica având triplu hram –
„Adormirea Maicii Domnului”, „Sfântul
Ioan Botezătorul” şi „Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena” (1869, renovată în
1893 şi rezidită în 1975). Com. O. a fost
înfiinţată la 7 mai 2004 prin desprinderea
satelor Fânari, Olari şi Olarii Vechi din
com. Gherghiţa, jud. Prahova.
OLĂNEŞTI Õ Băile Olăneşti.

OLCEA, com. în jud. Bihor, alcătuită din
4 sate, situată în Câmpia Cermei, la
contactul cu Dealurile Codru-Moma;

2 767 loc. (1 ian. 2011): 1 377 de sex masc.
şi 1 390 fem. Fermă avicolă. Producţie de
încălţăminte şi de mături din sorg. Cămin
cultural. Agroturism. Satul Olcea apare
menţionat documentar, prima oară, în
1552, cu denumirea Olchya.

ni posttraumatice, boli neurologice periferice, ginecologice, endocrine, dermatologice, respiratorii etc.

OLIMP, staţiune balneoclimaterică
estivală, de interes general, situată în jud.
Constanţa, într-o zonă relativ bogată în
vegetaţie, pe ţărmul Mării Negre, la 7 km
N de municipiul Mangalia, căruia îi
aparţine din punct de vedere ad-tiv. Este
o staţiune modernă, intrată în circuitul
turistic în anul 1972, formată dintr-un
ansamblu arhitectonic ultramodern, cu
hoteluri elegante, unele purtând numele
unor vechi provincii istorice româneşti
(Banat, Maramureş, Transilvania,
Oltenia, Muntenia, Moldova, Dobrogea).
Climat maritim, cu veri călduroase (în
iul. temp. medii peste 22°C) şi mai mult
senine (durata de strălucire a Soarelui
este de 10–12 ore pe zi) şi ierni blânde,
cu zăpadă puţină (în ian. medii de 0°C).
Temp. medie anuală este de 11,2°C, iar
precipitaţiile medii însumează sub 400
mm anual. Factorii naturali de cură sunt
climatul maritim, bogat în aerosoli salini,
şi apa Mării Negre, clorurată, sulfatată,
sodică, magneziană, hipotonă (mineralizarea 15,5‰). Staţiunea se află pe o faleză înaltă, la 20–30 m alt., la baza căreia
sunt amenajate plaje mici, cu nisip fin,
smulse mării prin crearea unor mici
golfuri artificiale. Staţiunea este indicată
atât pentru cură heliomarină în timpul
vacanţelor de vară, cât şi pentru tratarea
unor afecţiuni reumatismale degenerative, inflamatorii şi abarticulare, afecţiu-

OLPRET Õ Bobâlna (2).

OLCHYA Õ Olcea.

Vedere din Olimp

OLOAGA-GRĂDINARI Õ Comana (4).
OLOGI Õ Crângu.

OLOSIG Õ Oradea (3).

OLT 1. Râu în partea centrală şi de S a
României, cu direcţie predominantă de
curgere N-S, afl. stg. al Dunării pe terit.
com. Islaz (jud. Teleorman). De la izvor
şi până la vărsare, de-a lungul celor
615 km (al patrulea râu al ţării, ca lungime, după Dunăre, Mureş şi Prut), râul O.
străbate 7 judeţe (Harghita, Covasna,
Braşov, Sibiu, Vâlcea, Olt, Teleorman),
mai multe depresiuni (Ciuc, Braşov,
Făgăraş, Loviştea), defilee (Tuşnad,
Racoş, Turnu Roşu–Cozia–Călimăneşti)
şi trecători (Tuşnad, Turnu Roşu, Cozia)
şi colectează c. 80 de afluenţi, care îi
asigură o supr. a bazinului de 24 050 km2.
Izv. de pe versantul de S-SE al masivului
Hăşmaş (Carpaţii Orientali), de la 1 280 m
alt., şi, după ce străbate sectorul montan
pe c. 20 km, cu un curs vijelios (aici panta
de scurgere este de 25‰), trecând prin
oraşul Bălan (în amonte de care a fost
realizat un mic lac de acumulare), pătrunde în Depr. Ciuc, în aval de
Sândominic, unde râul îşi potoleşte apele
învolburate ca urmare a reducerii pantei
de scurgere de la 25‰ la 7‰. În aval de
Sândominic, râul O. drenează Depr. Ciuc
pe direcţie N-S, pe c. 80 km lungime,
având un curs leneş, meandrat, încadrat
de zone mlăştinoase, cu multe despletiri
din cauza scăderii bruşte a pantei de
scugere (pe fundul Depr. Ciuc) până la
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2,5–1‰. În acest sector depresionar, O.
întâmpină rezistenţa a doi pinteni
vulcanici, care pătrund adânc în Depr.
Ciuc (cunoscuţi sub numele de pintenii
sau pragurile de la Racu şi Jigodin), fiind
nevoit să-şi îngusteze albia în aceste două
sectoare. După ce a „lenevit” în Depr.
Ciuc, O. îşi adună forţele pentru străpungerea rocilor eruptive din SE M-ţilor Harghita şi din partea de NV a M-ţilor Bodoc,
formând pitorescul defileu de la Tuşnad,
unde panta creşte la 3–4‰, iar apele sunt
nevoite să-şi grăbească cursul. După ce
scapă din încleştarea defileului de la
Tuşnad, O. îşi continuă traseul către S,
pătrunzând în compartimentul central al
Depr. Braşov (respectiv în Depr. Sfântu
Gheorghe), domolindu-şi din nou cursul
în aval de municipiul Sfântu Gheorghe,
unde panta râului ajunge la 1,5‰. Între
defileul de la Tuşnad (în N) şi confl. cu
Râu Negru (în S), O. traversează, de la N
la S, partea de V a jud. Covasna, pe o
lungime de c. 50 km. În aval de confl. O.
cu Râu Negru, Valea Oltului îşi schimbă
brusc direcţia de curgere de la S către N,
făcând o amplă cotitură, îmbrăţişând
marginea de S a M-ţilor Baraolt, care i-a
impus de fapt această uriaşă deviere a
cursului. Pe sectorul de vale cu direcţia
S-N, între confl. cu Râu Negru (în S) şi
confl. cu Vârghiş (în N), albia râului O.
meandrează intens. Din cauza pantei
reduse de scurgere (1,2‰), lunca se
lărgeşte, iar apele curg liniştite la limita
dintre jud. Covasna şi jud. Braşov. În aval
de confl. cu râul Vârghiş, O. îşi schimbă
brusc direcţia de curgere, către V-SV,
străbătând partea de NV a jud. Braşov pe
o lungime de 208 km, cu o pantă medie
de 0,45‰. Imediat ce intră pe terit. jud.
Braşov, O. întâmpină rezistenţa bazaltelor
neovulcanice din partea de N a M-ţilor
Perşani, pe care le-a străpuns cu tenacitate, creându-şi un impresionant şi
fermecător defileu (Defileul de la Racoş).
După ce scapă din strânsoarea acestui
defileu, O. face o puternică buclă, iar în
aval de confl. cu râul Homorod pătrunde
liniştit în vasta arie a Depr. Făgăraş, unde
are un curs foarte meandrat, cu tendinţă
de abatere spre dreapta, spre Pod. Hârtibaciului, albia sa fiind uşor împinsă în
această direcţie de aluviunile aduse de
numeroşii afl. pe care-i primeşte pe
stânga. În arealul Depr. Făgăraş, râul O.
are maluri joase, o luncă largă, bine dezvoltată, şi versanţi asimetrici (cu afl. mai
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puţini pe partea dr. şi mai numeroşi pe
stg.). Sumedenia de afl. primiţi de O. pe
partea stg., veniţi de pe pantele de N ale
M-ţilor Făgăraş (Şercaia, Sebeş, Berivoiu,
Săvăstreni, Breaza, Sâmbăta, Viştea, Ucea,
Arpaş, Cârţişoara, Avrig ş.a.), determină
ca această zonă să înregistreze cea mai
densă reţea hidrografică din ţară (1,4
km/km2). Potenţialul hidroenergetic şi
de alimentare cu apă ale râului O., în
perimetrul Depr. Făgăraş, a fost concretizat în realizarea a 5 lacuri de acumulare
cu tot atâtea hidrocentrale. Înainte de a
părăsi Depr. Făgăraş, O. drenează partea
de SE a jud. Sibiu, pe o lungime de 56 km,
pe terit. căruia îşi arcuieşte cursul către
S, pregătindu-se pentru puternica
înfruntare care îl aşteaptă la traversarea
Carpaţilor Meridionali. În aval de confl.
cu râul Cibin, O. îşi croieşte, pe o distanţă
de c. 40 km (între Turnu Roşu şi
Călimăneşti), unul dintre cele mai mari
şi mai spectaculoase defilee din Carpaţii
româneşti, străpungând transversal, de
la N la S, Carpaţii Meridionali, pe o pantă
medie de 1,5‰. În acest sector, O. a
reuşit, de-a lungul erelor geologice, să
înfrângă rezistenţa rocilor cristaline, dure,
ale M-ţilor Făgăraş şi Cozia (pe stg. văii).
După ce părăseşte zona montană, în aval
de Călimăneşti, O.
străbate zona
subcarpatică a Olteniei (Subcarpaţii
Vâlcii), iar în aval de Râmnicu Vâlcea îşi
sculptează valea la limita dintre Piem.
Cotmeana (la E) şi Piem. Olteţului (la V),
după care intră în Câmpia Română
(separând Câmpia Boian, din E, de
Câmpia Romanaţi, din V), unde lunca se
lărgeşte considerabil, iar procesele intense
de divagare provoacă o mobilitate mare
a albiei (în aval de Drăgăneşti-Olt, râul

O. suferă o uşoară abatere spre dreapta).
În cursul inferior, râul O. traversează jud.
Olt pe direcţie NNV-SSE, pe o distanţă
de 145 km, după care trece prin
extremitatea de SV a jud. Teleorman, pe
o lungime de 15 km, vărsându-se în
Dunăre pe terit. com. Islaz. În aval de
Drăgăneşti-Olt, Valea Oltului este
secondată în paralel, pe partea stg., de
râul Sâi, considerat a fi un curs părăsit al
Oltului. Debitul mediu multianual al
râului O. în cursul inf., care variază între
160 şi 190 m3/s, a permis ca în această
zonă să se amenajeze marile sisteme de
irigaţii (alimentate din apele Oltului) din
zonele Stoeneşti–Scărişoara–Vişina–Tia
Mare. Ca urmare a marelui potenţial
hidroenergetic de care dispune râul O.
(17% din totalul potenţialului hidroenergetic al râurilor interioare ale ţării), de-a
lungul cursului său mijlociu şi inferior au
fost construite (în perioada 1970–1990) 24
de lacuri de acumulare şi tot atâtea
hidrocentrale, cu o putere instalată, totală,
de 940 MW. Din amonte spre aval,
acestea sunt:
lacuri: Făgăraş, Voila (inundat în 1988;
vol.: 12,3 mil. m3), Viştea (1989; 4,3 mil.
m3), Arpaş (1990; 7,4 mil. m3), Avrig
(1990; 10,8 mil. m3), Gura Lotrului (1986;
8,2 mil. m3), Turnu Roşu (1982; 13 mil.
m3), Călimăneşti (1981; 4,6 mil. m3), Dăeşti
(1975; 209 ha; 11,2 mil. m3), Râmnicu
Vâlcea (1974; 319 ha; 19,04 mil. m3),
Râureni (1977; 174 ha; 7,3 mil. m3),
Govora (1975; 477,2 ha; 18,5 mil. m3),
Băbeni (1978; 905 ha; 59,7 mil. m3), Ioneşti
(1979; 466 ha; 24,9 mil. m3), Zăvideni
(1979; 839 ha; 50 mil. m3), Drăgăneşti-Olt
(1987; 1 070 ha; 76 mil. m3), Strejeşti (1978;
2 203,5 ha; 225 mil. m3), Arceşti (1980;
837 ha; 43,44 mil. m3), Slatina (1980; 540,7
ha; 19,24 mil. m3), Ipoteşti (1985; 1 700 ha;
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110 mil. m3), Drăgăşani (1980; 828 ha; 48
mil. m3), Frunzaru (1989; 96 mil. m3),
Rusăneşti (1989; 78 mil. m3), Izbiceni
(1 095 ha; vol.: 74 mil. m3).
hidrocentrale: Făgăraş (27 MW), Voila
(14,2 MW, intrată în funcţiune în febr.
1989), Viştea (14,2 MW, 1989), Arpaşu de
Jos (14,2 MW, 21 ian. 1992), Avrig (14,2
MW), Gura Lotrului (26,5 MW), Turnu
Roşu (70 MW), Călimăneşti (38 MW,
1981), Dăeşti (37 MW, 1976), Râmnicu
Vâlcea (46 MW, 1974), Râureni (48 MW,
1977), Govora (45 MW, 1975), Băbeni (37
MW, 1978), Ioneşti (38 MW, 1979),
Zăvideni (38 MW, 1979), Drăgăneşti-Olt
(53 MW, 1987–1989), Strejeşti (50 MW,
1979), Arceşti (38 MW, 11 nov. 1980),
Slatina (26 MW, 1981), Ipoteşti (53 MW,
1986), Drăgăşani (53 MW, 1981 şi cu toată
capacitatea în 1989), Frunzaru (53 MW,
1989), Rusăneşti (53 MW, 1989 şi al
patrulea grup energetic la 20 mart. 1992),
Izbiceni (53 MW, 1989).
Cei mai importanţi afl. ai râului O.
(de la izv. la vărsare): Râu Negru, Bârsa,
Şercaia, Sebeş, Berivoiu, Sâmbăta, Viştea,
Arpaş, Cârţişoara, Avrig, Topolog ş.a. (pe
stg.), Mădăraşu Mare, Aita, Baraolt,
Vârghiş, Homorod, Cibin, Lotru, Bistriţa
vâlceană, Luncavăţ, Olteţ, Teslui (pe dr.).
În Antichitate râul O. era cunoscut sub
denumirea daco-getică Alutus şi apoi
romană (Aluta). De-a lungul văii inf. a O.,
între com. Boiţa (Caput Stenarum), jud.
Sibiu, şi „Cetatea Verdea” – un ostrov pe
Dunăre (azi dispărut), la SV de com. Islaz,
jud. Teleoman, romanii au construit o
linie de fortificaţii, numită Limes Alutanus,
apărată de numeroase castre (Romula,
Acidava, Buridava, Castra Traiana, Alutela
sau Arutela ş.a.).
2. Judeţ situat în partea de S a
României, în bazinul inf. al râului Olt
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(faţă de care are o aşezare simetrică), pe
stg. Dunării, la graniţa cu Bulgaria (pe o
lungime de 47 km), între jud. Dolj (V),
Vâlcea (N-NV), Argeş (N-NE) şi
Teleorman (E), la intersecţia meridianului
de 24° longitudine E cu paralela de 44°
latitudine N. Supr.: 5 498 km2 (2,30% din
supr. ţării). Populaţia (1 ian. 2011): 460 334
loc. (2,2% din populaţia ţării), din care
226 811 de sex masc. (49,3%) şi 233 523
de sex fem. (50,7%). Populaţia urbană:
187 659 loc. (40,8%); rurală: 272 675 loc.
(59,2%). Densitatea: 83,7 loc./km2. Structura populaţiei pe naţionalităţi (la recensământul din 20-31 oct. 2011): 91,7%
români, 2,2% rromi, urmaţi de maghiari,
germani, italieni, turci, ruşi-lipoveni ş.a.
Reşed.: municipiul Slatina. Oraşe: Balş,
Caracal (municipiu), Corabia, DrăgăneştiOlt, Piatra-Olt, Potcoava, Scorniceşti.
Comune: 104. Sate: 377 (din care 25 aparţin
oraşelor). Localit. componente ale oraşelor
şi municipiilor: 4.
Relief predominant de câmpie (67%
din supr. jud. O.), aparţinând sectorului
central-vestic al Câmpiei Române, reprezentat de partea de V a Câmpiei Boian
(la E de râul Olt) şi partea de E a Câmpiei
Romanaţi (la V de Olt), cu alt. ce coboară
de la 194 m (în N – în arealul com. Teslui)
la 37 m (în S – în perimetrul com.
Gârcov). Regiunea de câmpie (formată în
cea mai mare parte din 5–6 niveluri de
terase ale Dunării şi Oltului) prezintă un
microrelief larg ondulat, cu o serie de văi
seci, dune de nisip (fixate de vegetaţie),
conuri de dejecţie şi câmpuri interfluviale
netede, cu înclinare generală către S
(câmpurile Leu–Rotunda, Boian, Cărbunarilor, Slatinei ş.a.), presărate cu crovuri
şi gorgane. Zona de câmpie este acoperită
în cea mai mare parte cu depozite
loessoide, pe care s-au format diferite
tipuri de cernoziomuri (cele mai fertile
soluri ale jud. O.), propice culturilor
agricole. Luncile celor două mari artere

hidrografice ale jud. O., respectiv lunca
Dunării, cu o lăţime max. de 9 km (în
dreptul satului Potelu din com. Ianca), şi
lunca Oltului, cu o lăţime de 5–6 km, se
individualizează ca subunităţi distincte.
Părţile de N şi NV ale jud. O. sunt
ocupate (în proporţie de 33%) de prelungirile Piem. Cotmeana (la E de râul Olt)
şi, respectiv, ale Piem. Olteţului (la V de
Olt), alcătuite din dealuri piemontane cu
alt. de 200–400 m, fragmentate de văi, cu
povârnişuri accentuate şi versanţi afectaţi
de eroziune. Contactul Piem. Cotmeana
cu câmpia (pe aliniamentul Valea Mare–
Potcoava–Corbu) este evidenţiat printr-o
denivelare de c. 50–60 m, precum şi
printr-o nouă generaţie de văi (Chiara,
Iminog, Dorofei, Florişor, Osica ş.a.) care
izvorăsc din dealurile piemontane.
Climă temperat-continentală cu o
nuanţă mai umedă în partea de N a jud.
O. şi un caracter mai arid în S.
Continentalismul accentuat al jud. O. şi
unele influenţe ale pătrunderii aerului
tropical dinspre SV fac ca vara să se
înregistreze frecvent o vreme foarte
călduroasă şi secetoasă. Valorile medii
anuale ale temp. aerului oscilează între
10,6°C în partea de N a jud. şi 11,5°C în
S. Temp. max. absolută (42°C) a fost
înregistrată la Corabia (25 aug. 1945), iar
temp. minimă absolută (–32°C) la Caracal
(25 ian. 1942) şi Corabia (25 ian. 1943).
Regimul precipitaţiilor atmosferice
înregistrează o uşoară diferenţiere între
zona de câmpie şi cea piemontană,
cantităţile medii anuale variind între 453
şi 568 mm în reg. de câmpie şi între 600
şi 750 mm în arealul dealurilor piemontane. Regimul eolian se caracterizează
printr-o interferenţă a curenţilor de aer
dinspre E şi V, care au o frecvenţă
aproximativ egală (18–20%), cât şi prin
unele pătrunderi ale maselor de aer
dinspre S, concretizate sub forma
vântului numit Băltăreţ. Vânturile pre-
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dominante sunt însă Crivăţul, care bate
dinspre E (aducând viscole şi zăpezi
iarna) şi Austrul dinspre V şi SV – vânt
cald şi umed în sezonul rece şi secetos
vara. Vânturile au viteze medii anuale
cuprinse între 2 şi 5 m/s.
Reţeaua hidrografică, cu o densitate
ce variază între 0,1 şi 0,7 km/km2, este
reprezentată, în principal, printr-un
segment (47 km lungime) al cursului inf.
al Dunării, care drenează extremitatea de
S a jud. O., formând graniţa cu Bulgaria,
prin cursul inf. al Oltului şi prin cursurile
superioare ale râurilor Călmăţui şi Vedea
(cu afl. Vediţa, Plapcea, Dorofei ş.a.).
Panta redusă de scurgere (3,5–4,5‰) şi
lărgirea albiei Dunării în sectorul aferent
jud. O. au favorizat aluvionarea, despletirile şi formarea mai multor ostroave în
această zonă (ostroavele Păpădia,
Grădiştea, Dragaveiu, Băloiu, Calnovăţ
ş.a.) care constituie un pericol pentru
navigaţie, deoarece în jurul lor se
formează adeseori zăpoare. Râul Olt, cu
pante reduse de scurgere, specifice
cursurilor inf. ale râurilor din Câmpia
Română, cu numeroase meandre şi despletiri (în prezent dispărute, în mare
parte, ca urmare a amenajărilor hidrotehnice) şi un debit mediu multianual ce
variază între 160 m3/s (la intrarea în
judeţ) şi 190 m3/s (la ieşirea din jud. O.),
reprezintă pr. axă hidrografică ce străbate
median jud. O., de la N-NV către S-SE,
pe o lungime de 145 km, ultimii 15 km
(din totalul său de 615 km), de la ieşirea
din jud. O. şi până la vărsarea în Dunăre,
parcurgându-i pe terit. jud. Teleorman.
În perimetrul jud. O., acest mare râu al
său şi al ţării colectează o mulţime de afl.,
printre care Cungrea Mică, Teslui,
Strehăreni, Milcov, Oboga, Dârjov,
Iminog ş.a. (pe stg.), Pesceana, Dâlga,
Mamu, Beica, Olteţ, Teslui, Gologan ş.a.
(pe dr.). În afara câtorva mici lacuri de
crov sau de luncă, jud. O. dispune de 44
de lacuri antropice, cu supr. cuprinse
între 1 şi 32 ha, amenajate pe văile unor
râuri pentru piscicultură, irigaţii şi alte
utilizări (lacurile Scorniceşti, 32 ha, pe
râul Plapcea Mică; Poboru, 28 ha, pe râul
Plapcea; Şuica, 22 ha, pe Teiuş; Ipoteşti,
16 ha, pe Oboga; Movileni, 15 ha, pe
Dorofei; Coteana, 12 ha, pe Iminog ş.a.).
Cele mai importante acumulări de apă,
realizate cu scop hidroenergetic pe râul
Olt, sunt: Zăvideni (839 ha), Drăgăşani
(828 ha), Strejeşti (2 203,5 ha), Arceşti (837
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ha), Slatina (540,7 ha). Cel mai mare lac
natural (de luncă) din jud. O. – Potelu (72
km2), situat în lunca Dunării, în arealul
satului cu acelaşi nume din com. Ianca,
a fost desecat în deceniul 7 al sec. 20, iar
terenul aferent a fost introdus în circuitul
agricol.
Vegetaţia naturală, înlocuită în cea
mai mare parte de culturi agricole,
aparţine zonelor silvostepei şi ceretogârniţetelor. Zona de silvostepă, extinsă
în partea centrală şi de S a jud. O., mai
păstrează pe alocuri păduri răzleţe de
stejar brumăriu (Quercus pedunculiflora)
sau stejar pufos (Quercus pubescens),
precum şi păduri de amestec, în care,
alături de stejarul brumăriu, apar gârniţa
(Quercus frainetto), cerul (Quercus cerris),
stejarul pedunculat (Quercus robur),
jugastrul (Acer campestre), frasinul
(Fraxinus excelsior), teiul (Tilia tomentosa)
ş.a. În această zonă, pe mici parcele
rămase între terenurile cultivate sau la
marginile pădurilor, există pârloage
dominate de păiuş (Festuca valesiaca),
bărboasă (Botriochloa ischaemum), firuţa
cu bulb ş.a. Zona cereto-gârniţetelor,
extinsă în arealele piemontane din partea
de N a jud. O., se remarcă prin păduri
constituite numai din cer (Quercus cerris)
sau gârniţă (Quercus frainetto), ori în
amestec cu alte specii. Subarboretul
acestor păduri include corn (Cornus mas),
alun (Corylus avellana), lemn câinesc
(Ligustrum vulgare), măceş (Rosa canina)
ş.a. Local, se mai menţin pajişti secundare
degradate în care se dezvoltă asociaţiile
de păiuşuri (Festuca valesiaca, Festuca
pseudovina). Pe terit. jud. O. există şi
câteva specii floristice rare, ocrotite de
lege (Tulipa bibersteiniana, Fritillaria
montana, Crocus moesiacus ş.a.). În luncile
marilor râuri se întâlnesc zăvoaie de sălcii
şi plopi, tufişuri de răchită şi unele specii
ierboase ca rogozul (Carex gracilis), limbariţa (Alisma plantago), stânjenelul de
baltă (Iris pseudacorus) ş.a.
Fauna, caracteristică regiunilor de
câmpie şi de deal, cu biotopuri de pajişti,
de pădure şi acvatice, cuprinde elemente
variate. În pădurile de deal se întâlnesc
mistreţi, lupi, vulpi, pisici sălbatice,
bursuci, veveriţe, jderi, ciocănitori,
privighetori, ciocârlii de pădure, sturzi,
gaiţe, mierle, şerpi, guşteri, şopârle,
broaşte ş.a. – multe dintre aceste specii
apărând şi în pădurile de câmpie. Fauna
de câmp este dominată de rozătoare şi

păsări, dar nu lipsesc reptilele, batracienii
şi insectele. Dintre rozătoare se remarcă
dihorul, nevăstuica, hermelina, hârciogul,
popândăul, şoarecele de câmp, iepurele
de câmp, şobolanul de câmp, cârtiţa ş.a.,
iar dintre păsări – prepeliţa, ciocârlia de
câmp, potârnichea, presura, dumbrăveanca, şorecarul mare, eretele alb,
fazanul (colonizat) ş.a. Dropia (Otis tarda)
– cea mai mare pasăre de câmpie (pe cale
de dispariţie în România), ocrotită de
lege, întrunea cândva cel mai mare efectiv
din ţară pe terit. jud. O., azi întâlninduse în arealele localit. Băbiciu, Stoicăneşti,
Scărişoara, Nicolae Titulescu, Rusăneşti,
Redea ş.a., numărul exemplarelor aflându-se în regres pronunţat. Prezenţa
Dunării, Oltului şi a altor râuri mai mari,
precum şi a numeroaselor iazuri şi lacuri
antropice au generat existenţa unei
bogate şi variate faune acvatice (crap,
somn, şalău, ştiucă, plătică, biban, babuşcă, caracudă, oblete, scrumbie ş.a.), şi a
multor păsări şi mamifere care trăiesc în
apropierea apelor (gâşte, raţe, stârci, berze, lişiţe, fluierari, nagâţ, vidre, nurci etc.).
Resursele naturale ale jud. O. sunt
reprezentate doar prin câteva zăcăminte
de petrol (Ciureşti, Oteşti, Iancu Jianu,
Comăniţa, Spineni, Oporelu, Verguleasa,
Potcoava, Tufeni, Movileni) şi gaze
naturale (Icoana, Cungrea, Poboru,
Tufeni, Movileni, Oporelu, Găneasa,
Pleşoiu, Iancu Jianu), cât şi prin însemnate rezerve de argile (Arceşti, Slătioara,
Dăneasa, Corabia, Drăgăneşti ş.a.) şi de
balast (Stoicăneşti, Slatina, Ipoteşti,
Comăniţa, Slătioara ş.a.).
Istoric. Cele mai vechi urme de
locuire (unelte, aşchii, resturi fosile etc.),
descoperite pe cursul mijlociu al râului
Dârjov, atestă prezenţa unor hominizi pe
aceste meleaguri încă din Paleoliticul
inferior (600 000–480 000 î.Hr.). Epoca
neolitică este bine reprezentată prin vestigiile unor aşezări identificate în arealele
localit. Vădastra, Fărcaşele, Brebeni,
Slatina, Oboga, Coteana, Orlea, Gura Padinii, Drăgăneşti, Optaşi, Mogoşeşti ş.a.,
din care s-au recuperat vârfuri de săgeţi,
lame, răzuitoare, topoare, dălţi, săpăligi
etc. Perioada de trecere de la Neolitic la
Epoca bronzului (c. 2500–1800 î.Hr.) este
reprezentată de numeroase dovezi
materiale (în special ceramică), descoperite în aşezările de la Celeiu, Slatina,
Curtişoara, Găneasa, Vâlcele, Orlea,
Potelu, Scorniceşti ş.a., iar Epoca bronzului, de vestigiile scoase la iveală în
aşezările de la Slatina, Cârlogani, Ipoteşti,

Găneasa, Vâlcele, Vultureşti, Sprâncenata
ş.a. Din prima Epocă a fierului (Hallstatt)
datează vasele de lut descoperite la Orlea,
Sprâncenata, Găneasa, Drăgăneşti,
Slatina, Gura Padinii ş.a. Cele 41 de
aşezări arheologice identificate în arealele
localit. Slatina, Scorniceşti, Stoicăneşti,
Priseaca, Bălăneşti, Mărgăriteşti, Vâlcele,
Sprâncenata, Enoşeşti, Corabia (Sucidava) ş.a. atestă că în cea de-a doua Epocă
a fierului (La Tène) pe aceste meleaguri
trăia o numeroasă populaţie care folosea
pe scară largă roata olarului şi se ocupa
cu prelucrarea metalelor preţioase (dovadă fiind vasele de ceramică şi tezaurul
dacic din argint descoperite în aşezarea
de la Bălăneşti, din com. Mărunţei). În
urma primului război daco-roman din
anii 101–102, împăratul Traian a anexat
la Imperiul Roman, printre altele, şi
partea de E a Olteniei, care cuprindea
terit. actual al jud. O. Această parte a
Daciei romane (între Jiu şi Olt) s-a aflat
mai întâi sub administrarea guvernatorului Moesiei Inferior, iar din anul 119
a intrat în componenţa Daciei Inferior şi
apoi (probabil din 193) a Daciei Malvensis.
Pe aceste terit. ocupate de ei, romanii au
construit numeroase castre, aşezări rurale
şi urbane (Celeiu, Sucidava, Romula,
Slăveni, Orlea, Movileni, Dobrun,
Fărcaşele ş.a.), precum şi o serie de
drumuri pietruite, cu rol strategic şi comercial. Convieţuirea neîntreruptă a
dacilor alături de coloniştii romani este
dovedită arheologic de vasele de ceramică lucrate de daci şi descoperite în
castrul de la Slăveni, în aşezările rurale
romane de la Dobrun şi Fărcaşele şi în
aşezările urbane Romula şi Sucidava.
Populaţia autohtonă (daco-romană) a
continuat să locuiasă aici şi după retragerea (în perioada 271–275) administraţiei şi a legiunilor romane de pe terit.
Daciei, cu toate vicisitudinile create de
invazia popoarelor migratoare din
sec. 4-7 sau de alte împrejurări. Prezenţa
populaţiei autohtone, în timpul primului
mileniu d.Hr., este evidenţiată de descoperirile arheologice din perimetrele
localit. Grojdibodu, Orlea, Redea,
Caracal, Osica de Sus, Enoşeşti, Balş ş.a.
(sec. 2–3), Racoviţa, Dobrun, Cepari,
Slatina, Slăveni, Corabia ş.a. (sec. 4),
Ipoteşti, Recea, Găneasa, Slatina, Doba,
Drăgăneşti, Mărgăriteşti, Vultureşti ş.a.
(sec. 5–7), Orlea, Celeiu, Potelu, Studina,
Hotărani, Găneasa, Racoviţa, Stoicăneşti,
Slatina, Drăgăneşti ş.a. (sec. 8–11) etc. Din
perioada feudalismului timpuriu au fost

scoase la iveală urme materiale în localit.
Cotmeana, Ipoteşti, Slatina, Găneasa,
Caracal ş.a. Prezenţa unei numeroase
populaţii româneşti, existentă (în limitele
de azi ale jud. O.) şi după distrugătoarea
invazie mongolă din 1241, este consemnată
în Diploma Ioaniţilor (1247), care atestă şi
existenţa unor voievozi aflaţi în fruntea
unor entităţi politice distincte şi a unor
aşezări bine organizate (ex.: voievodatul
lui Ioan de pe dr. râului Olt, în Câmpia
Caracalului). Dezvoltarea şi înflorirea
schimburilor comerciale în sec. 14 a determinat apariţia ulterioară a unor târguri
şi oraşe, printre care Slatina, Caracal, Balş,
Corabia ş.a., care, de-a lungul Evului
Mediu, aveau să cunoască o activitate
prosperă şi să joace un rol important în
evoluţia acestei zone. Hrisoavele domneşti şi cronicile scrise consemnează mai
toate participările locuitorilor meleagurilor oltene la marile confruntări ale
timpului (răscoale, lupte cu turcii etc.).
Nenumăratele frământări ale populaţiei
vor culmina cu Revoluţia din 1821,
condusă de Tudor Vladimirescu. Izbucnită în febr. 1821, Revoluţia lui Tudor
Vladimirescu a ridicat la luptă întreaga
Oltenie, locuitorii satelor şi oraşelor jud.
O. jurând credinţă acestuia (în armata lui
Tudor Vladimirescu s-au înrolat panduri
şi dorobanţi din 78 de localităţi din jud.
O.). În drum spre Bucureşti, Tudor
Vladimirescu a poposit la Slatina între 4
şi 10 mart. 1821. Alături de pandurii lui
Tudor Vladimirescu a luptat şi vestitul
haiduc Iancu Jianu (erou legendar,
originar din jud. O.) împreună cu ceata
sa. Un ecou deosebit în rândul populaţiei
de pe terit. jud. O. l-au avut şi Revoluţia
de la 1848, actul Unirii Ţării Româneşti
cu Moldova în 1859, proclamarea
Independenţei de stat a României la 9 mai
1877, Răscoala ţărănească din 1907,
luptele din timpul celor două războaie
mondiale, Marea Unire din 1 dec. 1918,
războiul antihitlerist ş.a. În ceea ce
priveşte limitele actuale ale jud. O., ele
se suprapun, aproximativ, peste cele ale
vechilor judeţe Olt şi Romanaţi. Cea mai
veche menţiune documentară referitoare
la jud. O. se întâlneşte într-un hrisov din
26 apr. 1500, din timpul domniei lui Radu
cel Mare. Cele două judeţe (Olt şi
Romanaţi), care secole de-a rândul au
coexistat ca două teritorii simetrice, de o
parte şi de alta a râului Olt, apar
cartografiate pentru prima dată, în anul
1700, pe harta Stolnicului Constantin
Cantacuzino, unul cu denumirea de

Oltus, iar celălalt cu numele Romanaţi. Pe
o hartă a lui Szathmáry din 1864, fostul
jud. Olt corespunde, aproape până la
identitate, cu partea de E a actualului jud.
O., iar fostul jud. Romanaţi se suprapunea peste partea de V a actualului jud.
O., cât şi peste o porţiune de teren mai
spre V, până aproape de Jiu, care
includea satele de pe aliniamentul localit.
Leu–Dioşti–Dobreşti–Dăbuleni. În perioada interbelică, fostul jud. Olt se extindea pe o supr. de 2 863 km2, incluzând 4
plăşi, un oraş şi 332 de sate, iar fostul jud.
Romanaţi pe o supr. de 3 560 km2, cu 5
plăşi, 3 oraşe şi 252 sate. Apartenenţa
terit. actualului jud. O. la două unităţi adtive s-a menţinut şi în anii ’50–’60 ai sec.
20, când România a fost împărţită pe
regiuni şi raioane, jumătatea de E a
prezentului jud. fiind inclusă în regiunea

Olt
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Argeş, iar cea de V (la V de râul Olt), în
regiunea Oltenia. Prin Legea nr. 2 din 17
febr. 1968, s-a revenit la împărţirea adtiv teritorială a ţării pe judeţe, moment
în care a fost înfiinţat jud. O. în limitele
actuale, cu o supr. de 5 498 km2, 2 municipii, 6 oraşe, 104 comune şi 377 sate.
Economia se caracterizează printr-o
intensă activitate de privatizare a tuturor
sectoarelor, de dezvoltare şi modernizare
a industriei şi agriculturii, în paralel cu
dezvoltarea şi modernizarea activităţilor
de construcţii, transporturi, comerţ,
prestări de servicii etc.
Industria este ramura principală a
economiei jud. O., cu toate că timp îndelungat judeţul a avut un pronunţat
caracter agrar. Totodată, industria se
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evidenţiază printr-o oarecare varietate a
ramurilor producătoare, o concentrare a
ei în mai toate oraşele, precum şi printr-o
specializare de importanţă naţională.
Contribuţia cea mai însemnată a jud. O.
la producţia industrială a ţării este în domeniul energiei electrice, a metalurgiei
aluminiului (Slatina) şi al constr. de
vagoane de cale ferată (Caracal) şi de osii
şi boghiuri pentru vagoane de cale ferată
(Balş). Principalele produse industriale
care se realizează în jud. O. sunt: energia
electrică şi termică (termocentrala Slatina
şi hidrocentralele de la Slatina, Drăgăneşti-Olt, Arceşti din com. Pleşoiu,
Strejeşti, Slătioara, Ipoteşti, Frunzaru din
com. Sprâncenata şi Rusăneşti), oţeluri
(Balş), utilaje pentru ind. textilă şi alim.
şi utilaje frigorifice (Slatina), maşini
pentru ierbicidat, instalaţii pentru irigaţii,
cazane pentru boilere, maşini de gătit ş.a.
(Balş), anvelope şi camere de aer (Caracal),
rulmenţi (Slatina), piese şi subansamble
auto (Slatina, Scorniceşti), mobilă (Slatina,
Corabia), confecţii şi tricotaje (Slatina,
Balş, Caracal, Corabia, Drăgăneşti-Olt,
Scorniceşti), încălţăminte (Corabia), mat.
de constr. (cărămidă, azbociment, prefabricate din beton etc.) la Slatina, Balş,
Slătioara, Reşca, Drăgăneşti-Olt, produse
alim. (preparate din carne şi lapte, paste
făinoase, zahăr, băuturi alcoolice, panificaţie etc.) la Slatina, Drăgăneşti-Olt,
Corabia, Caracal, Balş, Scorniceşti ş.a.
Activitatea industrială este completată
de câteva meşteşuguri tradiţionale,
printre care ceramica de Oboga, confecţionarea pieselor de port popular şi
ţesăturile de interior (Cezieni, Poboru,
Vădastra, Osica de Sus), dulgheritul,
rotăritul ş.a.
Agricultura, în cadrul căreia s-au produs (după dec. 1989) importante mutaţii
în ceea ce priveşte forma de proprietate,
structura producţiei, destinaţia şi modul
de valorificare a producţiei etc., beneficiază de condiţii pedo-climatice optime
pentru practicarea tuturor categoriilor de
culturi şi a creşterii animalelor, precum
şi de o mecanizare corespunzătoare
(6 528 tractoare, 5 679 pluguri pentru
tractor, 3 465 semănători mecanice, 1 359
combine autopropulsate ş.a., la sf. anului
2007), o chimizare şi irigare (193 160 ha
irigate) ridicate etc. În cadrul jud. O. se
află unul dintre cele mai mari sisteme de
irigaţii din ţară, respectiv Stoeneşti–
Vişina, Corabia–Sadova ş.a. La sf. anului

2007, fondul funciar al jud. O. era format
din 434 846 ha terenuri agricole (din care
417 086 ha, respectiv 95,9% în proprietate
privată), 59 902 ha acoperite cu păduri,
18 390 ha cu ape şi 36 690 ha alte categorii
de terenuri (acoperite cu construcţii,
neproductive etc.). În acelaşi an, din
totalul supr. agricole (434 846 ha),
388 483 ha erau terenuri arabile, 31 784 ha
păşuni, 529 ha fâneţe, 7 634 ha vii şi
pepiniere viticole şi 6 416 ha livezi şi
pepiniere pomicole. În anul 2007, structura culturilor de câmp era dominată de
grâu şi secară (135 983 ha), urmate de porumb (84 744 ha), plante uleioase (42 547
ha), floarea-soarelui (29 630 ha), plante
de nutreţ, orz şi orzoaică, sfeclă de zahăr,
cartofi, leguminoase pentru boabe,
legume etc. În anul 2007, producţia totală
de cereale boabe obţinută de jud. O. a
fost de 170 393 tone, din care 169 963 tone
(99,7%) în sectorul privat. În acelaşi an,
producţia vegetală totală reprezenta
51,2% din totalul producţiei agricole a
jud. O., iar restul (48,8%) aparţinea producţiei animale şi serviciilor agricole.
Viticultura, specializată în producţia de
vinuri roşii, are condiţii bune de
dezvoltare în arealele localit. Sâmbureşti,
Vitomireşti, Ianca, Făgeţelu, Oporelu ş.a.,
în cadrul cărora se realizează cantităţi
mari de struguri (35 713 tone, în anul
2007). Pomicultura, cu o oarecare tradiţie
în zonele deluroase din partea de N a jud.
O. (în perimetrele localit. Făgeţelu, Vitomireşti, Leleasca, Verguleasa, Cârlogani,
Iancu Jianu, Pleşoiu ş.a.), a realizat (în
anul 2007) o producţie totală de fructe de
27 052 tone, din care 16 056 tone prune,
3 172 tone mere, apoi pere, piersici, cireşe
şi vişine, nuci, gutui ş.a. La începutul
anului 2008, sectorul zootehnic (privatizat în proporţie de 100%) cuprindea
60 132 capete bovine, 205 949 capete
porcine, 139 323 capete ovine, 32 984
capete caprine şi 31 988 capete cabaline.
Avicultură (3 001 245 capete păsări);
apicultură (18 857 familii de albine);
piscicultură.
Căile de comunicaţie, în special cele
rutiere, cu o densitate superioară mediei
pe ţară, urmate de cele feroviare şi
fluviale, corespund necesităţilor de
transport efectuate în cadrul jud. O. sau
cu celelalte judeţe ale ţării. La sf. anului
2007, lungimea reţelei feroviare de pe
terit. jud. O. însuma 237 km (din care 61
km linii electrificate), cu o densitate de
43,1 km/1 000 km2 de teritoriu (inferioară
mediei pe ţară – 45,2 km/1 000 km2).

Importanţa transporturilor feroviare de
mărfuri şi călători este amplificată de
faptul că terit. jud. O. este traverasat de
trei linii feroviare de interes naţional:
Timişoara–Caransebeş–Drobeta-Turnu
Severin–Craiova–Caracal–Roşiori de
Vede–Bucureşti; Craiova–Balş–PiatraOlt–Slatina–Costeşti–Piteşti–Bucureşti;
Sibiu–Podu Oltului–Râmnicu Vâlcea–
Drăgăşani–Piatra-Olt–Caracal–Corabia.
Cele trei linii feroviare se intersectează
în două locuri formând nodurile
feroviare Piatra-Olt şi Caracal, ambele de
importanţă regională şi naţională. La sf.
anului 2007, reţeaua drumurilor publice
însuma 2 176 km (din care 1 202 km
drumuri modernizate, locul 1 pe ţară), cu
o densitate de 39,6 km/100 km2 de
teritoriu (superioară mediei pe ţară – 33,9
km/100 km2). Ca şi în cazul traficului
feroviar, în traficul rutier, cele mai
importante artere sunt cele care traversează jud. O. de la V la E sau de la N la
S, celelalte drumuri publice având o
importanţă locală. Cel mai intens trafic
de mărfuri şi călători se înregistrează pe
şoseaua europeană E 70 Moraviţa–
Timişoara–Caransebeş–Drobeta-Tur nu Severin – Craiova – Slatina – Piteşti –
Bucureşti –Giurgiu–Ruse (684,5 km),
urmată de DN 64 Sibiu–Râmicu Vâlcea–
Drăgăşani–Caracal–Corabia. Celelalte
artere rutiere de inters regional şi naţional
sunt: Craiova–Caracal–Stoeneşti–Mihăeşti–
Roşiori de Vede–Bucureşti; Târgu Jiu–
Drăgăşani–Cungrea–Poboru–Scorniceşti–
Coloneşti–Piteşti–Bucureşti; Vidin–Calafat–
Bechet– Corabia–Turnu Măgurele. Marile
noduri rutiere sunt Slatina, Caracal, Balş,
Găneasa ş.a. Transporturile fluviale de
pe Dunăre sunt deservite de portul Corabia.
Învăţământ, cultură şi artă. În anul
şcolar 2007–2008, activitatea de instruire
şi educare a copiilor se desfăşura în
cadrul celor 30 grădiniţe de copii, cu
14 288 copii înscrişi şi 820 cadre didactice,
118 şcoli generale (învăţământ primar şi
gimnazial), cu 40 884 elevi şi 3 408 cadre
didactice, 26 de licee, cu 15 896 elevi şi
1 087 profesori, zece şcoli profesionale, cu
5 201 elevi şi 269 profesori ş.a. În aceeaşi
perioadă, reţeaua aşezămintelor culturale
şi de artă cuprindea un teatru naţional
(Caracal), opt case de cultură, 94 cămine
culturale, cinci muzee cu 13 secţii, 317
biblioteci, cu 2 363 000 vol. etc. În jud. O.
au loc anual Festivalul naţional al căluşarilor (din 1970) şi Festivalul internaţional de folclor (din 1991). În anul 2007,
activitatea sportivă se desfăşura în cadrul

celor 53 de secţii sportive, în care activau
1 211 sportivi legitimaţi, 81 antrenori şi
58 arbitri.
Ocrotirea sănătăţii. La sf. anului
2007, reţeaua unităţilor sanitare de pe
terit. jud. O. cuprindea şase spitale, cu
2 227 paturi (un pat de spital la 213 locuitori), o policlinică, şase dispensare,
94 farmacii şi puncte farmaceutice ş.a. În
acelaşi an, asistenţa medicală era
asigurată de 633 medici (un medic la 751
locuitori), 105 medici stomatologi (un
medic stomatolog la 4 530 locuitori) şi
2 360 cadre medicale cu pregătire medie.

I. Municipii
1. CARACAL (1538)

Turism. Absenţa peisajelor naturale
spectaculare, monotonia reliefului de
câmpie, predominant, puternicele
transformări antropice intervenite în timp
ş.a., situează jud. O. printre zonele cu un
potenţial turistic redus. Cu toate acestea,
în jud. O. se practică un turism local şi
de tranzit legat de monumentele istorice
şi arhitectonice şi de obiectivele socialculturale din Slatina, Caracal, Balş, de
mănăstirile din Brâncoveni (1494), din
comunele Călui (1516–1521) şi Fărcaşele
(1588) ş.a., de ruinele castrelor şi oraşelor
romane de la Celeiu (Corabia), Reşca,
Slăveni, Fărcaşele, Orlea, Movileni ş.a. La
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acestea se mai adaugă rezervaţiile forestiere Topana (144 ha), Seaca-Optăşani
(124 ha), Stoicăneşti (38 ha), colonia de
dropii din perimetrele com. Stoicăneşti
şi Nicolae Titulescu, centrul de ceramică
populară Oboga (vase cu o cromatică vie,
cu motive fito- şi zoomorfe, stilizate
geometric), precum şi unele centre de
folclor autentic oltenesc. În anul 2007,
capacitatea totală de cazare a jud. O. era
de 498 locuri, repartizate în şapte hoteluri
şi moteluri, o pensiune turistică urbană
ş.a. Indicativ auto: OT.

Localităţile jud. Olt
(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)
Localit. componente
ale municipiilor

2. SLATINA (1368)

1. Cireaşov

1. BALŞ (1477)

1. Corbeni

1. Teiş

1. Tudor Vladimirescu

1. Vârtopu

II. Oraşe

2. CORABIA (1596)

3. DRĂGĂNEŞTI-OLT (1526)
4. PIATRA-OLT (1529)

5. POTCOAVA (1423)

6. SCORNICEŞTI (1505)

Localit. componente
ale oraşelor
2. Româna
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Satele care aparţin
oraşelor

1. Comani (1593)

1. Bistriţa Nouă
2. Criva de Jos (1519)
3. Criva de Sus
4. Enoşeşti
5. Piatra

1. Potcoava-Fălcoeni
2. Sineşti (1590)
3. Trufineşti
4. Valea Merilor (1590)

1. Bălţaţi
2. Bircii
3. Chiţeasca
4. Constantineşti (1654)
5. Jitaru
6. Mărgineni-Slobozia (1895)
7. Mihăileşti-Popeşti
8. Mogoşeşti (1732)
9. Negreni (1519)
10. Piscani
11. Rusciori
12. Şuica (1505)
13. Teiuş
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III. Comune

Olt

1. BALDOVINEŞTI
2. BĂBICIU

3. BĂRĂŞTI

4. BĂLTENI
5. BÂRZA

6. BOBICEŞTI

7. BRASTAVĂŢU
8. BRÂNCOVENI

9. BREBENI
10. BUCINIŞU
11. CĂLUI
12. CÂRLOGANI

13. CEZIENI
14. CILIENI

15. COLONEŞTI

Satele componente (primul
sat este reşed. com.)
1. Baldovineşti
2. Gubandru
3. Pietriş
1. Băbiciu

1. Bărăştii de Vede
2. Bărăştii de Cepturi
3. Boroeşti
4. Ciocăneşti
5. Lăzăreşti
6. Mereni
7. Moţoeşti
8. Popeşti
1. Bălteni (1489)

16. CORBU

17. COTEANA

18. CRÂMPOIA
19. CUNGREA

1. Bârza
2. Braneţ

1. Bobiceşti
2. Bechet
3. Belgun
4. Chinteşti
5. Comăneşti
6. Govora
7. Leoteşti
8. Mirila

1. Brastavăţu
2. Cruşovu

1. Brâncoveni (1682)
2. Mărgheni
3. Ociogi
4. Văleni
1. Brebeni
2. Teiuşu

1. Bucinişu
2. Bucinişu Mic

1. Călui
2. Gura Căluiu

1. Cârlogani (1722)
2. Beculeşti
3. Cepari (1559)
4. Scorbura
5. Stupina

20. CURTIŞOARA

21. DĂNEASA

22. DEVESELU
23. DOBREŢU
24. DOBROSLOVENI

25. DOBROTEASA

1. Cezieni
2. Bondrea
3. Corlăteşti

26. DOBRUN

1. Coloneşti (1570)
2. Bărăşti
3. Bătăreni
4. Cârstani

27. DRĂGHICENI

1. Cilieni (1537)

5. Chelbeşti
6. Gueşti
7. Mărunţei
8. Năvârgeni
9. Vlaici

1. Corbu (1531)
2. Burduleşti
3. Buzeşti
4. Ciureşti
5. Milcoveni

1. Coteana (1438)
1. Crâmpoia
2. Buta

1. Cungrea
2. Cepeşti
3. Ibăneşti
4. Mieşti
5. Oteştii de Jos
6. Oteştii de Sus
7. Spătaru

1. Curtişoara
2. Dobrotinet
3. Linia din Vale
4. Pietrişu
5. Proaspeţi
6. Raiţiu
1. Dăneasa
2. Berindei
3. Cioflanu
4. Pestra
5. Zănoaga

1. Deveselu
2. Comanca

1. Dobreţu
2. Curtişoara
3. Horezu

1. Dobrosloveni
2. Frăsinetu
3. Potopinu
4. Reşca
5. Reşcuţa
1. Dobroteasa
2. Batia
3. Câmpu Mare
4. Vulpeşti

1. Dobrun
2. Chilii
3. Roşienii Mari
4. Roşienii Mici
5. Ulmet
1. Drăghiceni
2. Grozăveşti
3. Liiceni

28. FĂGEŢELU

29. FĂLCOIU
30. FĂRCAŞELE

31. GĂNEASA

32. GĂVĂNEŞTI

33. GÂRCOV
34. GHIMPEŢENI
35. GIUVĂRĂŞTI
36. GOSTAVĂŢU
37. GRĂDINARI

38. GRĂDINILE
39. GROJDIBODU
40. GURA PADINII
41. IANCA
42. IANCU JIANU
43. ICOANA
44. IPOTEŞTI
45. IZBICENI

1. Făgeţelu (1475)
2. Bâgeşti
3. Chilia
4. Gruiu
5. Isaci
6. Pielcani

46. IZVOARELE

1. Fărcaşele
2. Fărcaşu de Jos
3. Ghimpaţi
4. Hotărani

48. MĂRUNŢEI

1. Fălcoiu
2. Cioroiaşu
3. Cioroiu

1. Găneasa (1529)
2. Dranovăţu (1517)
3. Grădiştea (1594)
4. Izvoru (1533)
5. Oltişoru
1. Găvăneşti
2. Băleasa
3. Broşteni
4. Dâmburile
1. Gârcov
2. Ursa

1. Ghimpeţeni (1596)
2. Ghimpeţenii Noi (1800)
1. Giuvărăşti
1. Gostavăţu
2. Slăveni

47. LELEASCA

49. MIHĂEŞTI
50. MILCOV

51. MORUNGLAV

52. MOVILENI
53. NICOLAE TITULESCU

54. OBÂRŞIA

1. Grădinari
2. Petculeşti
3. Runcu Mare
4. Satu Nou

55. OBOGA

1. Grojdibodu (1545)
2. Hotaru

57. OPTAŞI-MĂGURA

1. Grădinile
2. Arvăteasca
3. Plăviceanca

1. Gura Padinii
2. Satu Nou
1. Ianca (1560)
2. Potelu (1491)

1. Iancu Jianu
2. Dobriceni (1589)
3. Preoteşti
1. Icoana
2. Floru
3. Ursoaia (1655)

1. Ipoteşti (1543)

1. Izbiceni (1573)

56. OPORELU

58. ORLEA

59. OSICA DE JOS
60. OSICA DE SUS

61. PÂRŞCOVENI

1. Izvoarele
2. Alimăneşti
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1. Leleasca
2. Afumaţi
3. Greereşti
4. Mierliceşti
5. Toneşti
6. Tufaru
7. Urşi

1. Mărunţei (1831)
2. Bălăneşti (1670)
3. Malu Roşu (f.1840)
1. Mihăeşti
2. Buşca

1. Ulmi
2. Milcovu din Deal
3. Milcovu din Vale
4. Stejaru

1. Morunglav (1489)
2. Bărăşti
3. Ghioşani
4. Moruneşti
5. Poiana Mare
1. Movileni
2. Bacea

1. Nicolae Titulescu

1. Obârşia
2. Câmpu Părului
3. Coteni
4. Obârşia Nouă
5. Tabonu
1. Oboga (1590)
1. Oporelu
2. Beria de Jos
3. Beria de Sus
4. Rădeşti
1. Optaşi

1. Orlea (1501)
2. Orlea Nouă

1. Osica de Jos
2. Bobu

1. Vlăduleni (1558)
2. Greci (1787)
3. Osica de Sus (1495)
4. Ostrov (1787)
5. Peretu
6. Tomeni (1489)
1. Pârşcoveni
2. Butoi
3. Olari
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62. PERIEŢI
63. PLEŞOIU

64. POBORU

65. PRISEACA
66. RADOMIREŞTI

67. REDEA
68. ROTUNDA

69. RUSĂNEŞTI
70. SÂMBUREŞTI

71. SÂRBII-MĂGURA

72. SCĂRIŞOARA
73. SCHITU

74. SEACA

75. SLĂTIOARA
76. SPINENI

1. Perieţi (1696)
2. Măgura
3. Mierleştii de Sus (1696)
1. Pleşoiu
2. Arceşti
3. Arceşti-Cot
4. Cocorăşti
5. Doba
6. Schitu din Deal
7. Schitu din Vale
1. Poboru
2. Albeşti
3. Cornăţelu
4. Creţi
5. Seaca
6. Surpeni

1. Priseaca (1496)
2. Buiceşti
3. Săltăneşti

1. Radomireşti (1512)
2. Călineşti
3. Crăciunei
4. Poiana
1. Redea
2. Redişoara
3. Valea Soarelui

77. SPRÂNCENATA

78. STOENEŞTI

79. STOICĂNEŞTI
80. STREJEŞTI

81. STUDINA
82. ŞERBĂNEŞTI
83. ŞOPÂRLIŢA

84. ŞTEFAN CEL MARE
85. TĂTULEŞTI

1. Rotunda (1700)
1. Rusăneşti
2. Jieni

1. Sâmbureşti
2. Cerbeni
3. Ioniceşti
4. Lăunele
5. Mănuleşti
6. Stănuleasa
7. Toneşti
1. Vităneşti

86. TESLUI

1. Scărişoara (1575)
2. Plăviceni (1557)
3. Rudari

87. TIA MARE

1. Seaca (1510)

89. TRAIAN

1. Alunişu
2. Cuza Vodă
3. Davideşti

91. URZICA

1. Schitu
2. Catanele
3. Greci
4. Lisa
5. Moşteni

88. TOPANA

1. Slătioara
2. Salcia

90. TUFENI

4. Optăşani
5. Profa
6. Spineni (1515)
7. Vineţi

1. Sprâncenata
2. Bârseştii de Sus
3. Frunzaru
4. Uria
1. Stoeneşti

1. Stoicăneşti (1512)
1. Strejeşti (1576)
2. Colibaşi
3. Mamura
4. Strejeştii de Sus
1. Studina
2. Studiniţa

1. Şerbăneşti (1513)
2. Strugurelu
3. Şerbăneştii de Sus
1. Şopârliţa (1530)

1. Ştefan cel Mare
2. Ianca Nouă
1. Tătuleşti (1570)
2. Bărbălăi
3. Lunca
4. Măgura
5. Mirceşti
6. Momaiu

1. Teslui
2. Cherleştii din Deal
3. Cherleştii Moşteni
4. Comăniţa
5. Corbu
6. Deleni
7. Schitu Deleni
1. Tia Mare
2. Doanca
3. Potlogeni

1. Topana
2. Cândeleşti
3. Ciorâca
4. Cojgărei
5. Ungureni
1. Traian

1. Tufeni
2. Barza
3. Stoborăşti
1. Urzica
2. Stăvaru

92. VALEA MARE

93. VĂDASTRA

94. VĂDĂSTRIŢA
95. VĂLENI

96. VÂLCELE
97. VERGULEASA

98. VIŞINA

99. VIŞINA NOUĂ

100. VITOMIREŞTI

1. Valea Mare (1747)
2. Bârca (1542)
3. Recea
4. Turia (1512)
5. Zorleasca
1. Vădastra

1. Vădăstriţa (1501)
1. Văleni (1536)
2. Mandra
3. Popeşti
4.Tirişneag

1. Vâlcele
2. Bărcăneşti
3. Vâlcelele de Sus

101. VLĂDILA
102. VOINEASA

103. VULPENI

1. Verguleasa
2. Căzăneşti
3. Cucueţi
4. Dumitreşti
5. Poganu
6. Valea Fetei
7. Vâneşti

1. Vişina (1545)
1. Vişina Nouă
1. Vitomireşti
2. Bulimanu

OLTENEŞTI, com. în jud. Vaslui, alcătuită din 6 sate, situată în zona Colinelor
Viişoarei, pe râul Crasna; 2 804 loc. (1 ian.
2011): 1 402 de sex masc. şi 1 402 fem.
Halte de c.f. în satele Olteneşti (inaugurată la 25 iul. 1888), Curteni şi Târzii.
Prelucr. cărnii. Producţie de condimente.
Fermă de creştere a vacilor pentru lapte.
Centru viticol şi de vinificaţie. Pomicultură. Pe terit. satului Curteni au fost
identificate urmele unei locuinţe din sec.
6–5 î.Hr. în care s-au găsit vase autohtone
din ceramică, lucrate la roată, amfore
greceşti, fusaiole, idoli ş.a., precum şi
vestigiile unei aşezări geto-dacice din sec.
5–4 î.Hr. În satul Curteni se află biserica
din lemn cu hramul „Sfinţii Voievozi”
(1475, cu unele refaceri şi transformări
din 1775), cu turn-clopotniţă pe pronaos
şi decor sculptat la ancadramente (azi în
ruină), iar în satul Vineţeşti, o biserică
din vălătuci cu hramul „Sfinţii Voievozi”
(1812); în satul Târzii există biserica de
zid cu hramul „Sfântul Nicolae” (1800).
OLTENI, com. în jud. Teleorman, alcătuită din 2 sate, situată în Câmpia

104. VULTUREŞTI

Găvanu-Burdea, pe râul Teleorman; 3 204
loc. (1 ian. 2011): 1 578 de sex masc. şi
1 626 fem. Staţie de c.f. (în satul Olteni).
Produse textile (confecţii, lenjerie fină) şi
alim. (pufarine). Fermă avicolă. Pe terit.
satului Olteni au fost descoperite (1958,
1961, 1966, 1969) vestigiile unei aşezări
de bordeie, aparţinând culturii materiale
Ipoteşti-Cândeşti (sec. 6–7), în care s-au
găsit borcane decorate cu striuri, un tipar
de presat cercei ş.a., şi a fost identificată
o necropolă birituală din aceeaşi perioadă, din care s-au recuperat vase din
ceramică, mărgele de chihlimbar, piepteni, fibule ş.a. În satul Perii Broşteni,
numit iniţial Perii Râioşi, se află o biserică
cu hramul „Sfântul Nicolae” (1842,
pictată în 1847), iar în satul Olteni există
biserica „Sfântul Dumitru” (1881). În
fostul sat Dobrogostea, atestat documentar în 1515 (sat desfiinţat la 17 febr.
1968 şi înglobat în satul Olteni) se află
biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva”
(c. 1800, pictată în 1846 şi restaurată în
anii 2000–2002).

3. Dejeşti
4. Doneşti
5. Stănuleasa
6. Trepteni

Olteniţa
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1. Vlădila (1501)
2. Frăsinet-Gară
3. Vlădila Nouă (1879)
1. Voineasa
2. Blaj
3. Mărgăriteşti
4. Racoviţa
5. Rusăneştii de Sus

1. Vulpeni
2. Cotorbeşti
3. Gropşani
4. Mardale
5. Pescăreşti
6. Plopşorelu
7. Prisaca
8. Simniceni
9. Tabaci
10. Valea Satului

1. Vultureşti (1492)
2. Dienci (1828)
3. Valea lui Alb
4. Vlăngăreşti (1828)

OLTENIŢA, municipiu în jud. Călăraşi,
situat pe stg. Dunării, în aval de confl. cu
râul Argeş, la 5–15 m alt., la 60 km SE de
municipiul Bucureşti; 27 019 loc. (1 ian.
2011): 12 927 de sex masc. şi 14 092 fem.

Olteniţa. Figurină aparţinând culturii Gumelniţa
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Olteţ

Supr.: 109,6 km2, din care 9,6 km2 în
intravilan; densitatea: 2 814 loc./km2. Port
fluvial. Staţie finală de c.f. Nod rutier.
Expl. de balast. Oţelărie; şantier naval
(constr. şi reparaţii de motonave, de vase
fluviale pentru călători, de remorchere,
iahturi, şlepuri, drăgi ş.a.). Producţie de
piese turnate din fontă şi oţel, de mobilă,
de confecţii textile şi metalice, de prefabricate din beton, de produse alim. (preparate din carne şi lapte, conserve, zahăr,
panificaţie) şi de nutreţuri combinate.
Muzeu de arheologie şi istorie (inaugurat
în 1957) în care sunt expuse unelte din
piatră şi os, ceramică, figurine aparţinând
culturii materiale Gumelniţa, tezaure din
milen. 1 d.Hr., numismatică etc. Muzeu
municipal de artă (inaugurat în 1999).
Istoric. În perimetrul municipiului O., la
c. 3 km E de centru, pe movila Gumelniţa,
au fost descoperite (1925 şi 1960) vestigiile
celei mai mari aşezări eneolitice (milen.
4 î.Hr.), aparţinând culturii materiale
Gumelniţa, extinsă pe c. 2 ha, cu mai multe
niveluri de locuire. Specific pentru
această cultură sunt locuinţele de suprafaţă, cu pereţii pictaţi sau ornamentaţi în
relief, cu motive spiralate-meandrice.
Totodată, se remarcă bogăţia şi varietatea
uneltelor şi armelor din piatră şlefuită sau
din cupru (topoare, răzuitoare, lame,
vârfuri de lance şi săgeată, dălţi, râşniţe,
săpăligi, împungătoare din aramă etc.),
precum şi unele podoabe din cupru sau
aur. Nota dominantă a culturii materiale
Gulmelniţa este dată însă de vasele
ceramice cu forme elegante (vase înalte
cu gât dublu, castroane tronconice cu
buza înaltă, străchini larg deschise cu
buza întoarsă spre interior, vase de
provizii cu corp cilindric şi fund tronconic
etc.), modelate cu mâna, arse oxidant, la
rece, decorate cu motive spiralice-meandrice, realizate prin incizie sau excizie şi
pictate (pictură albă şi pictură sgrafiat`)
cu grafit)
cu motive geometrice (spirale simple sau
conjugate, brâuri alveolare, unghiuri, în
formă de tablă de şah etc.). Foarte bine
reprezentată este şi plastica antropomorfă
(figurine feminine sau perechi, din
teracotă, idoli, figurine cu vas pe cap) şi
zoomorfă (bovine, păsări etc.). Se presupune că în timpul Imperiului Roman pe
terit. actual al oraşului O. a existat fortăreaţa Constantiniana Daphne, construită
de Constantin cel Mare, vizavi de cetatea

Transmarisca (Turtucaia/Tutrakan de
azi, Bulgaria), pentru întârirea limesului
dunărean. Săpăturile arheologice din
arealul oraşului O. au mai scos la iveală
obiecte de podoabă, tezaure ş.a., datând
din perioada feudală. Localit. O. apare
consemnată documentar, prima oară, într-un act emis de Neagoe Basarab la 13
apr. 1515, iar apoi într-un hrisov emis de
Radu de la Afumaţi la 1 iun 1526. La 23
apr. 1853, O. a fost recunoscută oficial ca
„oraş slobod”, iar la 24 oct. 1997 a fost
trecut în categoria municipiilor.
Monumente: bisericile cu hramurile
„Sfântul Nicolae” (1855-1858), declarată
monument istoric în anul 2004, „Înălţarea
Domnului”-Eroi, construită în 1938 după
planul arhitectei Henriette DelavranceaGibory (fiica lui Barbu Ştefănescu
Delavrancea) şi „Sfânta Cuvioasă Parascheva” (1947); clădirea fostului tribunal,
construită în 1925 după planurile arhitectului Ion Cernescu (azi sediul Muzeului
de arheologie şi istorie); Monumentul
eroilor din Primul Război Mondial.

OLTEŢ 1. Râu, afl. dr. al Oltului în cursul
inf.; 175 km; supr. bazinului: 2 460 km2.
Izv. de sub curmătura Olteţului, aflată
între vf. Bou (1 908 m alt.) şi vf. IgoiuMicaia, de la 1 600 m alt., străbate sectorul
montan pe direcţia N-S (formând limita
între M-ţii Parâng şi M-ţii Căpăţânii),
unde are pante accentuate (45–50‰), iar
în amonte de com. Polovragi străpunge
un masiv calcaros în care şi-a săpat chei
impunătoare (Cheile Olteţului) şi în care
s-a format peştera Polovragi. Traversează
apoi Subcarpaţii Olteniei şi Piem.
Olteţului, intră în N Câmpiei Romanaţi,
trece prin Balş, de unde îşi schimbă
direcţia de curgere spre SE şi se varsă în
Olt pe terit. com. Fălcoiu (jud. Olt). În
zona de câmpie, apele O. sunt folosite
pentru irigaţii. În aval de Balş, în anii
foarte secetoşi, râul seacă. Afl. pr.: Tărâia,
Cerna, Peşteana, Geamărtălui, Bârlui.
2. Piemontul Olteţului, subunitate a
Piem. Getic, care ocupă peste 33% din
supr. acestuia, situată în partea de S a
României, între Subcarpaţii Olteniei (la
N), râul Olt (la E), Câmpia Romanaţi (la
S), râurile Jiu (la SV) şi Gilort (la V).
Alcătuit din depozite aluvionare fluviolacustre (nisipuri şi pietrişuri cuaternare,
argile), P.O. are aspectul unui larg platou
piemontan, cu alt. 200–550 m, care se
lăţeşte pe măsură ce coboară spre S, fiind
puternic fragmentat şi separat de
adevărate culoare depresionare, cu lunci

Olteţ (1). Cheile Olteţului

-1926
, declarat` monument istoric.
largi şi terase în lungul văilor (Olteţ,
Cerna, Geamărtălui, Horezu, Bârlui,
Beica ş.a.), mărginite de versanţi cu
înclinare accentuată sau moderată.
Reprezintă o importantă zonă pomiviticolă, de creştere a animalelor şi de
expl. a petrolului şi gazelor naturale. În
cadrul P.O. se evidenţiază o subunitate
de dealuri piemontane în partea de N,
sub forma unor culmi prelungi cu
înclinare către S, cu versanţi abrupţi, şi o
subunitate de podişuri colinare în partea
de S, reprezentată printr-un ansamblu de
culmi netede, separate de văi largi, cu
aspect de câmpie piemontană înaltă.
Zona dealurilor piemontane are o alt.
medie de 400 m, dar în arealul ei se
detaşează câteva dealuri cu înălţimi de
peste 500 m (Dealurile Bârzei 501 m,
Obârşia 548 m, Rugetu 549 m – alt. max.
ş.a.). P.O. cuprinde în perimetrul său
Dealurile Amaradiei, Dealurile Cernei (sau
Sasca-Pesceana), Pod. Teslui şi Pod. Beicăi.

OLTHLAKA Õ Grăniceri.

OLTINA 1. Liman fluviatil situat în lunca
de pe dr. fl. Dunărea, pe terit. com. Oltina
(jud. Constanţa). Supr.: 25 km2; vol.: 60
mil. m3. Are ad. mică (sub 1,5 m) şi regim
hidrologic variabil. Legat cu Dunărea
printr-un canal pe care s-a construit un
stăvilar. Piscicultură.
2. Podişul Oltinei, subunitate a Pod.
Dobrogei de Sud, situată în SV jud.
Constanţa, între Dunăre (la V şi SV), Pod.
Carasu (la N şi NE), Pod. Cobadin (la E

şi SE) şi graniţa cu Bulgaria (la S). Este
format din mai multe platouri interfluviale, acoperite cu depozite loessoide
groase, cu alt. de 130–180 m, care coboară
uşor spre V-NV până la 50–100 m deasupra luncii Dunării. Văile scurte, tributare
Dunării (Valea Mare, Canaraua Fetei,
Peştera, Ceairu, Baciu, Urluia ş.a.) sunt
puternic adâncite în depozitele de loess,
căpătând aspect de canioane în interiorul
podişului. Spre zonele de vărsare în
Dunăre, aceste văi se lărgesc mult, sub
forma unor pâlnii în care sunt cantonate
limane fluviatile.
3. Com. în jud. Constanţa, alcătuită
din 4 sate, situată în lunca şi pe terasele
de pe dr. Dunării, la contactul cu Pod.
Oltinei; 2 780 loc. (1 ian. 2011): 1 360 de
sex masc. şi 1 420 fem. Cherhana. Pepinieră piscicolă. Centru viticol şi pomicol (piersici, caişi, cireşi, vişini, pruni).
În timpul stăpânirii romane, aşezarea,
cunoscută sub numele Altina (sau
Altinum), funcţiona ca staţie a flotei militare din Moesia Secunda. Pe terit. localităţii Satu Nou au fost descoperite (1949,
1956–1959) trei cimitire de incineraţie, din
sec. 8–9, în care s-au găsit vase din
ceramică lustruită (tipic protobulgară) şi
striată (autohtonă), de influenţă provincial-romană. În satul Satu Nou se află
biserica din paiantă cu hramul „Înălţarea
Domnului” (1863), iar în satul Strunga
(fost Câşla) există biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1770, reconstruită
în 1926) şi schitul Strunga (de maici),
înfiinţat în anul 2004, cu biserica „Buna
Vestire”, aflată în construcţie.
OLTUS Õ Olt (2).

OMU 1. Cel mai înalt vârf din M-ţii
Bucegi (Carpaţii Meridionali). Alt.: 2 505
m. Alcătuit din fliş cretacic (gresii şi
conglomerate). Face parte din Parcul
Natural Bucegi, în arealul lui remarcându-se circurile şi văile glaciare (Gaura,
Ţigăneşti, Mălăeşti, Moraru, Cerbu), care
au o desfăşurare radiară în jurul vârfului,

Omu (1). Vârful Omu

precum şi numeroase elemente floristice
specifice munţilor înalţi: garofiţa (Dianthus tenuifolius), cuiucuşoara (Alyssum repens), sparceta (Onobrychis transsylvanica),
floarea-de-colţi (Leontopodium alpinum),
declarată monument al naturii. Pe vf. O.
se află o cabană turistică (inaugurată la
3 sept. 1888, cea mai veche din ţară) şi o
staţie meteorologică. Primele observaţii
meteorologice la această staţie au fost
efectuate de către cabanierul Ion Stănilă
(între 1927 şi 1937) care consemna zilnic
datele meteorologice într-un registru, iar
în 1937 Institutul Meteorologic din
Bucureşti a înfiinţat la această cabană un
birou special cu trei observatori care
transmiteau prin radio, din oră în oră,
datele meteorologice. În 1962 a fost construită o staţie proprie cu toate dotările
moderne necesare transmiterii datelor
meteorologice. Important obiectiv turistic
către care converg mai multe trasee
marcate care vin dinspre Valea Prahovei
(Sinaia, Buşteni), Valea Ialomiţei (Hotel
Peştera) şi com. Bran.
2. Cel mai înalt vârf din M-ţii Suhard
(Carpaţii Orientali). Alt.: 1 932 m. Alcătuit
din şisturi cristaline (filite, şisturi sericitocloritoase).

ONCEŞTI 1. Com. în jud. Bacău, alcătuită
din 7 sate, situată în Colinele Tutovei, la
confl. râului Frunteşti cu Berheci; 1 701
loc. (1 ian. 2011): 863 de sex masc. şi 838
fem. Pe terit. satului Bărboasa au fost
descoperite (1960–1965) urmele unei
aşezări de la sf. Epocii bronzului, în care
s-au găsit unelte din os (ace, cuţite, seceri,
dălţi) şi ceramică tipică culturii materiale
Noua (sec. 14–12 î.Hr.), reprezentată prin
ceşti cu o toartă sau două, vase de provizii cu lustrul negru ş.a. Tot aici a fost
identificată o aşezare carpică cu necropolă de incineraţie, datând din sec. 3. În
arealul satului Onceşti a fost identificată
(1967–1970) o aşezare de bordeie din sec.
9, aparţinând culturii materiale Dridu,
din care s-au recuperat borcane decorate
cu fascicule de striuri ondulate, fusaiole,

Omu (1). Staţia meteorologică
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un inel din bronz ş.a. În satul Onceşti, se
află bisericile cu hramurile „Adormirea
Maicii Domnului” (1792–1795, rezidită în
1835 şi reparată în 1852, 1872, 1878, 1894,
1909) şi „Sfântul Nicolae” (ante 1809), iar
în satul Bărboasa, o biserică de zid cu
hramul „Adormirea Maicii Domnului”
(ante 1809) şi o biserică din lemn cu
hramul „Naşterea Maicii Domnului”
(1812–1814, refăcută în 1898–1909).
2. Com. în jud. Maramureş, formată
dintr-un sat, situată în Depr. Maramureş,
pe valea râului Iza; 1 549 loc. (1 ian. 2011):
764 de sex masc. şi 785 fem. Producţie de
băuturi răcoritoare. Agroturism. Satul
Onceşti apare menţionat documentar în
1360. Com. O. a fost înfiinţată la 7 apr.
2004 prin desprinderea satului Onceşti
din com. Bârsana, jud. Maramureş.

ONEŞTI, municipiu în jud. Bacău, situat
în Depr. Tazlău-Caşin, la 210 m alt., în
zona de confl. a râurilor Oituz şi Caşin
cu râul Trotuş şi în amonte de confl. acestuia din urmă cu râul Tazlău, la 98 km SV
de municipiul Bacău; 48 812 loc. (1 ian.
2011): 22 979 de sex masc. şi 25 833 fem.
Supr.: 51,9 km2, din care 20,8 km2 în intravilan; densitatea: 2 347 loc./km2. Staţie
de c.f. (inaugurată în 1884). Nod rutier.
Termocentralele
(655MW),
MW) şi
la Borzeşti I(400
dat` în folosinţă în 1956 şi,
Borzeşti II, date
fost lichidat`de
[n mart.
respectiv, în 1975. aRafinărie
ţiţei2013.
Rafin`rie de \i\ei (din 1956), dezafectat` [n 2009 ]i lichidat` [n febr. 2015. Constr. de
(intrată în funcţiune în 1956). Ind. constr.
de maşini (utilaje şi piese de schimb
pentru ind. chimică), chimică (îngră- ; ind.
şăminte chimice, cauciuc sintetic, fenol,
acetonă, acid sulfuric, policlorură de vinil,
produse sodice şi clorosodice), textilă
(conf.), de prelucr. a lemnului (cherestea,
mobilă) şi alim. (preparate din lapte şi
carne, băuturi, panificaţie ş.a.). Producţie
de rezervoare, de cisterne şi conteinere
metalice şi de sticlă. Instalaţie modernă
pentru demineralizarea apei (în localit.
componentă Borzeşti), intrată în funcţiu-

Oneşti. Sala Sporturilor
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ne la 3 nov. 1995. Muzeu municipal de
istorie (1958). Biblioteca municipală
„Radu Rosetti”. Festival anual internaţional de muzică uşoară pentru copii, în
luna mai (din 1995). Sală modernă de
sport. Importantă şcoală de gimnastică
feminină la care s-a format, în anii ’70 ai
sec. 20, gimnasta Nadia Comăneci. La
marginea de E a municipiului O., în
apropiere de confluenţa râului Tazlău cu
Trotuş, se află Dealul Parechiu, declarat
rezervaţie naturală, acoperit cu vegetaţie
abundentă, cu diverse elemente termofile.
Istoric. Oraşul O. a luat naştere în 1952
pe vatra vechiului sat Oneşti – menţionat
documentar, prima oară, în 1436 („seliştea
lui Oană la Trotuş”), apoi la 14 dec. 1458
şi devenit târg pe la anul 1800 (azi cartier
al municipiului). Oraşul O. a fost declarat
municipiu la 17 febr. 1968, având în
subordine ad-tivă 2 localit. componente:
Borzeşti şi Slobozia. Între 22 mart. 1965
şi 20 mai 1996, oraşul, şi apoi municipiul
O., a purtat numele Gheorghe GheorghiuDej. Monumente: în localit. componentă
Borzeşti (Õ) se află biserica cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului” (26,20 m
lungime şi 10,30 m lăţime) ctitorie din anii
1493–1494 a domnului Ştefan cel Mare şi
a fiului său Alexandru (sfinţită la 12 oct.
1494), cu faţadele decorate cu ceramică
smălţuită (verde, galben, cafeniu deschis,
portocaliu), în alternanţă cu cărămidă şi
piatră brută; a fost restaurată în anii 1904–
1905, 1924 şi 1993–1994 (resfinţită la 12
oct. 1994, la împlinirea a 500 de ani de la
prima sfinţire). Picturile murale interioare
din această biserică au fost executate în
anii 2003-2004 de către Grigore Popescu;
biserica având hramul „Sfântul Nicolae”
(ante 1809, reclădită în 1843–1849, pictată
de Gheorghe Tattarescu, cu unele transformări din 1893 şi restaurată în 1940 şi 1988);
stejarul multisecular de la Borzeşti (ocrotit
de lege).

ONICENI, com. în jud. Neamţ, alcătuită
din 11 sate, situată în partea de V a Pod.
Central Moldovenesc; 3 604 loc. (1 ian.
2011): 1 833 de sex masc. şi 1 771 fem.

OPORELU, com. în jud. Olt, alcătuită din
4 sate, situată în partea de SV a Piem.
Cotmeana; 1 302 loc. (1 ian. 2011): 619 de
sex masc. şi 683 fem. Expl. de petrol şi
gaze naturale. Viticultură. Bisericile cu
hramurile „Sfinţii Voievozi” (1901) şi
„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”
(1842–1843), în satele Oporelu şi Beria de

Oradea (3).Vedere generală

de văi largi, şi înălţimi de 200–300 m, care
domină Câmpia Barcăului spre V şi NV.
Dealurile Oradei, ca de altfel întregul
OPREA CÂRŢIŞOARA Õ Cârţişoara.
compartiment al Dealurilor Crişene, conOPRIŞOR, com. în jud. Mehedinţi, alcă- stituie rezultatul unui proces accentuat
tuită din 2 sate, situată în zona de contact de eroziune exercitat asupra unui vast
a Câmpiei Blahniţei cu Piem. Bălăciţei; piemont de acumulare, situat la poalele
2 514 loc. (1 ian. 2011): 1 247 de sex masc. de SV ale M-ţilor Plopiş. Dealurile Oradei
şi 1 267 fem. Produse alim (amidon). sunt acoperite în mare parte cu pomi
Centru viticol. Culturi de cereale, legume fructiferi (meri, peri, caişi, vişini, cireşi)
ş.a. Creşterea bovinelor. Biserica „Sfântul şi plantaţii de viţă de vie (Podgoria
Nicolae” (1890), în satul Oprişor.
Oradei).
2. Depresiunea Oradea–Vad–Borod
OPTAŞI-MĂGURA, com. în jud. Olt,
formată dintr-un sat, situată în partea de Õ Vad–Borod.
3. Municipiu în partea de NV a
S a Piem. Cotmeana, pe cursul superior
României,
reşed. jud. Bihor, situat pe
al râului Vedea, la 244 m alt.; 1 141 loc.
(1 ian. 2011): 540 de sex masc. şi 601 fem. cursul inf. al râului Crişu Repede, la
Reşed. com. este satul Optaşi. Moară de poalele de SV ale Dealurilor Oradei, în
cereale. Producţie de amidon şi produse extremitatea de V a Depr. Oradea–Vad–
din amidon, de tricotaje şi de panificaţie. Borod, la 150 m alt., la 12 km SE de
Popas turistic. În satul Optaşi se află bise- graniţa cu Ungaria (vama Borş); 204 785
ricile cu hramurile „Adormirea Maicii loc. (1 ian. 2011): 96 081 de sex masc. şi
2
Domnului” (1783–1785, cu picturi origi- 108 704 fem. Supr.: 115,6 km , din care
2
în
intravilan;
densitatea:
5 851
35
km
nare) şi „Sfântul Nicolae” (1833). Până la
2
7 mai 2004, com. Optaşi-Măgura a avut loc./km . Nod feroviar (5 linii) şi rutier
în componenţă satul Vităneşti care la acea (5 direcţii). Aeroport. Important centru
dată s-a desprins din această comună şi industrial, comercial, bancar, cultural şi
a devenit reşed. comunei nou înfiinţată de învăţământ al ţării. Două centrale
electrice şi de termoficare: Oradea I (105
Sârbi-Măgura, jud. Olt.
, turistic
MW, intrată în funcţiune în 1966) şi
OPTATIANA Õ Zimbor.
Oradea II (150 MW, dată în folosinţă în
ORADEA 1. Dealurile Oradei, unitate 1987). Ind. constr. de maşini (maşini-uneldeluroasă de relief, parte componentă a te pentru aşchierea metalelor, maşini de
Dealurilor Plopişului (Dealurile Crişene), găurit, maşini de filetat, maşini şi utilaje
situată în partea central-vestică a jud. agricole şi forestiere, raboteze, ciocane
Bihor, la N de valea Crişului Repede şi pneumatice, mecanisme de închidere şi
la NE de municipiul Oradea. Sunt alcă- deschidere pentru diferite mijloace de
tuite din argile, nisipuri loessoide, marne transport, piese şi accesorii pentru
argiloase ş.a., au culmi prelungi, separate autovehicule, produse metalice de larg
Jos; biserică din lemn cu hramul „Sfântul
Gheorghe” (sec. 18), în satul Rădeşti.

consum etc.), chimică (lacuri, pigmenţi
anorganici, vopsele pe bază de ulei,
medicamente, acizi), textilă (tricotaje,
conf., ţesături din bumbac, articole de
pasmanterie), mat. de constr. (cărămidă,
beton celular autoclavizat/BCA, cahle de
teracotă, prefabricate din beton, azbociment), de prelucr. a lemnului (mobilă,
cherestea, butoaie), de încălţ. şi alim. (ulei
vegetal, zahăr, preparate din carne şi
lapte, conserve, băuturi alcoolice, spirt,
bere, produse de panificaţie etc.). Confecţii de blănuri; articole de marochinărie;
tăbăcării; tipografii. Ferme avicole şi de
creştere a porcilor. Sere legumicole,
termoficate. Universitatea Oradea (inaugurată în 1963), cu 15 facultăţi, 12 136
studenţi şi 354 profesori (în anul universitar 2007–2008); Institut Biblic de învăţământ superior (1990), numit în prezent
Universitatea Creştină „Partium”; Universitatea privată „Agora” (2000). Centru
naţional de cercetări geotermale. Teatru
de stat, cu două secţii (română şi maghiară), teatrul de păpuşi „Arcadia”, cu două
secţii (română şi maghiară), filarmonică
al cărui prim concert a avut loc la 5 ian.
1888, iar în 1949 a devenit Filarmonica de
stat, cu o sală proprie de concerte
inaugurată în 2003, trei case de cultură,
patru cinematografe, cinci biblioteci, între
care se remarcă Biblioteca judeţeană
„Gheorghe Şincai” (f. 1911), cu peste 700
mii
000 de vol. în prezent, cinci muzee ş.a.
Muzeul Ţării Crişurilor, adăpostit în
Palatul episcopal, în stil baroc, renovat
în 1970 şi deschis la 17 ian. 1971, cuprinde
colecţii de istorie şi arheologie, de ceasuri,
argintărie, numismatică, produse ale
vechilor bresle, lucrări de artă plastică,
precum şi colecţii de etnografie şi ştiinţele
naturii (valoroase exponate ornitologice).
Alte muzee: Muzeul Militar Naţional,
Muzeul Episcopiei Ortodoxe, Muzeul
Episcopiei romano-catolice, expoziţiile

Oradea (3).Palatul Primăriei municipale

memoriale „Iosif Vulcan” (1965) şi „Ady
Endre” (1955). Posturi locale de radioemisie („Sonvest”, din 1993) şi de televiziune (TVS). La O. apare, printre altele,
revista literară „Familia” (din 1965), ca o
continuare a revistei omonime apărută
sub conducerea lui Iosif Vulcan în
perioada 1880–1906 şi apoi cu intermitenţe până în 1944. La 8 km SE de O. se
află Băile 1 Mai, iar la 10 km SE, complexul balnear Băile Felix. Din 1994, la O.
are loc anual (în luna iul.) târgul naţional
al meşteşugarilor populari. Istoric. Cele
mai vechi urme de locuire descoperite în
perimetrul actual al municipiului O. (în
punctele Salca, Gheţărie, Seleuş, Parcul
„Petöfi”) datează din Neolitic, cu
inventar tipic pentru cultura materială
Tisa (în special ceramică având decor de
proeminenţe perforate vertical şi dispuse
simetric). Epoca bronzului este ilustrată
prin numeroase piese (o situlă şi trei
spade din bronz, o brăţară din aur cu
capetele în volută ş.a.) şi ceramică tracică
(specifică culturii materiale Otomani). Săpăturile arheologice efectuate în diferite
alte zone ale municipiului O. au mai scos
la iveală vestigii din Hallstatt, din
perioadele dacică, daco-romană (în
special monede romane), prefeudală şi
feudală (podoabe din sec. 9–10). În a doua
jumătate a sec. 11, pe locul actualei cetăţi,
a fost întemeiat un centru religios catolic
prin aducerea şi stabilirea mai multor
familii maghiare alături de populaţia
românească, iar în anii 1077–1095 a fost
construită cetatea din ordinul regelui
ungur Ladislau I. În 1113, O. apare
menţionată documentar pentru prima
oară cu toponimul Episcopus Waradiensis,
în 1440 apare consemnată cu denumirea
de Castrum Waradiense, iar în 1449 figura
ca oraş (Civitas Waradiensis). În anul 1204,
Papalitatea, care consemna într-un
document existenţa unei numeroase
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populaţii ortodoxe în dioceza de la O.,
solicita măsuri urgente pentru catolicizarea ei. În timpul invaziei din 1241,
mongolii au jefuit şi incendiat atât fortificaţia din O., cât şi aşezările din jur. După
refacerea fortificaţiei şi creşterea rolului
centrului religios de la O., localit. a
cunoscut (sec. 14–17) o perioadă de mare
înflorire a meşteşugurilor, comerţului şi
culturii. Într-un registru orădean din 1374
este consemnată prezenţa, la O. şi
împrejurimi, a unei numeroase populaţii
româneşti, alături de care vieţuia o
comunitate maghiară. În sec. 15–16 apar
şi se dezvoltă nenumărate bresle, atestate
în diferite documente. La jumăratea sec.
15 este menţionat la O. un observator
astronomic – primul în această parte a
Europei. Populaţia oraşului a participat
în număr mare la răscoala din 1514,
condusă de Gheorghe Doja, precum şi la
răscoala antifeudală şi antiotomană din
1527 a lui Ivan Nenada. În 1538, la O. s-a
încheiat pacea dintre Ferdinand I de
Habsburg şi Ioan Zápolya, care îşi
disputau stăpânirea asupra Transilvaniei,
aceasta rămânând sub autoritatea viageră
a lui Ioan Zápolya. După mai multe
asedii (1475, 1514, 1556–1557), cetatea din
O. a fost reconstruită în a doua jumătate
a sec. 16 de către principii Transilvaniei,
devenind una dintre cele mai însemnate
fortificaţii de apărare ale Principatului,
aşa după cum reiese şi dintr-o stampă
realizată în 1598 de Joris Hoeffnägel.
Puternica cetate din O. a rezistat unui
asediu turcesc din 3 oct. 1598, dar în
perioada iul.–28 aug. 1660 a fost asediată
şi cucerită, iar oraşul incendiat. Timp de
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32 de ani (până în 1692), O. s-a aflat sub
stăpânire otomană, devenind sediul unui
paşalâc (până la 5 iun. 1692). În 1692, în
urma unui îndelungat asediu al trupelor
creştine aparţinând Ligii Sfinte, cetatea
şi oraşul au fost părăsite de turci, acestea
intrând sub autoritate habsburgică până
în 1918. În această perioadă a fost
reinstaurată supremaţia Episcopiei
catolice din O., au fost înfiinţate facultăţile de filosofie (1780) şi de drept (1788),
un seminar (1777), o bibliotecă ş.a. În
1870, comunităţile celor patru târguri
(Oradea, Olosig, Velenţa şi Subcetate,
ultimele trei au devenit cartiere ale
oraşului), menţionate documentar în sec.
12, după ce au obţinut, fiecare în parte,
autonomia ad-tivă, s-au unit într-o
singură aşezare numită Oradea Mare. La
29 sept./12 oct. 1918, la O. s-a întrunit
Comitetul Executiv al Partidului Naţional
Român care a adoptat, în unanimitate,
declaraţia cu privire la hotărârea
românilor din Transilvania de a se aşeza
„printre naţiunile libere”. După pronunţarea Dictatului de la Viena (30 aug.
1940), O. s-a aflat sub ocupaţie ungară
până la 12 oct. 1944, când a fost eliberată
de armata română. În timpul celor patru
ani de ocupaţie maghiară, centrul politico-ad-tiv al jud. Bihor a fost transferat
la Beiuş. Oraşul O. a fost declarat municipiu la 17 febr. 1968. Monumente:

Oradea (3). Biserica cu Lună

Cetatea Oradei, construită în anii 1077–
1095, distrusă de invazia mongolă din
1241, reconstruită în perioada 1570–1589,
refăcută (în stil Vauban) şi extinsă între
1717 şi 1780 de către autorităţile Imperiului Habsburgic. Cetatea Oradei, una
dintre cele mai mari şi mai bine păstrate
din Transilvania, se află pe lista monumentelor istorice care trebuie sa fie
restaurată în perioada 2010-2015; bisericile romano-catolice cu hramurile
„Sfânta Treime” (1723, pictată în 1880) şi
„Maica Îndurerată” (1741); catedrala
romano-catolică având hramul „Sfânta
Maria”, unul dintre cele mai mari monumente baroce din ţară (78,40 m x 40 m),
construită în anii 1752–1780, mai întâi
după proiectele arhitecţilor italieni
Giovanni Battista Ricca di Lugano şi
Domenico Luchini şi terminată de arhitectul austriac Franz Anton Hillebrandt,
cu două turle de 61 m înălţime fiecare,
plasate simetric (stânga şi dreapta) deasupra faţadei de E, are alura monumentelor
baroce din N Italiei. În interior, catedrala
păstrează fragmente de fresce din anii
1776–1778 executate de Ioan Schoph, şi
din 1878–1880 realizate de pictorul
Francisc Storno, precum şi o orgă de mari
dimensiuni, instalată în anul 1780. Altarul
a fost sculptat în marmură de Carrara, în
anul 1897, de maistrul italian Triscornia
după planul artistului Toth Stephan;
claustrul mănăstirii franciscane (1731),
azi spital; biserica ortodoxă din cartierul
Velenţa, cu hramul „Sfinţii Arhangheli

Oradea (3). Catedrala romano-catolică
„Sfânta Maria”

Mihail şi Gavriil” (1760–1780, distrusă de
un incendiu în 1836 şi refăcută în 1864),
cu turn-clopotniţă de 40 m înălţime;
palatul Episcopiei romano-catolice,
construit în anii 1762–1777, în stil baroc,
după planurile arhitectului austriac Franz
Anton Hillebrandt, cu 100 de încăperi.
După lucrările de renovare efectuate la
sfârşitul anilor ’70 ai sec. 20, adăposteşte
în prezent Muzeul Ţării Crişurilor;
biserica romano-catolică cu hramul
„Sfântul Ladislau” (1720–1733), cu adăugiri din 1741 (sacristia) şi 1800 (a fost
alungit corul); biserica mănăstirii
Ursulinelor (1772), azi biserica romanocatolică „Sfânta Ana”; Biserica cu Lună,
având hramul „Adormirea Maicii
Domnului” (azi Catedrala Episcopiei
Ortodoxe din Oradea), cu turn-clopotniţă
de 55 m înălţime, a fost construită în anii
1784–1790 în stil baroc, cu elemente neoclasice, după planul arhitectului Jakob
Eder, şi pictată la interior în 1816–1817
de fraţii Alexandru şi Arsenie Teodorovici din Năsăud şi în 1831 de Paul
Murgu. Biserica a fost renovată în anii
1909, 1929 şi repictată integral în 1977 de
Eremia Profeta. În 1793 a fost instalat în
turlă un orologiu şi un glob care se
învârte în jurul propriului ax, indicând
fazele Lunii fapt pentru care i s-a atribuit
numele Biserica cu Lună. Pe arcul dublu
de deasupra altarului se află pictat
portretul lui Horea; claustrul mănăstirii
Ursulinelor (1772, cu modificări din 1857
şi 1877); biserica ortodoxă, din lemn, cu

Oradea (3). Biserica romano-catolică
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Maicii Domnului” (1864), în satul Prilog.
Până la 21 mai 2010, com. O.N. a avut în
componenţă satele Racşa şi Racşa-Vii care
la acea dată s-au desprins din com. Oraşu
Nou şi au format com. Racşa, jud. Satu
Mare.

ORATA, Mănăstirea ~ Õ Fundu
Moldovei.

Oradea (3). Muzeul Ţării Crişurilor, organizat în Palatul Episcopal

hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil”, construită în 1785 şi strămutată
(din satul Brusturi) la Oradea în 1962;
biserica ortodoxă cu hramul „Sfântul
Nicolae” (1801–1810); biserica reformată (1835–1853); biserica mănăstirii
Capucinilor (1827); biserica ortodoxă
ruteană, cu hramul „Sfânta Treime” (sec.
18); Sinagogă (1803); Sinagoga Neologă
„Zion”, construită în anii 1877–1878 după
planul arhitectului David Busch, cu fresce
originare executate de Horovitz Mór, este
una dintre cele mai mari sinagogi din
România (1 000 de locuri); capela romano-catolică „Sfântul Ladislau” (1887); biserica ortodoxă cu hramul „Sfântul
Gheorghe” (sec. 19); biserica evanghelică
(1903); biserica romano-catolică din
cartierul Olosig, construită în 1905 după
planurile arhitecului Rimanóczy Kálmán
junior; clădirea Gării (1858); clădirea
Teatrului de Stat, construită în stil
neoclasic (1899–1900) de firma vieneză
Ferdinand Fellner, în colaborare cu
Hermann Helmer după planul arhitectului Rimanóczy Kálmán junior; clădirea
Primăriei municipale (1902–1903), în stil
neoclasic ridicată după planul arhitectului Rimanóczy Kálmán, dominată de
un turn cu ceas, înalt de 50 m; clădirea
Tribunalului (1901); palatul Episcopiei
greco-catolice (1900–1905), în stil neoclasic, cu elemente ale stilurilor rococo,
baroc şi Renaştere, azi sediul Bibliotecii
judeţene, a fost construit după planul
arhitectului Rimanóczy Kálmán şi este
marcat la colţ de un turn fals; alte edificii
construite după planurile arhitectului
Rimanóczy Kálmán junior sunt: Palatul
Episcopiei Ortodoxe (1905, renovat în
1971), Palatul de Finanţe (febr. 1899–apr.
1900, stil eclectic), Palatul „Moscovitz”
(1905, stil secession), Palatul „Apollo”

(1912–1914); Palatul „Vulturul Negru” a
fost construit în anii 1907–1908 după
planurile arhitecţilor Komor Márcell şi
Dezsö Jakab, în stil secession, şi este
compus din două corpuri cu parter şi
patru etaje fiecare între care se află un
pasaj acoperit cu vitralii. În prezent aici
funcţionează un hotel, cu cinematograf,
o bancă, mai multe cluburi, cafenele,
restaurante ş.a.; Palatul „Stern” (1904–
1906) – arhitecţi Komor Márcell şi Dezsö
Jakab; statuia ecvestră a lui Mihai
Viteazul, operă a sculptorilor Alexandru
Gheorghiţă şi Geta Caragiu, dezvelită la
19 aug. 1994.
ORADEA MARE Õ Oradea (3).

ORAŞUL (sau CETATEA) DE FLOCI Õ
Giurgeni.
ORAŞUL ROŞU Õ Sibiu (2).

ORAŞUL STALIN Õ Braşov (2).

ORAŞU NOU, com. în jud. Satu Mare,
alcătuită din 5 sate, situată în SV Depr.
Oaş, pe râul Talna; 3 790 loc. (1 ian. 2011):
1 876 de sex masc. şi 1 914 fem. Staţie de
c.f. (în satul Oraşu Nou). Nod rutier.
Expl. de bentonit. Producţie de rachiuri
naturale şi de încălţăminte. Pomicultură;
viticultură. Izvoare cu ape minerale. În
satul Oraşu Nou, menţionat documentar,
prima oară, în 1270, cu numele Nova
Civitas, se află o biserică din sec. 15 (azi
biserică reformată), cu amvon realizat şi
sculptat în 1759 de David Sipoş. Biserica
reformată a fost reconstruită în etape, în
anii 1835-1853, şi este dominată de două
turnuri construite în 1870-1871 care în
perioada 1897-1904 au fost folosite de
pompieri ca puncte de observaţie;
biserică romano-catolică având hramul
„Sfânta Elisabeta” (1786), în satul Petreşti;
biserica ortodoxă cu hramul „Naşterea

ORAVIŢA 1. Dealurile Oraviţei, unitate
deluroasă de relief în SV României, parte
componentă a Dealurilor Vestice, situată
în extremitatea de S a acestora, la V de
M-ţii Aninei, între râurile Caraş (la N) şi
Nera (la S). Alcătuită din pietrişuri, nisipuri, marne şi argile dispuse peste un
fundament format din şisturi cristaline,
care apar la zi în zona de contact cu M-ţii
Aninei. Masivele deluroase formează un
relief domol ale cărui culmi prelungi
(Culmile Ciclovei 504 m – alt. max. a
Dealurilor Oraviţei, Prisaca 430 m, Dealu
Mare 376 m, Gădiş 346 m, Pietrele Albe
340 m, Laţovei 241 m, Ciuchici 235 m),
separate de văi largi însoţite de terase şi
lunci, scad de la c. 500 m alt., la contactul
cu M-ţii Aninei, la c. 200 m spre Câmpia
Caraşului. Spre periferie au aspectul unui
piemont de acumulare şi de eroziune.
Dealurile Oraviţei sunt acoperite cu
păduri de cer (Quercus cerris) şi gârniţă
(Quercus frainetto), iar pe alocuri cu
plantaţii de pomi fructiferi.
2. Oraş în jud. Caraş-Severin, situat
în zona Dealurilor Oraviţei, la 259–308 m
alt., pe râul omonim, la 52 km SV de
municipiul Reşiţa; 12 669 loc. (1 ian. 2011):
6 137 de sex masc. şi 6 532 fem. Supr.:
164,1 km2, din care 8,4 km2 în intravilan;
densitatea: 1 508 loc./km2. Nod feroviar
şi rutier. Expl. de sulfuri polimetalice;
expl. forestiere (din 1855). Producţie de
încălţăminte, de mobilă, parchete, semifabricate, cherestea şi de produse alim.
(bere, preparate din lapte). Centru pomicol. Teatru orăşenesc (numit azi „Mihai
Eminescu”), inaugurat în 1817 (cel mai
vechi din ţară). Activitatea teatrală din
O. datează din 1763, când aici a luat fiinţă
o trupă de actori amatori. Tradiţia a fost
reluată în 1977 prin înfiinţarea unei noi
trupe de teatru popular cu actori amatori.
În 1777 a luat fiinţă o şcoală românească,
iar în 1819 un Gimnaziu latin. Muzeu de
istorie a teatrului şi oraşului O. (costume,
recuzită, texte, fotografii etc.) organizat
în clădirea celui mai vechi teatru din
România. Muzeul farmaciei cu exponate
volane ]i centuri de siguran\` pentru automobile, de
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de mobilier, instrumentar farmaceutic,
cărţi vechi ş.a. datând din anul 1862 şi
până în prezent. La O. se află cea mai
veche farmacie montanistică din
România, înfiinţată în 1763 de Edward
Winter. Istoric. Oraşul de azi a rezultat
din contopirea a două localit. (Oraviţa
Montană şi Oraviţa Română), menţionate
documentar între 1690 şi 1700 în Conscripţia lui Marsigli, care făceau parte din
districtul Palanca. Totuşi, Oraviţa
Română apare menţionată documentar,
prima oară, ca sat, în anul 1230 cu numele
Chery, ridicat la rang de civitas (orăşel) în
1334, la cel de castrum în 1387, din nou
civitas în 1403, castellum în anii 1440–1459
şi din nou castrum în 1587. Oraviţa Montană apare consemnată drept centru
minier pentru extracţia şi prelucr. cuprului, cu două topitorii de cupru construite în 1718 şi 1777, iar Oraviţa Română
ca aşezare cu caracter agricol. În 1720,
Curtea Imperială de la Viena a emis un
decret prin care asigura cheltuielile
necesare pentru construirea de locuinţe
pentru familiile din Tirol şi Styria, care
urmau să fie colonizate la O. şi împrejurimi pentru susţinerea şi dezvoltarea
mineritului. La începutul sec. 19, O. era
recunoscută ca centru urban. În perioada
1846 – aug. 1854, între O. şi satul Iam (din
com. Berlişte, jud. Caraş-Severin), via
Răcăşdia, a fost construită prima linie de
c.f. de pe terit. României (27 km lungime),
iar între 1860 şi 15 dec. 1863 linia de c.f.
între O. şi Anina (33 km lungime), cu 15
tuneluri (dintre care cele mai lungi sunt:
Polom 990 m, Gârlişte 660 m, Maniel 298
m, Sailer 230 m, Gohlob 112 m) şi 30 de
viaducte (Berlişte 130 m, Maidan 115 m
ş.a.). Staţia de c.f. din O. a fost inaugurată
la 20 aug. 1854 pentru marfă şi la 1 nov.
1856 pentru călători. În prezent, oraşul
O. are în subordine ad-tivă 2 localit.
componente (Ciclova Montană şi Marila)
şi 4 sate (Agadici, Brădişoru de Jos,
Broşteni, Răchitova). Monumente: biserica romano-catolică (1713–1718);
bisericile ortodoxe cu hramurile „Sfântul
Ilie” (1743–1755, pictată în 1867 de un
colectiv condus de Dimitrie Turcu) şi
„Adormirea Maicii Domnului” (1781–
1784), construită în stil baroc, cu picturi
murale executate în 1808 de Mihail şi
Arsenie Petrovici; mănăstirea Călugăra
(de călugări), situată la 8 km S de oraş,
cu biserica având hramul „Acoperă-

mântul Maicii Domnului” (17,30 m
lungime şi 7 m lăţime) a fost construită
în anii 1859–1861 prin osârdia monahului
Alexie Nedici şi sfinţită la 1 oct. 1861.
Biserica a fost reparată în anii 1904, 1942,
1965, 1992 şi anul 2000. Picturile murale
interioare au fost executate în 1942, în
tempera, de Nicolae Popoviciu din
Ciacova; clădirea teatrului construită în
anii 1816–1817, în stilul barocului vienez,
după planurile arhitectului vienez Johann
Neumann, renovată în 1893, când i s-au
făcut şi unele modificări, declarată monument istoric şi de arhitectură; clădirea
Primăriei vechi (1880, cu unele modificări
din 1911), azi grădiniţă; clădirea Primăriei
noi, construită în 1931-1932, în stil
renascentist, după planul arhitectei
Henriette Delavrancea-Gibory (fiica lui
Barbu Ştefănescu Delavrancea); clădirea
Tribunalului (1818), azi sediul Procuraturii şi Poliţiei; casa Konkz (1840); biserica
romano-catolică cu hramul „Sfânta
Maria” (1777) şi biserica ortodoxă (1783,
pictată în 1844, 1866 şi 1937), în localit.
componentă Ciclova Montană; biserică
ortodoxă cu hramul „Adormirea Maicii
Domnului” (1778, pictată în 1800 şi
restaurată în 1900), în satul Broşteni.
ORAVIŢA MONTANĂ Õ Oraviţa (2).
ORAVIŢA ROMÂNĂ Õ Oraviţa (2).

ORĂŞTIE 1. M-ţii Orăştiei, denumirea
sub care este cunoscută (mai ales în
rândul istoricilor) zona muntoasă (parte
componentă a M-ţilor Şureanu), situată
la S de cursul mijlociu al Mureşului şi
la E de Valea Streiului unde, în Antichitate, în perioada domniilor lui Burebista
(82–44 î.Hr.) şi Decebal (c. 87 î.Hr.–106
d.Hr.), a existat centrul economic, politic,
militar şi religios al statului dac, leagănul
civilizaţiei geto-dacice. Aici se aflau
importante aşezări şi puernice cetăţi:
Sarmizegetusa Regia, Blidaru, Piatra Roşie.
2. Culoarul Orăştiei, culoar depresionar de origine tectonică, pe valea
mijlocie a Mureşului (parte componentă
a Culoarului Mureşului), cuprins între
prelungirile M-ţilor Metaliferi (la N) şi
cele ale M-ţilor Şureanu (la S) şi, aproximativ, între localit. Vinţu de Jos (la NE)
şi Turdaş (la SV). Are o formă alungită,
pe direcţie NE-SV, cu numeroase „golfuleţe” depresionare care pătrund în zona
montană, cu relief predominant deluros
în partea sudică şi de terase şi lunci în
cea nordică.

pe autostrada N`dlac-Deva-Or`]tie-Sibiu.

Orăştie (3). Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil”

3. Municipiu în jud. Hunedoara,
situat în Culoarul Orăştiei, la poalele
Dealului Lipadia (435 m alt.), la 220 m
alt., în zona de confl. a râului Orăştie cu
Sibişel, la 26 km E de municipiul Deva;
21 254 loc. (1 ian. 2011): 10 196 de sex
masc. şi 11 058 fem. Supr.: 38,6 km2, din
care 5,2 km2 în intravilan; densitatea:
4 087 loc./km2. Staţie de c.f. Nod rutier.
Expl. de nisip şi balast. Important centru
de produse de blănărie şi marochinărie.
Producţie de mase plastice, obiecte de
sport, coloranţi, vopsele, tananţi, volane
pentru automobile, săniuţe, aparate
electrocasnice, cabluri electrice, cherestea,
siropuri, tincturi, unguente, uleiuri esenţiale, cărămidă, ţiglă şi alim. Ferme de
creştere a bovinelor şi porcinelor. Pomicultură. Muzeu cu secţii de istorie şi
etnografie (1952), reorganizat în 1999. Sat
de vacanţă cu profil militar, inaugurat în
vara anului 2009, în care se află şi un
muzeu militar în aer liber. Renumit
centru folcloric. Istoric. Pe terit. oraşului
au fost descoperite diferite obiecte datând
din Neolitic, din Epoca bronzului, din cea
a fierului (un car votiv, din bronz, cu
căldare – o adevărată capodoperă a artei
prelucrării bronzului) şi din perioada
statului dac (o brăţară spiralică din argint,
monede şi tezaure monetare romane,
cărămizi cu ştampilă etc.). Prima menţiune documentară a localit. datează din
1224; în perioada 1332–1337 apare consemnat în registrul dijmelor papale, iar
în 1364 au fost colonizate mai multe
familii de germani. Distrusă de invazia
1103, apoi [n 1206 ]i 1224;

la 27 sept.
mongolă în 1241, aşezarea a fost refăcută vechi, preluată de cultul ortodox în 1948;
ulterior, devenind în sec. 14 un important biserica greco-catolică „Sfântul Ilie Tescentru urban (consemnat în 1334 cu viteanul” construită în perioada 22 nov.
numele civitas woras nominata) şi meşteşu- 2000–7 apr. 2008; biserica mănăstirii frangăresc. În 1420, asezarea a fost incendiată ciscane datând din sec. 13, restaurată de
şi jefuită de turci, care au luat ca prizo- mai multe ori; Casina română (1883);
nieri c. 20 000 de locuitori. În sec. 14–16 clădirea Poştei vechi (1900); Monumentul
a fost un important centru politic şi Paliei, operă a sculptorului Nicolae
cultural al românilor transilvăneni, aici Adam, dezvelit în 1974; statuia lui
funcţionând mai multe şcoli şi o tipo- Burebista (sculptor: Ion Bolborea), dezgrafie, de sub teascurile căreia a apărut, velită la 18 aug. 2001. La c. 35 km S-SE
la 15 iul. 1582, Palia de la Orăştie, tipărită de municipiul O. se află complexul de
cu litere chirilice de meşterii tipografi cetăţi dacice din M-ţii Orăştiei.
Marian şi Şerban Coresi (fiul diaconului
ORĂŞTIOARA DE SUS, com. în jud.
Coresi). Această carte, un monument de
Hunedoara, alcătuită din 8 sate, situată
limbă veche românească, reprezintă
pe pantele de N ale M-ţilor Şureanu, la
prima traducere în limba română ale
poalele vf. Brusturelu (1 279 m alt.), pe
primelor două părţi ale Bibliei: Bitia
cursul superior al râului Orăştie; 2 196
(Geneza) şi Ishodul (Exodul). Autorii
loc. (1 ian. 2011): 1 094 de sex masc. şi
traducerii (Mihail Tordaşi, episcopul
1 102 fem. Expl. lemnului. Agroturism.
Ardealului, Ştefan Herce din Sebeş –
În perimetrul satului Costeşti se află
„propovăduitorul Evangheliei”, Efrem
ruinele cetăţii Blidaru. Pe terit. satului
Zacan, dascăl la biserica din Sebeş, Moise
Grădiştea de Munte, pe Dealul Grădiştea
Peştişel din Lugoj – „propovăduitorul
Muncelului (c. 1 200 m alt.) din M-ţii
Evangheliei”, Archirie, protopopul
Orăştiei, au fost descoperite (după anul
Hunedoarei) s-au străduit ca, prin înlătu1950) vestigiile unei aşezări dacice,
rarea particularităţilor regionale, să
cunoscută în literatura de specialitate cu
demonstreze expresivitatea limbii ronumele Sarmizegetusa Regia, pr. centru
mâne şi posibilitatea ei de a deveni o
economic, politic, militar şi religios al
limbă de cultură. Oraşul O. a fost declarat
statului dac în sec. 1 î.Hr.-1 d.Hr. Sarmimunicipiu la 18 ian. 1995. Monumente:
zegetusa Regia este considerată ca una
3
cetatea Orăştiei (sec. 14–15,
menţionată
dintre cele mai mari şi mai puternice
documentar în 1206
1560), cu incintă forticetăţi de refugiu din Dacia, fiind de plan
ficată, străjuită de turnuri de apărare şi
poligonal, cu ziduri de piatră, cu două
bastioane, transformată şi amplificată în
porţi şi mai multe terase amenajate. Aşe1631; biserică fortificată (iniţial romanozarea civilă era formată din numeroase
catolică, preluată de cultul reformat
locuinţe şi ateliere meşteşugăreşti, răscalvin în 1560), datând din sec. 13–14,
pândite pe terasele din jurul platoului
refăcută în 1560, cu turn ridicat în 1752.
superior, şi dintr-un complex de sancBiserica a fost avariată de atacul turcilor
în 1479, restaurată în anii 1480, 1631, 1752, tuare (zona sacră) legat de cetatea de pe
1844, 1936. Posedă o orgă instalată în vârful platoului printr-o via sacra (alee
1910; bisericile ortodoxe cu hramurile pavată cu lespezi de piatră şi dublată de
„Adormirea Maicii Domnului” (sec. 17, rigole). În cadrul complexului de sanccu picturi murale interioare executate în tuare (patrulatere şi circulare), care
frescă, în anii 1977–1979, de Ioan Diaconu cuprindea şi un altar de sacrificii, de
din Craiova), cu turn-clopotniţă din 1873, forma discului solar, se remarcă Sanctuaînalt de 35 m, „Sfântul Nicolae” (sec. 18) rul patrulater mare, compus din şase şiruri
şi „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” ]i reconstruit [n 1893.
construită în 1936–1943 după planul
arhitectului George Cristinel, cu picturi
murale interioare executate de Dimitrie
Belizarie în 1940-1942, sfinţită la 27 sept.
1945; picturile au fost refăcute în 2000–
2001 de Ioan Preduţ din Orăştie; Sinagogă (1867); biserica luterană (1820–1823,
reparată în 1981); biserica „Sfântul Ilie
Tesviteanul”, construită în anii 1932–1935
Orăştioara de Sus. Vas de cult cu inscripţia
DECEBALUS PER SCORILO
de greco-catolici, pe locul uneia mai

Orbeni
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de câte zece tambure cilindrice de calcar,
şi Sanctuarul mare circular (renumitul
calendar al dacilor, în care anul era socotit
de 360 de zile). Aici, la Grădiştea Muncelului, au fost găsite numeroase unelte
şi obiecte din fier, ceramică dacică, lucrată la roată sau cu mâna, cu motive
geometrice, vegetale şi zoomorfe, arme,
obiecte din bronz, monede, o trusă medicală etc. În zona sanctuarelor a fost descoperit un vas de cult care poartă inscripţia
DECEBALUS PER SCORILO (Decebal,
fiul lui Scorilo). Aşezarea dacică de la
Grădiştea Muncelului, ca şi cetatea şi
sanctuarele au fost distruse de romani în
timpul celui de-al doilea război dacoroman din 105–106, împăratul Traian
instalând aici un detaşament al Legiunii
a IV-a Flavia Felix, însărcinat cu paza
regiunii. Vestigiile aşezării Sarmizegetusa
Regia au fost incluse, în 1999, pe lista
patrimoniului cultural mondial UNESCO.
În arealul satului Ludeştii de Jos a fost
descoperită (în a doua jumătate a sec. 19)
o stanţă monetară.

ORBEASCA, com. în jud. Teleorman,
alcătuită din 3 sate, situată în Câmpia
Găvanu-Burdea, pe râurile Teleorman şi
Claniţa; 7 760 loc. (1 ian. 2011): 3 842 de
sex masc. şi 3 918 fem. Reşed. com. este
satul Orbeasca de Jos. Culturi de cereale,
floarea-soarelui, plante tehnice şi de
nutreţ, legume ş.a. Creşterea bovinelor
pentru lapte. Pe terit. satului Lăceni a fost
identificat un mormânt tumular geto-dac
din sec. 1 î.Hr., în care s-au găsit resturile
unei fibule de bronz, un vârf de săgeată,
tipar pentru turnat metale, fragmentele
unei căni, ale unei fructiere şi ale unei
străchini negre. În satul Orbeasca de Jos
se află o biserică ortodoxă, cu hramul
„Cuvioasa Parascheva” (1844), în satul
Lăceni există biserica „Sfântul Gheorghe”
(1844), iar în satele Lăceni şi Orbeasca de
Sus, câte un conac din 1900 şi, respectiv,
1907.
ORBENI, com. în jud. Bacău, alcătuită
din 2 sate, situată în lunca şi pe terasele
de pe dr. Siretului, la poalele de SE ale
Culmii Pietricica; 4 026 loc. (1 ian. 2011):
1 982 de sex masc. şi 2 044 fem. Staţie de
c.f. (în satul Orbeni). Expl. de balast.
Centru de meşteşuguri tradiţionale (ţesături de in, cânepă, lână şi păr, cusături
populare, confecţionarea de costume
populare, covoare, cergi, lăicere ş.a.).
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Biserică din lemn cu hramul „Sfântul
Nicolae” (1785, restaurată în 1977–1979)
şi biserica de zid cu hramul „Sfinţii
Împăraţi Constantin şi Elena” (1993), în
satul Orbeni.
ORBIC Õ Buhuşi.

ORCZYDORF Õ Orţişoara.

ORDESSOS, denumirea antică a râului
Argeş.

ORLAT, com. în jud. Sibiu, formată dintrun sat, situată în partea de V a Depr.
Sibiu, în zona numită Mărginimea
Sibiului, la poalele de NE ale M-ţilor
Cindrel, în zona de confl. a Râului Mic
(cu afl. său Orlat), cu Cibinul; 3 202 loc.
(1 ian. 2011): 1 547 de sex masc. şi 1 655
fem. Staţie de c.f. Producţie de încălţăminte, de articole de voiaj şi marochinărie, de mobilă pentru bucătării, furnire,
panouri din lemn, de cherestea şi de
ţesături din lână (covoare, pături). La O.
a funcţionat (din 1534) o fabrică de hârtie,
care a fost mistuită de un incendiu în
1943. Moară de cereale. Balastieră.
Important centru de creştere a ovinelor
şi bovinelor. Muzeu etnografic. Pomicultură. Satul Orlat apare menţionat
documentar, prima oară, în 1265. La 15
apr. 1762 a fost emis decretul imperial
habsburgic pentru înfiinţarea miliţiei
naţionale grănicereşti în urma căruia, în
1765 a luat fiinţă Regimentul I românesc
de graniţă de la Orlat care a funcţionat
până în 1851. La O. se află mănăstirea cu
acelaşi nume (de maici), cu biserica
„Sfânta Treime” construită în anii 1992–
1994 prin strădania călugărilor Mihai
Agachi şi Mihai Boghian. Ruinele unei
cetăţi din sec. 14–15; biserica ortodoxă cu
hramul „Sfântul Nicolae” (1794-1796,
zugrăvită în 1798 de Simion zugravul),
declarată monument istoric; biserica
romano-catolică (1746); clădirea sediului
comandamentului grăniceresc (1763–
1765, cu transformări din sec. 20); casă
din lemn (1852).

ORLEA, 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; 2 591 loc. (1 ian. 2011): 1 272
de sex masc. şi 1 319 fem. Muzeu sătesc
(f. 1 mai 1952), în satul Orlea, cu exponate
de arheologie, ceramică medievală,
numismatică, etnografie, colecţii de floră
şi faună din zonă. Cămin cultural (1947);

bibliotecă (peste 7 000 vol.). Culturi irigate de cereale, plante tehnice, legume
ş.a. Pe terit. satului Orlea, atestat documentar în 1501, au fost descoperite
urmele unei aşezări romane (sec. 2–3), în
care s-au găsit fibule, aplice, catarame,
reliefuri de cult în piatră, o figurină de
teracotă reprezentând un maur ş.a.,
precum şi resturile unui pod roman de
zidărie, construit peste Dunăre în timpul
războaielor purtate de Domiţian în Dacia.
Biserică cu hramul „Sfântul Nicolae”
(1863–1864), în satul Orlea. Până la 7 mai
2004, com. O. a avut în componenţă satele
Gura Padinii şi Satu Nou, care la acea
dată s-au desprins din com. O. şi au
format com. Gura Padinii, jud. Olt.

ORLEŞTI, com. în jud. Vâlcea, alcătuită
din 5 sate, situată în lunca şi pe terasele
de pe dr. Oltului, la poalele de SE ale
Piem. Olteţului; 3 298 loc. (1 ian. 2011):
1 574 de sex masc. şi 1 724 fem. Haltă de
c.f. (în satul Orleşti). Producţie de mobilă
şi de cărămidă; două brutării. Centru
viticol şi de vinificaţie. Creşterea bovinelor, ovinelor, porcinelor, caprinelor,
cabalinelor şi a păsărilor. Bisericile din
lemn cu hramurile „Sfântul Nicolae”
(1803–1804) şi „Sfinţii Voievozi” (1832),
în satul Aureşti. În satul Orleşti se află
biserica având dublu hram – „Sfântul
Nicolae” şi „Înălţarea Domnului” (19101913, cu picturi murale interioare executate în frescă în 1941–1956 de Stan
Hermeneanu, restaurată în 2007–2008).

ORMENIŞ, com. în jud. Braşov, formată
dintr-un sat, situată la poalele de NE ale
M-ţilor Perşani, pe stg. văii Oltului; 2 133
loc. (1 ian. 2011): 1 050 de sex masc. şi
1 083 fem. Haltă de c.f. (în satul Ormeniş).
Expl. lemnului. Satul Ormeniş apare
menţionat documentar, prima oară, în
1319. Rezervaţie paleontologică (punct
fosilifer cu bogată faună de amoniţi,
conservaţi în marnele cretacice cenuşii).
Ruinele unei cetăţi ţărăneşti din sec. 14.
Până la 3 mart. 2005, com. O. a avut în
componenţă satul Augustin, care la acea
dată a devenit comună de sine stătătoare.
ORODEL, com. în jud. Dolj, alcătuită din
5 sate, situată în zona de contact a Piem.
Bălăciţei cu Câmpia Desnăţui, pe cursul
superior al râului Baboia; 2 908 loc. (1 ian.
2011): 1 453 de sex masc. şi 1 455 fem.
Nod rutier. Viticultură. În satul Călugărei
se află biserica având triplu hram –
„Sfântul Nicolae”, „Sfântul Ioan” şi
„Adormirea Maicii Domnului”, con-

struită în 1833 prin strădania serdarului
Dumitru Pleniceanu şi a mamei sale
Maria şi pictată în 1840; în satul Cornu
există bisericile cu hramurile „Sfântul
Dumitru” (1851–1857) şi „Sfântul
Nicolae” (1898–1902), iar în satul Teiu,
biserica „Sfântul Nicolae” (1899) şi biserica din lemn cu hramul „Sfântul
Dumitru” (1845).

ORŞOVA, municipiu în jud. Mehedinţi,
situat pe malul lacului de acumulare
Porţile de Fier I de pe Dunăre, într-un
mic golf al acestuia, în zona de vărsare a
râului Cerna în Dunăre, la 29 km NV de
municipiul Drobeta-Turnu Severin;
12 501 loc. (1 ian. 2011): 5 996 de sex masc.
şi 6 505 fem. Supr.: 57,6 km2, din care 5,3
km2 în intravilan; densitatea: 2 359
loc./km2. Port fluvial. Staţie hidrologică.
Staţie de c.f. (inaugurată la 11 ian. 1878).
Expl. de bentonit, de crom, granit şi balast. Termocentrală. Şantier naval (constr.
de nave fluviale, de barje etc.). Constr. de
motoare generatoare şi de transformatoare electrice. Întreprinderi de preparare a min. nemetalifere (feldspat, azbest,
cuarţ, talc) şi de prelucr. a lemnului.
Producţie de jocuri şi jucării şi de băuturi
răcoritoare. Muzeul „Porţile de Fier”.
Staţiune ştiinţifică de cercetări geografice
a Universităţii Bucureşti. Ca urmare a
realizării lacului de acumulare Porţile de
Fier I, vechea vatră a oraşului a fost
inundată, iar populaţia a fost strămutată
pe un nou amplasament, incluzând
terasele Dunării şi ale Cernei şi versantul
de S al M-ţilor Almăj, unde s-a construit
un oraş complet nou (1966–1971), care a
înglobat şi satele Jupalnic, Tufări şi
Coramnic. Istoric. Pe terit. actualului
cartier Jupalnic a fost descoperit (1899)
un depozit de unelte şi arme din bronz
datând din prima Epocă a fierului
(Hallstatt). În arealul vechiului oraş O.
(acoperit în prezent de apele lacului de
acumulare) au fost descoperite (1966–
1970) urmele aşezării daco-romane
Dierna, menţionată documentar în anul
157 cu numele Tisierna (toponim descoperit pe o inscripţie) ridicată la rang de
municipiu în timpul împăratului roman
Septimius Sever (193–211). Pe lângă
această aşezare civilă exista şi un castru
roman de tip quadriburgium (34 x 35 m),
construit la sf. sec. 3–începutul sec. 4, cu
rol strategic la capătul de S al Culorului
Timiş-Cerna, prin care trecea o şosea
romană către Tibiscum (azi Caransebeş).
Săpăturile arheologice au scos la iveală

Osica de Sus

Orşova. Vedere generală

o statuie din marmură a unui soldat
roman, o statuetă din bronz reprezentând
lupta lui Hercule cu Anteu, o coloană de
capitel doric ş.a. În perimetrul vechiului
oraş au mai fost identificate două
necropole din care s-au recuperat sicrie
de plumb, cu decor în relief, realizat prin
turnare (sec. 4), linguriţe de argint,
monede, podoabe etc. Oraşul Dierna a
continuat să existe până la începutul
sec. 7. În sec. 9–11, aici a existat o cetate
de pământ (Castrum Urscia), menţionată
atât în cronica Gesta Hungarorum (sec. 12)
a notarului ungur Anonymus, cât şi în
lucrarea cu caracter hagiografic Legenda
Sfântului Gerhard (Legenta Santi Gerhardi
Episcopii) – cetate care a aparţinut voievozilor români Glad şi apoi Ahtum. În
anii 1371–1372 a fost construită o cetate
din piatră. În 1524, cetatea O. a fost
cucerită de turci şi stăpânită până în 1688
(din 1664, O. a devenit centrul ad-tiv al
unui sangeac). În 1688, O. a fost cucerită
de austrieci, iar în 1768 a devenit sediul
unui regiment de graniţă care a existat
până în 1870. În sec. 17–18, O. a avut un
important rol militar, deoarece în această
zonă s-au desfăşurat mai multe lupte în
războaiele dintre turci şi imperiali (1688–
1692, 1716–1718, 1737–1739, 1788–1791). În
perioada 16/29 aug.–23 aug./5 sept.
1916, la O. şi împrejurimile sale s-au
desfăşurat puternice lupte între armatele
germane şi cele române comandate de
generalul Ion Dragalina, O. fiind eliberată
şi păstrată până la sf. lunii oct. 1916. După
1 dec. 1918, O. a revenit de jure României,
iar la 1 iun. 1919 a intrat de facto sub
administraţie românească. În 1923, O. a
fost declarată oraş, iar la 23 oct. 2000 a

fost trecută în categoria municipiilor.
Monumente: mănăstirea de maici, cu
biserica având hramul „Sfânta Ana”,
ctitorie din anii 1935–1939 a lui Pamfil
Şeicaru. În 1945, mănăstirea a fost transformată în tabără pentru elevi şi apoi în
complex turistic cu restaurant. Mănăstirea a fost reînfiinţată în 1990 (sfinţită la
2 dec. 1990), iar în perioada 1993–1997
s-au întreprins ample lucrări de restaurare
şi s-au recondiţionat picturile murale şi
iconostasul, biserica fiind resfinţită în
1999. Muzeu dedicat publicistului Pamfil
Şeicaru (inaugurat în 1995); biserica
ortodoxă cu hramul „Sfântul Nicolae”
(1746), strămutată în oraşul nou în 1972
şi pictată în 1982-1984 de Constantin şi
Elena Dumitraşcu; biserica romanocatolică având hramul „Neprihănita
Zămislire” (1966–1972).

ORŢIŞOARA, com. în jud. Timiş,
alcătuită din 4 sate, situată în Câmpia
Vingăi; 4 290 loc. (1 ian. 2011): 2 077 de
sex masc. şi 2 213 fem. Staţii de c.f. (în
satele Orţişoara şi Călacea), inaugurate
în 1868. Nod rutier. Expl. de petrol şi gaze
naturale (în satul Călacea). Prelucr.
lemnului (mobilă pentru birouri, butoaie)
şi a laptelui; Producţie de încălţăminte,
de lenjerie de corp şi de prefabricate din
beton. Creşterea bovinelor, porcinelor şi
păsărilor. Culturi de cereale, plante
uleioase etc. Patru cămine culturale.
Staţiune balneoclimaterică, în satul
Călacea (Õ). Pe terit. satului Corneşti
(numit până în 1964 Jadani sau Jădani),
menţionat documentar, prima oară, în
1332 (în 1334 apare consemnat cu
denumirea Sacerdos de Sadan), au fost
descoperite urmele unei aşezări din
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perioada mijlocie a Epocii bronzului (c.
1500–1300 î.Hr.) în care s-au găsit unelte
din piatră (topoare), din silex (lame), din
lut (fusaiole), un topor din bronz şi multe
vase ceramice, bogat ornamentate cu
ghirlande, benzi haşurate, triunghiuri
realizate prin incizie. În perimetrul
satului Orţişoara, menţionat documentar,
prima oară, în 1318, a căzut un meteorit
în anul 1785. În perioada 1783–1785 la O.
au fost colonizate peste 200 de familii de
germani, care i-au atribuit numele
Orczydorf. Biserică romano-catolică
(1809), în stil baroc, biserica ortodoxă
„Adormirea Miacii Domnului” (19681971) şi clădirea Primăriei (1910), în satul
Orţişoara. Rezervaţia geologică „Vulcanii
noroioşi” din satul Seceani. În perioada
1916–1929 satul Orţişoara s-a numit
Cocota.
OSICA Õ Potcoava.

OSICA DE JOS, com. în jud. Olt,
alcătuită din 2 sate, situată în Câmpia
Romanaţi, pe râul Olteţ, la 35 km SSV de
municipiul Slatina; 1 671 loc. (1 ian. 2011):
840 de sex masc. şi 831 fem. Centru de
confecţionare a covoarelor olteneşti şi a
ţesăturilor populare. Culturi de cereale,
plante tehnice şi de nutreţ, legume ş.a.
Formaţie de dansuri populare (căluşari).
Biserica „Sfântul Nicolae” (1825), declarată monument istoric, în satul Osica de
Jos. Com. O. de J. a fost înfiinţată la 7
mai 2004 prin desprinderea satelor Osica
de Jos şi Bobu din com. Dobrun, jud. Olt.
Tot până la 7 mai 2004, satul Osica de Jos
a fost satul de reşedinţă al com. Dobrun.
OSICA DE SUS, com. în jud. Olt,
alcătuită din 6 sate, situată în Câmpia
Romanaţi, pe dr. văii Oltului; 4 997 loc.
(1 ian. 2011): 2 453 de sex masc. şi 2 544
fem. Reşed. com. este satul Vlăduleni
(atestat documentar în 1558). Staţie de c.f.
(în satul Vlăduleni). Nod rutier. Secţie de
covoare manuale de tip persan. Culturi
de cereale, plante tehnice şi de nutreţ,
floarea-soarelui, legume etc. Centru de
meşteşuguri tradiţionale (rotărit, confecţionarea pieselor de port popular şi a
ţesăturilor de interior cu ajutorul războiului de ţesut manual). În satul Ostrov,
menţionat documentar în 1787, se află o
biserică ortodoxă cu dublu hram –
„Sfântul Nicolae” şi „Sfântul Gheorghe”
(1787), iar în satele Greci (atestat documentar în 1787) şi Osica de Sus (atestat
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Oslea

documentar în 1495) există bisericile cu
hramurile „Sfinţii Împăraţi Constantin şi
Elena” (1830) şi, respectiv, „Sfinţii
Voievozi” (1841, restaurată în 1939 şi
1950) şi „Sfântul Nicolae” (1894).
OSLEA, culme muntoasă în partea de
NV a M-ţilor Vâlcan (Carpaţii Meridionali), delimitată la N şi V de văile superioare ale râurilor Jiu de Vest şi Cerna.
Culmea, cu aspect de creastă îngustă şi
golaşă, este alcătuită din calcare cristaline.
Vegetaţie de stâncărie calcaroasă, cu
unele elemente sudice (Festuca xanthina,
Hedraeanthus graminifolium) şi câteva
specii arcto-alpine (Dryas octopetala ş.a.).
Alt. max.: 1 946 m (vf. Oslea). De aici izv.
râurile Motru şi Bistriţa gorjeană.
OSMANFACA Õ Bărăganu.
OSMANU Õ Unirea (2).

OSTRA, com. în jud. Suceava, alcătuită
din 2 sate, situată în Depr. Suha, la poalele
de SE ale masivelor Rarău şi Giumalău
şi cele de NV ale M-ţilor Stânişoarei, pe
cursul superior al râului Suha, străjuită
de vf. Ostra (1 382 m); 3 239 loc. (1 ian.
2011): 1 681 de sex masc. şi 1 558 fem.
Expl. de baritină. Ferăstrău hidraulic
(începutul sec. 20), în satul Ostra. Expl.
şi prelucr. lemnului. Cămin cultural
(1945). În satul Ostra, atestat documentar
la 25 apr. 1475, se află o biserică din 1897.

OSTROV 1. Com. în jud. Constanţa,
alcătuită din 6 sate, situată în SV Pod.
Oltina, pe dr. Dunării; 5 362 loc. (1 ian.
2011): 2 724 de sex masc. şi 2 638 fem.
Punct de trecere cu bacul peste Dunăre.
Producţie de cărămidă şi ţiglă. Prelucr.
lemnului. Centru de vinificaţie. Renumită
podgorie. Pomicultură (piersici, caişi,
cireşi, meri). Plantaţie experimentală de
kiwi. Creşterea ovinelor şi caprinelor.
Pescuit în apele Dunării şi ale lacului
Bugeac (sau Gârliţa). Centru de confecţionare a uneltelor de pescuit. În perimetrul com. O. se află pădurea Esechioi,
declarată rezervaţie forestieră. Pe terit.
satului Bugeac au fost identificate două
necropole de incineraţie din sec. 4 î.Hr.,
din care s-au recuperat vase ceramice
lucrate cu mâna (decorate cu brâuri
alveolare) sau la roată, două fibule din
bronz, de tip tracic, o amforă grecească,
mărgele din sticlă colorată, brăţări din
bronz, fusaiole de lut ş.a. În arealul

satului Ostrov au fost descoperite câteva
urne funerare getice şi o parte din
necropola oraşului roman Durostorum (al
cărui centru se afla pe locul actualului
oraş Silistra din Bulgaria), în care s-au
găsit două coifuri din bronz, cu mască
(sf. sec. 1 d.Hr.), două strecurători din
bronz, un cap de Tanatos, din marmură,
sarcofage, cavouri zidite cu cărămidă
(unele cu picturi pe pereţi) ş.a. În perimetrul satului Gârliţa a fost identificată
o aşezare hallstattiană şi o necropolă de
incineraţie din sec. 8–9. În satul Ostrov
există biserica „Sfântul Nicolae” (1860,
reparată şi pictată în anii 2006-2010), iar
în satul Galiţa se află mănăstirea Dervent
(de călugări), ctitorită de monahul
Elefterie Mihai în 1936. Biserica mănăstirii, cu trei altare şi patru hramuri („Cuvioasa Parascheva”, „Sfântul Gheorghe”,
„Izvorul Tămăduirii” şi „Înălţarea Sfintei
Cruci”), a fost construită în perioada
5 iul. 1936–13 sept. 1942 după planul
arhitectului N. Săvulescu şi pictată abia
în anii 1970–1980. La 28 oct. 1959,
mănăstirea a fost desfiinţată de autorităţile comuniste, rămânând în funcţiune
doar biserica de parohie. La 2 febr. 1990,
mănăstirea a fost reînfiinţată prin strădania fostului stareţ Elefterie Mihai. În
curtea mănăstirii se află o cruce şi un
izvor cu apă rece, ambele făcătoare de
minuni. Cât timp mănăstirea a fost
desfiinţată, izvorul a secat, din el curgea
apă doar o singură dată pe an – de ziua
Izvorului Tămăduirii. După reînfiinţarea
mănăstirii (în 1990) izvorul a început să
aibă apă permanent, această apă având
calităţile aghiasmei (nu se strică niciodată).
La mănăstirea Dervent se fac exorcizări.
2. Com. în jud. Tulcea, formată dintrun sat, situată pe dr. braţului Dunărea
Veche; 1 977 loc. (1 ian. 2011): 1 058 de
sex masc. şi 919 fem. Pescuit. Pe terit.
satului Piatra (sat care s-a autodesfiinţat
prin depopulare în anii '90 ai sec. 20) au
fost descoperite (1958) urmele aşezării
romane Beroe (sec. 1 d.Hr.), cu o mare
necropolă de înhumaţie, care a avut o
continuitate de folosire de c. un mileniu
(sec. 2–7 şi 10–12). Aici s-au găsit fibule
digitate, de tip germanic, coliere din
chihlimbar sau din sticlă colorată, catarame, garnituri vestimentare etc. În apropiere a fost identificată o aşezare fortificată
romano-bizantină (sec. 4–7), suprapusă
de o aşezare de bordeie din sec. 9–11,
precum şi vestigiile unei bazilici paleo-

creştine (sec. 5–6). În satul Ostrov, atestat
documentar în 1848, se află biserica
„Adormirea Maicii Domnului” (1955).
3. Schitul ~ Õ Călimăneşti (1).

OSTROVENI, com. în jud. Dolj, alcătuită
din 2 sate, situată în SV Câmpiei Romanaţi, în lunca şi pe terasele de pe stg.
Dunării, pe cursul inf. al râului Jieţ; 5 202
loc. (1 ian. 2011): 2 556 de sex masc. şi
2 646 fem. Prelucr. lemnului. Bisericile cu
hramurile „Adormirea Maicii Domnului”
(1796–1818, reparată în 1889, 1902, 1931),
„Sfântul Nicolae” (1792, reparată în 1968)
şi „Sfânta Treime” (1793), în satul Ostroveni şi biserica „Sfântul Nicolae” (ante
1845, refăcută în 1883–1885), în satul
Lişteava.

OSTROVU CORBULUI, insulă românească în SV ţării, în albia Dunării, situată
în aval de municipiul Drobeta-Turnu
Severin, între Dunăre (la V-NV) şi braţul
Dunărea Veche (la S-SE), între satele
Hinova în amonte şi Ostrovu Corbului
(ambele în com. Hinova, jud. Mehedinţi)
în aval. Lungime: 5 km; lăţime max.:
3 km. Pe ins. Ostrovu Corbului se află
satul Ostrovu Corbului.

OSTROVU MARE, insulă românească în
SV ţării, în albia Dunării, situată între
Dunăre (la V) şi braţul Dunărea Mică (la
E), între satul Ţigănaşi (com. Burila Mare,
jud. Mehedinţi) în amonte şi localit.
Prahovo (Serbia) în aval. Supr.: 22 km2.
Lungime: 14 km; lăţime max.: 3 km. Pe
ins. O.M. se află satul Ostrovu Mare unde
există hidrocentrala Porţile de Fier II (Õ
Gogoşu 2).
OŞEŞTI, com. în jud. Vaslui, alcătuită din
4 sate, situată în Pod. Central Moldovenesc, pe râul Buda; 3 236 loc. (1 ian.
2011): 1 670 de sex masc. şi 1 566 fem.
Biserica din lemn cu hramul „Sfinţii
Voievozi” (ante 1809, refăcută în 1815-1816,
reparată în 1837, 1912, 1965, 1988), în satul
Oşeşti.

OŞORHEI, com. în jud. Bihor, alcătuită
din 5 sate, situată la poalele de N ale
Dealurilor Pădurii Craiului, pe stg.
Crişului Repede, în zona de confl. cu râul
Tăşnad; 6 589 loc. (1 ian. 2011): 3 289 de
sex masc. şi 3 300 fem. Staţie de c.f. (în
satul Oşorhei). Nod rutier. Producţie de
încălţăminte, de mobilă, de echipamente
periferice, de ambalaje din hârtie şi
carton, de cărămizi şi ţigle. Apicultură.
În satul Oşorhei, menţionat documentar,

(f. 1952).

prima oară, în 1391, se află o biserică
ortodoxă cu hramul „Adormirea Maicii
Domnului” (1710), iar în satul Fughiu,
atestat documentar în 1236, există o
biserică reformată (sec. 18). Poiană cu
narcise.
OTELEC, com. în jud. Timiş, alcătuită
din 2 sate, situată în Câmpia Timişului,
pe dr. canalului Bega; 1 684 loc. (1 ian.
2011): 834 de sex masc. şi 850 fem. Haltă
de c.f. (în satul Otelec). Culturi de cereale,
plante tehnice şi de nutreţ, legume,
cartofi ş.a. Creşterea porcinelor (în satul
Iohanisfeld). Cămin cultural. În satul
Otelec, menţionat documentar în 1828,
se află o biserică romano-catolică (1885).
În perioda interbelică, satul Otelec s-a
numit Ungureni. Satul Otelec a fost grav
afectat de inundaţiile din 25 apr. 2005,
provocate de ruperea unui dig de pe râul
Timiş, aflat la 15 km distanţă. Aceste
inundaţii au avariat 200 de case şi
gospodării şi au deteriorat numeroase
suprafeţe de terenuri cultivate. Com. O.
a fost înfiinţată la 16 mai 2008 prin
desprinderea satelor Otelec şi Iohanisfeld
din com. Uivar, jud. Timiş.
OTEŞANI, com. în jud. Vâlcea, alcătuită
din 5 sate, situată în Subcarpaţii Olteniei,
pe cursul mijlociu al râului Luncavăţ;
2 813 loc. (1 ian. 2011): 1 419 de sex masc.
şi 1 394 fem. Zăcăminte de lignit (în satul
Cuceşti). Biserică ortodoxă, cu hramul
„Buna Vestire” (1740, reparată în 1772),
declarată monument istoric, în satul
Oteşani.
OTETELEŞANU Õ Măgurele (1).
OTOMANI Õ Sălacea.

OTOPENI, oraş în jud. Ilfov, situat în
Câmpia Vlăsiei, la 18 km N de municipiul
Bucureşti; 12 032 loc. (1 ian. 2011): 5 748
de sex masc. şi 6 284 fem. Supr: 31,5 km2,
din care 27,2 km2 în intravilan; densitatea:
442 loc./km2. Aeroportul internaţional
„Henri Coandă”, cel mai mare din ţară,
inaugurat la 8 apr. 1970; până în luna mai
2004 s-a numit Aeroportul internaţional
„Bucureşti-Otopeni”. Clădirea aeroportului a fost modernizată şi extinsă (oct.
1992–dec. 1993). La 27 dec. 1994 a fost
inaugurată pista nr. 1, cu o lungime de
3 500 m, reconstruită şi modernizată în
perioada iul. 1993–dec. 1994. În prima
jumătate a anului 2010 au fost efectuate
lucrări de extindere a sălii de îmbarcare,
iar în iul.-aug. 2010 au fost evaluate

condiţiile de desfăşurare a serviciilor
necesare pentru o procesare rapidă a
pasagerilor, echipajelor aeronavelor, a
bagajelor, mărfurilor şi poştei în vederea
certificării acestui aeroport pentru
aderarea României la spaţiul Schengen.
Constr. de aparate şi instrumente de
măsură şi control şi de calculatoare;
producţie de mobilă, confecţii, încălţăminte, articole de marochinărie şi de
voiaj, de mase plastice, mat. de constr. şi
de produse alim. Creşterea bovinelor.
Muzeul Aviaţiei. Institutul Naţional de
Geriatrie şi Gerontologie „Ana Aslan”.
Centrul cultural „Ion Manu” (1999). Satul
Otopeni apare menţionat documentar,
prima oară, la 14 febr. 1587, cu numele
Hodopeni, iar din 1778 poartă numele
actual. Com. O. a fost declarată oraş la 18
apr. 1989 apoi trecută din nou în rândul
aşezărilor rurale în ian. 1990, iar la 30 nov.
2000 a redevenit oraş. Între 23 ian. 1981
şi 10 apr. 1997 a făcut parte din Sectorul
Agricol Ilfov. Oraşul O. are în subordine
ad-tivă satul Odăi, numit iniţial Odăile
Brâncoveanului sau Odăile Brâncoveneşti.
Bisericile cu hramurile „Sfântul Gheorghe”
(1803), „Sfântul Nicolae” (1935) şi „Sfinţii
Împăraţi Constantin şi Elena” (2008-2010).
OTOVĂIEŞTI Õ Gohor.

OŢELENI, com. în jud. Iaşi, alcătuită din
2 sate, situată în zona de contact a Pod.
Central Moldovenesc cu Câmpia Jijiei
Inferioare; 3 636 loc. (1 ian. 2011): 1 834
de sex masc. şi 1 802 fem. Expl. de gresii,
argile şi marne. Pomicultură; viticultură;
apicultură; piscicultură. Culturi de
cereale, legume ş.a. Creşterea bovinelor,
ovinelor, porcinelor. În satul Oţeleni (numele vechi Boziani), menţionat documentar, prima oară, în 1446, se află
biserica romano-catolică „Sfinţii Ioachim
şi Ana", construită în 1954 pe locul uneia
din 1871, biserica din lemn cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului” (1813) şi
biserica de zid „Sfinţii Arhangheli Mihail
şi Gavriil” (21 m lungime, 8 m lăţime şi
5,50 m înălţimea zidurilor), construită în
anul 1809 prin osârdia şi pe cheltuiala lui
Vasile Chiriac Bibescu şi a soţiei sale,
Maria. Biserica păstrează picturi murale
interioare originare. Pe terit. satului
Oţeleni a fost descoperit un tezaur de
argint (sec. 10–13) alcătuit dintr-un
pandantiv globular, două inele, patru
brăţări.

Oţelu Roşu

OŢELU ROŞU, oraº în jud. Caraº-Severin, situat în culoarul depresionar Bistra,
în aval de confl. râului Bistra Mãrului cu
Bistra, la 250–268 m alt., la 64 km NE de
municipiul Reºiþa; 11 708 loc. (1 ian. 2011):
5 663 de sex masc. ºi 6 045 fem. Supr.: 64
km2, din care 5,6 km2 în intravilan;
densitatea: 2 091 loc./km2. Staþie de c.f.
(inauguratã în 1907). Vechi centru al
metalurgiei feroase (1804), de pe vremea
când era sat (Ohaba-Bistra), ajunge la sf.
sec. 19 al doilea centru siderurgic al
Banatului (dupã Reºiþa). Combinatul
siderurgic care producea oþel electric,
laminate (tablã, bare, tuburi metalice
flexibile din oþel pentru semãnãtori
agricole, pentru autoturisme, pentru
duºuri, pentru aspiratoare etc.) º.a. a fost
închis în oct. 2012. Producţie de
îmbrăcăminte pentru lucru, de biscuiţi,
pişcoturi ş.a. Istoric. Localit. apare
menþionatã documentar, prima oarã, în
sec. 14 cu numele Bisthere, iar apoi într-un
act emis la 21 dec. 1458. În perioada 1699–
1700, când Banatul se afla sub stãpânire
austriacã, aºezarea a fost consemnatã în
conscripþia localitãþilor din Banat cu
denumirea de Ohaba-Bistra. În 1768, aici
a luat fiinþã un regiment de grãniceri. În
1795, în arealul localit. Ohaba-Bistra, la
poalele dealului Ferdinandsberg, au
apărut primele ateliere de prelucrare a
fierului, în care lucrau coloniºtii de la
Reºiþa ºi Bocºa, întemeindu-se o colonie
care va sta la baza dezvoltãrii ulterioare
a localit. Ferdinandsberg (atestatã documentar în 1806), numitã apoi Ferdinand
(între 1924 ºi 1945). Dupã cel de-al Doilea
Rãzboi Mondial, localit. Ohaba-Bistra s-a
unit cu aºezarea Ferdinand, sub denumirea de Ferdinand-Bistra, iar la 8 iun.
1948 acestor douã localit. contopite li s-a
atribuit numele de Oþelu Roºu. În 1960,
localit. Oþelu Roºu a fost declaratã oraº.
În prezent, oraºul are în subordine
ad-tivã localit. componentã Cireºa ºi satul
Mal. Monumente: în oraşul Oţelu Roşu
se află bisericile cu hramurile „Sfântul
Gheorghe” (1831–1840), în stilul barocului
vienez, pictatã în 1854, repictatã în 1912
ºi restauratã în 1994, „Pogorârea Duhului
Sfânt” (1936) şi „Sfinţii Împăraţi Constantin
şi Elena” (2008), iar în localit. componentă
Cireşa există biserica „Sfinþii Arhangheli
Mihail ºi Gavriil” (1830, pictatã în 1867
ºi restauratã în 1938).
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Ouşoru

OUŞORU 1. Masiv deluros în partea de
N a Subcarpaţilor Vrancei, alcătuit predominant din pietrişuri villafranchiene,
situat la N de valea superioară a Şuşiţei.
Alt. max.: 753 m (vf. Ouşoru). Nod
hidrografic (de aici izv. râurile Zăbrăuţi,
Popeni, Căiuţi, Bogdana).
2. Vârf în SE M-ţilor Suhard, care
domină, spre S, Depr. Dornelor cu un
abrupt de 500–600 m înălţime. Alt.: 1 639
m.

OVIDIU, oraş în jud. Constanţa, situat în
partea de E a Pod. Carasu, pe malul de
Vârful Ouşoru (2)
NV al lacului Siutghiol, la 11 km NV de
municipiul Constanţa; 14 403 loc. (1 ian. dezafectat` dup` 1990.
2011): 7 115 de sex masc. şi 7 288 fem. (după numele marelui poet latin Publius
Supr.: 82,6 km2, din care 7,4 km2 în Ovidius Naso). Declarat oraş la 18 apr.
intravilan; densitatea: 1 946 loc./km2. 1989, O. are în subordine ad-tivă localit.
Staţie de c.f. Nod rutier. Expl. de calcar componentă Poiana, numită iniţial
şi de dolomit. Centrală electrică şi de Horoslar, iar în perioada 1926–1964 a
termoficare, intrată în funcţiune în 1952. purtat numele Cocoşu. Până în 1990, în
Reparaţii de maşini şi utilaje. Producţie componenţa oraşului O. s-a aflat şi satul
de motoare, de ambalaje din material Lumina care, după această dată, a
plastic, de vopsele, lacuri şi cerneluri devenit comună de sine stătătore. În oraş
tipografice şi de produse alim. (conserve se află o biserică din 1958, biserica
de legume şi fructe, băuturi răcori- „Adormirea Maicii Domnului” (1993toare/Coca Cola, preparate din lapte şi 2004) şi două geamii.
carne, ciocolată, panificaţie). Ferme legu- OZANA Õ Neamţ (3).
micole şi de creştere a bovinelor. Centru
viticol şi pomicol. Staţiune de cercetare OZANA-TOPOLIŢA, Depr. ~ Õ Neamţ
şi încercare a soiurilor de plante. Istoric. (2).
Localit. datează din timpul stăpânirii OZUN, com. în jud. Covasna, alcătuită
romane (sec. 2) când aici exista un punct din 7 sate, situată în SV Depr. Târgu
fortificat pe calea de comunicaţie dintre Secuiesc, la poalele de S ale M-ţilor
cetăţile Tomis şi Histria. Menţionat docu- Bodoc, pe Râu Negru; 4 599 loc. (1 ian.
mentar ca aşezare rurală în 1650 cu 2011): 2 258 de sex masc. şi 2 341 fem.
numele Selişte, iar mai târziu cu denu- Staţie de c.f. (în satul Ozun). Nod rutier.
mirea de Canara şi din anul 1930 Ovidiu Expl. de balast. Producţie de mobilă

pentru birouri, de ţesături, de bere, spirt,
glucoză şi amidon. Moară de cereale.
Culturi de cereale, cartofi, sfeclă de zahăr
ş.a. Vestigii arheologice (sec. 8–10). În
satul Ozun, menţionat documentar prima
oară în 1332, se află o biserică din sec. 14
(azi biserică reformată) cu turn din 1616,
cu fragmente de ziduri de incintă, o
biserică ortodoxă, construită în 1833 pe
locul uneia din lemn din 1805, reparată
în 1916, 1964, 1999, castelul „BéldyMikes” (1755, cu unele transformări din
sec. 20), conacul „Ujvárosy-Agoston”
(1810–1825), declarat monument istoric,
conacul „Pünkösti” (1810, cu unele transformări din sec. 20), şi cazarma husarilor
(sec. 19); în satul Lisnău există o biserică
din sec. 15 (azi biserică reformată), refăcută
în 1622 şi în sec. 19, cu zid de incintă din
1834, iar în satul Sântionlunca, o biserică
romano-catolică (1774).
OZUNCA-BĂI Õ Băţani.

PACEA LUMII, Mănăstirea ~ Õ Şinca.

PADEŞ 1. Vârf în SV M-ţilor Poiana
Ruscăi, alcătuit din calcare triasice, reprezentând alt. max. a acestora (1 374 m).
2. Com. în jud. Gorj, alcătuită din 8
sate, situată la poalele de SV ale M-ţilor
Vâlcan, pe cursul superior al râului
Motru; 5 017 loc. (1 ian. 2011): 2 554 de
sex masc. şi 2 463 fem. Reşed. com. P. este
satul Călugăreni. Expl. şi prelucr. lemnului (cherestea). Hidrocentrală (50 MW),
în satul Motru Sec, intrată în funcţiune
în 1979. Confecţii. Moară de apă (în satul
Motru Sec). Staţie meteorologică (în satul
Apa Neagră). Rezervaţie naturală botanică (arboretul de alun turcesc de la
Gorganu) şi rezervaţii speologice (peşterile Cloşani şi Cioaca cu Brebenei). Casălaborator pentru cercetări speologice (în
satul Cloşani). Satul Padeş apare menţionat documentar, prima oară, în 1463. La
23 ian. 1821, pe platoul de lângă Padeş,
Tudor Vladimirescu a citit Proclamaţia de
la Padeş – moment ce a marcat începutul
Revoluţiei de la 1821 din Ţara Românească. În satul Padeş se află un monument,
sub forma unui trunchi de piramidă, cu
laturile de 10 m, înalt de 9,5 m, ridicat în

Padeş (2). Monumentul Revoluţiei de la 1821

1921, operă a arhitectului State Baloşi. În
satul Motru Sec se află o biserică din lemn
cu hramul „Înălţarea Domnului” (17891790), monument UNESCO, o biserică
din cărămidă, sfinţită la 25 mai 1883,
conacul boierului Palade (sec. 19, menţionat documentar în 1896), în satre de
degradare, casa generalului Paul Angelescu
(se. 19), iar în satul Cloşani o biserică din
lemn cu hramul „Înălţarea Domnului”
(ante 1790). Sărbătoarea folclorică „Urcatul
oilor la munte”. Turism.

PADINA, com. în jud. Buzău, alcătuită
din 2 sate, situată în Câmpia Bărăganului;
4 360 loc. (1 ian. 2011): 2 084 de sex masc.
şi 2 276 fem. Expl. de gaze naturale.
Creşterea bovinelor. Culturi de cereale,
plante tehnice şi de nutreţ, cartofi, legume. Viticultură. Satul Padina apare
menţionat documentar, prima oară la 28
mai 1536, cu numele Bora. De-a lungul
anilor acesta s-a mai numit Padina Borei
şi Macoveiul. În satul Padina se află
bisericile „Sfântul Nicolae” (1832–1835)
şi „Sfântul Ioan Botezătorul” (1837–1838).
PADINA BOREI Õ Padina.

PADINA TĂTARULUI Õ Comana (4).

Podişul Padiş

Pp

PADIŞ, podiş carstic în zona centrală a
M-ţilor Bihor (Munţii Apuseni) cu alt.
între 1 200 şi 1 400 m. Acţiunea apei
asupra depozitelor calcaroase (triasice şi
jurasice) de aici a dat naştere la forme
carstice de suprafaţă (chei, cascade, doline, ponoare) şi de adâncime (avene, peşteri, văi subterane), remarcabile prin
frumuseţea lor. Aici se află complexul
carstic Cetăţile Ponorului, Peştera Groapa
de la Barsa, Gheţarul Focul Viu ş.a. Important obiectiv turistic, declarat monument al naturii. Cabană.
PAHARNICULUI, Vârful ~, masiv deluros în Pod. Mehedinţi (în Dealurile
Isvernei), alcătuit din marno-calcare şi
formaţiuni detritice. Aici se înregistrează
cea mai mare înălţime (887 m) atât din
Dealurile Isvernei, cât şi din întreg arealul
Pod. Mehedinţi.
PAHOMIE, Schitul ~ Õ Băile Olăneşti.

PAJURA, cartier în partea de N-NV a
municipiului Bucureşti.

PALANCA, com. în jud. Bacău, alcătuită
din 5 sate, situată în partea de NV a Depr.
Agăş, la poalele de S ale M-ţilor Tarcău
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Paleu

şi cele de N ale M-ţilor Ciuc, pe cursul
superior al râului Trotuş; 3 447 loc. (1 ian.
2011): 1 745 de sex masc. şi 1 702 fem.
Staţie de c.f. (în satul Palanca). Balastieră.
Moară de apă (din 1918) şi ferăstrău
hidraulic cu adaptare a unei turbine
hidraulice pentru producerea curentului
electric (în satul Ciugheş). Muzeu etnografic (f. 1970). În satul Palanca, atestat
documentar în anul 1648, se află o
biserică cu hramul „Tăierea Capului
Sfântului Ioan Botezătorul”, zidită în
1948-1951 pe locul uneia din lemn din
1803 mistuită de un incendiu în 1944.
Biserica a fost distrusă de incendiul din
1 dec. 2001, pe locul ei construindu-se o
altă biserică a cărei piatră de temelie a
fost pusă la 29 aug. 2002; conacul Ghica
(sec. 19), azi dispensar.
PALEU, com. în jud. Bihor, alcătuită din
3 sate, situată în zona de contact a Dealurilor Oradei cu Câmpia Barcăului, la 6
km NNE de municipiul Oradea; 2 055 loc.
(1 ian. 2011): 1 048 de sex masc. şi 1 007
fem. Prelucr. lemnului. Produse lactate.
Moară de cereale. Creşterea bovinelor.
Lac piscicol (14 ha). Satul Paleu apare
menţionat documentar, prima oară, în
perioada 1291–1293, satul Uilelacu de
Munte este atestat documentar în 1210
(până în 1790 s-a numit Uileacu de Paleu),
iar Săldăbagiu de Munte în 1226 (în 1360
a fost consemnat cu toponimul Zaldabag).
Biserică reformată (1890), în satul Uileacu
de Munte. Com. P. a fost înfiinţată la 28
ian. 2003 prin desprinderea satelor Paleu,
Săldăbagiu de Munte şi Uileacu de
Munte din com. Cetariu, jud. Bihor.

PALTIN, com. în jud. Vrancea, alcătuită
din 5 sate, situată în Depr. Vrancea, la
poalele M-ţilor Vrancea, pe râul Zăbala;
2 089 loc. (1 ian. 2011): 1 068 de sex masc.
şi 1 021 fem. Centru de prelucr. artistică
a lemnului. Muzeu etnografic. Pomicultură. Până la 3 mart. 2005, com. P. a avut
în componenţă satele CarşocheştiCorăbiţa, Morăreşti, Păvălari, Spulber,
Tojanii de Jos, Tojanii de Sus şi Ţipău care
la acea dată s-au desprins din com. Paltin
şi au format com. Spulber, jud. Vrancea.

PALTINU 1. Vârf în M-ţii Făgăraş, alcătuit
din şisturi cristaline. Alt.: 2 398 m.
2. Lac antropic construit în anii 1970–
1980 prin bararea cursului mijlociu al
râului Doftana, în aval de com. Valea
Doftanei (jud. Prahova), pentru alimentarea cu apă a municipiului Câmpina.

prin trei morminte de înhumaţie,
identificate în partea de S a oraşului, iar
urmele unor aşezări care au aparţinut
PAMBUS Õ Pănet.
dacilor liberi (sec. 2–3) au fost scoase la
PANACI, com. în jud. Suceava, alcătuită iveală pe Valea Brazilor şi Valea
din 6 sate, situată în partea de S a Depr. Cerbului. Localit. apare consemnată
Dornelor, la poalele de NV ale M-ţilor documentar, prima oară, la 20 iul. 1589
Bistriţei şi cele de NE ale M-ţilor Căliman, cu numele Crucea. La începutul sec. 17,
pe cursul superior al râului Neagra; 2 232 localit. a devenit pentru scurt timp reşed.
loc. (1 ian. 2011): 1 142 de sex masc. şi starostilor de Putna, iar în 1730 figura ca
1 090 fem. Centru de prelucr. artistică a aşezare de expl. a lemnului şi de cultivare
lemnului. Prelucr. laptelui. Creşterea a viţei de vie. La 25 dec. 1798, aşezarea
bovinelor. Agroturism. În com. P. se află apare consemnată într-un act cu numele
schitul Piatra Tăieturii (de călugări), Târgul Panciu, iar în 1816, figura ca una
înfiinţat în 1933, desfiinţat la 28 oct. 1959 dintre cele mai însemnate localit. ale ţinude autorităţile comuniste, demolat în tului Putna. În 1830 era recunoscută ca
1962 şi reînfiinţat la 1 iun. 1990. Mai întâi important centru meşteşugăresc (cu trei
a fost construit paraclisul cu hramul pânzării, două velniţe şi o lumânărie), iar
„Sfântul Ilie" (sfinţit la 8 sept. 1992) şi apoi la începutul sec. 20 (respectiv în 1902), a
biserica „Naşterea Maicii Domnului" intrat în circuitul traficului comercial prin
(1990-1997). În satul Glodu se află un construirea căii ferate Mărăşeşti–Panciu.
depozit fosilifer cu cochilii mari de scoici Devastată de un puternic incendiu în
de mare. În satul Panaci, înfiinţat în 1790 1869, distrusă în mare parte de
de o familie numeroasă de oieri veniţi bombardamentele germane din timpul
din com. Crucea, jud. Suceava, şi atestat Primului Război Mondial şi greu lovită
documentar în 1835, se află o biserică de cutremurele din 10 nov. 1940 (în acea
zidită în anii 1850-1854 şi pictată în 1967- noapte de 9 spre 10 nov. din cele 371 de
14 oct. 1802, case existente în P., doar 5 case de zid şi
1969.
PANA COCOŞULUI Õ Creasta mai multe case din paiantă au rămas
nedărâmate de cutremur) şi 4 mart. 1977,
Cocoşului.
localit. s-a refăcut, reînnoit şi extins de
PANAGHIA, vârf în masivul Ceahlău,
0 P. are
fiecare dată. Declarat oraş în 1956,
alcătuit din conglomerate. Alt.: 1 900 m.
în subordine ad-tivă 5 localit.
PANCIU, oraş în jud. Vrancea, situat în componente: Crucea de Jos, Crucea de
Subcarpaţii Vrancei, la 265 m alt., la poa- Sus, Dumbrava, Neicu, Satu Nou. Monulele Dealurilor Movila Panciu (278 m) şi mente: mănăstirea Brazi (de maici),
Chicerea (334 m), pe râul Şuşiţa, la 44 km situată la 1,5 km SV de oraş, este o ctitorie
N-NV de municipiul Focşani; 8 617 loc. din 1654 a anahoreţilor Teofilact şi Sava,
(1 ian. 2011): 4 050 de sex masc. şi 4 567 iniţial cu o biserică din lemn cu hramul
fem. Supr.: 61,8 km2, din care 5,6 km2 în „Sfântul Gheorghe”, construită în 1676 şi
intravilan; densitatea: 1 539 loc./km2. reconstruită din zid în 1834–1836, pictată
Staţie finală de c.f. (inaugurată în 1902). în 1837 de N. Teodorescu, afectată serios
Producţie de tricotaje, de confecţii, de bu- de cutremurul din 11 ian. 1838 şi refacută
toaie şi produse alim. (preparate din ulterior. În timpul cutremurului din
carne şi lapte, băuturi alcoolice şi răco- noaptea de 9 spre 10 nov. 1940, biserica
ritoare, vin, panificaţie). Vestită podgorie şi chiliile s-au prăbuşit, biserica fiind reîn care predomină soiurile de struguri construită după anul 1944. Schitul a fost
pentru vinuri albe (Fetească, Riesling desfiinţat de autorităţile comuniste la 28
italian, Muscat Ottonel) şi important oct. 1959, iar biserica a sfârşit în ruină
centru de vinificaţie. Secţie pentru prin anii ’70 ai sec. 20. Aici a trăit o parte
producerea şampaniei (modernizată în a vieţii sale cronicarul Miron Costin.
1993). Cramă. Beci domnesc (1834-1839); Timp de aproximativ 30 de ani, schitul
Beciul „Vlădoianu”; Hrubele lui Ştefan Brazi a fost lăsat în părăsire, fiind
cel Mare. Muzeul viticulturii. Istoric. reînfiinţat (refăcut) la 9 sept. 1990 cu
Cele mai vechi urme de locuire statut de mănăstire. Bisericile din lemn
descoperite pe Dealul Chicerea şi în cu hramurile „Sfântul Mucenic Teodosie”
perimetrul oraşului datează din Paleolitic (sec. 17) şi „Sfânta Parascheva” (1735,
(silexuri) şi, respectiv, Neolitic (vase din restaurată şi extinsă în 1855); Monuceramică de tip Aldeni II, milen. 4 î.Hr.). mentul eroilor Primului Război Mondial,
Civilizaţia bronzului este reprezentată operă a sculptorului George Dimitriu,
Supr.: 196 ha; vol. 5,6 mil. m3. Cunoscut
şi sub numele de Păltinoasa.

, fiind rezidit` [n 2010-2014 cu hramul "Pogor@rea Duhului Sfant".

dezvelit la 2 mai 1928; bustul scriitorului
Ioan Slavici, operă a sculptorului Florian
Calafeteanu, dezvelit în 1960, amplasat
în faţa şcolii care-i poartă numele, ca
semn de preţuire faţă de ilustrul scriitor,
decedat la 17 aug. 1925 şi înmormântat,
după dorinţa sa, în cimitirul schitului
Brazi (osemintele au fost mutate mai târziu în cimitirul oraşului); biserica având
hramul „Sfinţii Voievozi” (ante 1672), în
localit. componentă Crucea de Jos. În oraş
a mai existat biserica „Sfinţii Apostoli
exist`
Petru şi Pavel”, construită în 1859, avariată de cutremurul din 1894 şi reconstruită în anii 1909–1913 pe cheltuiala
Smarandei Apostoleanu, pr`bu]it`
dar la cutre
la cutrerezidit`
[n
murul din 9–10 nov. 1940 ,s-a
prăbuşit.
PANDURI, cartier în partea central-sudvestică a municipiului Bucureşti.
1972-1976.

PANGALIA Õ Mangalia (2).

PANGUALE Õ Mangalia (2).
PANKALIA Õ Mangalia (2).

PANTELIMON 1. Complex lacustru de
origine antropică, situat în Câmpia
Vlăsiei, în extremitatea de E a municipiului Bucureşti, amenajat pe cursul inf.
al Colentinei. Format din lacurile
Pantelimon I (33 ha) şi Pantelimon II (313
ha). Pe malul de V al lacului Pantelimon
I se află biserica mănăstirii Mărcuţa, cu
hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil”, zidită în anii 1586–1587, prin
strădania marelui logofăt Dan şi reparată
în timpul domniei lui Constantin
Brâncoveanu de fiica armaşului Marcu
(descendentă a familiei ctitorului), de la
care derivă numele de „Mărcuţa”. Pridvorul bisericii a fost adăugat în 1733 prin
bunăvoinţa domnului Grigore II Ghica.
2. Oraş în jud. Ilfov, situat în Câmpia
Vlăsiei, pe malul de N al lacului Pantelimon II, în imediata apropiere a părţii
de E a municipiului Bucureşti, respectiv
în prelungirea cartierului Pantelimon;
21 904 loc. (1 ian. 2011): 10 681 de sex
masc. şi 11 223 fem. Supr.: 61,8 km2, din
care 12,7 km2 în intravilan; densitatea:
1 725 loc./km2. Staţie de c.f. (inaugurată
la 17 nov. 1886). Expl. de argilă şi de
balast. Producţie de acumulatori, de bere
şi de produse de panificaţie. Creşterea
bovinelor. Culturi de cereale, plante
tehnice şi de nutreţ, floarea-soarelui,
legume ş.a. Pe o peninsulă a lacului
Pantelimon II se află o clădire construită
în 1736 de Grigore II Ghica (domn al Ţării
Româneşti în anii 1733–1735 şi 1748–
1752), pe locul unui fost palat al familiei

Ghica, destinată iniţial bolnavilor de
ciumă. Ulterior a funcţionat ca spital de
boli incurabile. Renovată şi modernizată
la sf. anilor ’80 ai sec. 20, clădirea a intrat
în circuitul turistic cu numele de
complexul „Lebăda” (hotel şi restaurant).
În apropiere de acest complex se află
biserica „Sfântul Nicolae”, iniţial din
lemn, ctitorie din 1735 a domnului
Grigore II Ghica. Biserica a fost mistuită
de un incendiu în 1880, pe locul ei fiind
construită biserica actuală (1880-1883),
reparată în 1903, 1937, 1941, 1977-1978,
consolidată şi rstaurată în 1994-1998.
Fostul sat Pantelimon a fost înfiinţat în
sec. 18 cu numele Obileşti, după care s-a
mai numit şi Floreşti. Între 23 ian. 1981 şi
10 apr. 1997, com. P. a făcut parte din
Sectorul Agricol Ilfov, iar la 30 dec. 2005
a fost trecută în categoria oraşelor.
3. Com. în jud. Constanţa, alcătuită
din 5 sate, situată în Pod. Casimcea, pe
râul Casimcea şi afl. său Cartal; 1 844 loc.
(1 ian. 2011): 983 de sex masc. şi 861 fem.
Expl. de cuarţite şi şisturi verzi. Prelucr.
lemnului şi a laptelui. Moară de cereale;
produse de panificaţie. Culturi de cereale.
Pe terit. com. au fost descoperite (1911–
1913) vestigiile unei aşezări rurale (vicus)
şi ale unei fortificaţii (cetate) romane,
numită Ulmetum, datând din sec. 2–7
(zidul de incintă, de formă poligonală,
era prevăzut cu mai multe turnuri pătrate
de apărare şi două porţi de intrare
flancate de două turnuri în formă de U).
Pe ruinele acestei fortificaţii, distrusă de
avari la sf. sec. 6 d.Hr., s-a aşezat, în sec.
10–11, o comunitate de agricultori. În
satul Pantelimon se află biserica „Sfântul
Mare Mucenic Pantelimon" (1911, renovată în 2009-2010), iar în satul Nistoreşti
există biserica „Sfântul Nicolae” (1895–
1896). Până în anul 1990, com. P. a avut
în componenţă satul Vulturu, care la acea
dată a devenit comună de sine stătătoare.
4. Cartier în extremitatea de E a
municipiului Bucureşti.
PANTICEU, com. în jud. Cluj, alcătuită
din 5 sate, situată în SV Dealurilor
Dejului, la poalele de SV ale Dealului
Bobâlna, pe râul Lonea; 1 831 loc. (1 ian.
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2011): 935 de sex masc. şi 896 fem.
Prelucr. lemnului şi a laptelui. Pomicultură. Creşterea bovinelor. În satele
Panticeu (menţionat documentar, prima
oară, în 1314) şi Dârja se află biserici
(iniţial romano-catolice, azi biserici
reformate) ce datează din sec. 12 şi, respectiv, sec. 13–15; în satul Cubleşu
Someşan există o biserică reformată
(1774), iar în satul Cătălina, o biserică
ortodoxă, din lemn, cu hramul „Înălţarea
Sfintei Cruci” (1896).
PAPIU ILARIAN, com. în jud. Mureş,
alcătuită din 5 sate, situată în zona
Colinelor Comlodului; 936 loc. (1 ian.
2011): 470 de sex masc. şi 466 fem.
Prelucr. argilei şi a laptelui. Morărit şi
panificaţie. Creşterea bovinelor. Culturi
de cartofi, varză pentru seminţe, cereale,
legume ş.a. Pomicultură; viticultură;
apicultură. Fond cinegetic. Până în 1925
satul Papiu Ilarian s-a numit Budiu de
Câmpie. În satul Papiu Ilarian, menţionat
documentar, prima oară, în 1332, cu
numele Budun se află o biserică (azi
biserică reformată) din sec. 14, cu unele
transformări din 1888, declarată monument istoric. Com. P.I. are în componenţă
satul Şandru care s-a depopulat la sf. sec.
20 şi începutul sec. 21, existând din punct
de vedere ad-tiv, dar fără locuitori.
PARACHIOI Õ Băneasa (3).

PARAVA, com. în jud. Bacău, alcătuită
din 4 sate, situată în lunca şi pe terasele
de pe dr. Siretului, la poalele de SE ale
culmii Pietricica; 3 479 loc. (1 ian. 2011):
1 733 de sex masc. şi 1 746 fem. Expl. de
balast. În satul Parava se află biserica
„Sfinţii Voievozi" (1925, reparată în 19411943 şi pictată în 1994 de Adolf Cantini),
iar în satul Teiuş există biserica „Adormirea Maicii Domnului" (1912, restaurată
în 1995-1997).
PARÂNG, Munţii ~, masiv muntos în
partea central-vestică a Carpaţilor
Meridionali, extins pe o mare supr. (peste
1 000 km2; lăţimea max.: 70 km), între
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aliniamentul văii Latoriţa (la NE),
curmătura Olteţului (la E), prin care se
leagă de M-ţii Căpăţânii, râul Olteţ (la E),
Jiu de Est şi Jiu (la NV şi V), Subcarpaţii
Olteniei (la S) şi M-ţii Şureanu şi M-ţii
Latoriţei (la N şi NE). Alcătuit din roci
cristalino-mezozoice (micaşisturi, amfibolite, gabrouri, calcare cristaline, cuarţite,
şisturi gnaisice, şisturi cloritoase, filitoase
şi grafitoase) cu intruziuni granitice în
SV şi formaţiuni marno-calcaroase (cretacice) în V şi S. Mare nod orohidrografic
a cărui culme principală, extinsă pe
direcţie E-V, cu alt. de 1 900–2 200 m, este
dominată de numeroase vârfuri, delimitate de versanţi abrupţi, acoperiţi cu
grohotişuri: Parângu Mare sau Mândra,
2 519 m (alt. max. a masivului), Mohoru,
2 337 m, Păpuşa, 2 136 m, Parâng, 2 074
m ş.a. Relief de tip alpin, cu trei platforme
de eroziune, etajate la diferite alt. (platformele Gornoviţa la 700–900 m, Râu Şes
la 1 100–1 600 m şi Borăscu la 1 800–2 200
m alt.). Frecvente urme ale glaciaţiunii
cuaternare, reprezentate prin căldări şi
lacuri glaciare (Gâlcescu, Slăveiu, Mija,
Pasărea, Zăvoelele), custuri şi morene
glaciare (în bazinele superioare ale
Jieţului, Lotrului, Latoriţei, Gilortului).
Formaţiunile calcaroase, extinse pe
bordura sa sudică, au permis apariţia şi
dezvoltarea unui spectaculos relief carstic
(Cheile Olteţului şi ale Pârâului Galben,
Peştera Muierilor ş.a.). Climă montană,
cu temp. medii anuale de 0°C pe crestele înalte şi 3–4°C la alt. mijlocii, cu precipitaţii abundente (1 200–1 400 mm
anual) şi vânturi predominante dinspre
V. Pajişti alpine şi vegetaţie subalpină.
Versanţii sunt acoperiţi, până la 1 600–
1 800 m alt., cu păduri de fag, carpen,
brad şi molid. Rezervaţia botanică
Parângu Mic adăposteşte, printre altele,
o raritate floristică (Potentilla haynaldiana).
Masivul P. este străbătut, de la S la N, de
şoseaua Novaci–Rânca, prin pasul Urdele
(1 950 m alt.), apoi pe la obârşia Lotrului
şi Oaşa până la Sebeş, asigurând legătura
între Oltenia şi Transilvania. Greu
accesibilă. Turism.

PARÂNGU MARE, vârf în partea centralvestică a masivului Parâng, alcătuit din
granite şi granodiorite. Alt.: 2 519 m (cel
mai înalt din întreg masivul P.). Acoperit
cu pajişti alpine. Se află pe traseul de
creastă care porneşte din Petroşani sau
din şoseaua alpină Novaci–Oaşa–Sebeş,

Parâng.
Vârful Păpuşa

oferind o frumoasă perspectivă asupra
reliefului glaciar de la obârşia văii Jieţului. Cunoscut şi sub numele de Mândra.

PARDINA, com. în jud. Tulcea, formată
dintr-un sat, situată în partea de NV a
Deltei Dunării, pe dr. braţului Chilia; 625
loc. (1 ian. 2011): 372 de sex masc. şi 253
fem. Cherhana. Rezervaţie zoologică (loc
de cuibărit pentru pelicani, călifari ş.a.).
Între 13 oct. 1983 şi 20 mai 1996, P. s-a
numit 1 Mai. Biserica „Naşterea Maicii
Domnului” (1860–1865, restaurată în anii
2010-2011).
PARDOŞI 1. Õ Buda (2).
2. Com. în jud. Buzău, alcătuită din 5
sate, situată în partea de NE a Subcarpaţilor Buzăului, la poalele Dealurilor
Bisoca, Pâclele şi Blăjani, pe râul Câlnău;
482 loc. (1 ian. 2011): 224 de sex masc. şi
258 fem. Producţie de ţuică din prune.
Recoltarea fructelor de pădure. Pomicultură (pruni, meri, peri ş.a.). Apicultură.
Satul Pardoşi apare atestat documentar,
prima oară, în 1664. Biserică din lemn cu
hramul „Intrarea în Biserică a Maicii
Domnului” (1747), în satul Valea
Şchiopului.

PARINCEA, com. în jud. Bacău, alcătuită
din 10 sate, situată în partea de V a
Colinelor Tutovei, pe râurile Răcătău şi
Năneşti; 3 805 loc. (1 ian. 2011): 1 977 de
sex masc. şi 1 828 fem. Prelucr. lemnului.
Morărit. Apicultură. În satul Parincea,
atestat documentar în 1769, se află biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”
(1863), în satul Mileştii de Jos, menţionat
documentar, prima oară, în 1442 se află
o biserică din 1843, iar în satul Satu Nou
există mănăstirea Parincea (de maici), cu
biserica „Sfântul Nicolae”, construită din
bârne în anul 1702, desfiinţată la 28 oct.
1959 şi reînfiinţată în 1991. Biserica nouă,
cu hramul „Naşterea Maicii Domnului”,

a fost zidită în anii 1997–2002 după
proiectul arhitectei Mariana Moldoveanu
şi pictată în frescă (2002-2003) de Mihai
Chiuaru. Biserica a fost sfinţită la 12 sept.
2004; în satul Năneşti există bisericile cu
hramurile „Sfântul Dumitru” şi „Sfinţii
Voievozi”, ambele dinainte de anul 1809
şi o biserică din lemn din 1780.
PAROŞENI Õ Vulcan (1).

PARTHENOPOLIS Õ Costineşti.
PARTOŞ, Mănăstirea Õ Banloc.

PARŢA, com. în jud. Timiş, formată
dintr-un sat, situată în câmpia Timişului,
pe râul Timiş, la 17 km S de municipiul
Timişoara; 1 980 loc. (1 ian. 2011): 1 012
de sex masc. şi 988 fem. Staţie de c.f. Culturi de cereale, legume ş.a. Viticultură.
Creşterea bovinelor. Pe terit. satului Parţa
au fost descoperite (1945, 1949–1950,
1963) vestigiile unei extinse aşezări
neolitice, cu trei niveluri de locuire, în
care s-au găsit figurine şi vase ceramice
specifice culturii materiale Vinča (milen.
5–4 î.Hr.), reprezentate prin cupe cu
picior, oale, farfurii ovale, alungite, vase
cu umăr înalt sau sferice, cu decor geometric în zigzag sau meandric incizat. În
anul 1970 a fost descoperit un sanctuar
de formă rectangulară, cu o lungime de
11,5 m şi o lăţime de 6 m, alcătuit dintrun altar şi o cameră separată unde se
aduceau ofrandele. Aici s-au recuperat şi
restaurat complet două statui lipite care
reprezintă o zeitate feminină şi un cap de
taur. În satul Parţa, atestat documentar
în 1334, se află biserica sârbească „Înălţarea Domnului” (1847–1851) cu iconostas pictat în 1851 de Ciolacović. Com.
P. a fost înfiinţată la 7 mai 2004 prin
desprinderea satului Parţa din com. Şag,
jud. Timiş.

prefabricate
din beton,
PARVA, com. în jud. Bistriţa-Năsăud, scaune
auto pentru
copii, de produse alim.
formată dintr-un sat, situată în zona de (preparate din carne şi lapte, zahăr, drojcontact a Dealurilor Năsăudului cu M-ţii die, panificaţie) şi de nutreţuri combinate.
Rodna, pe râul Rebra; 2 637 loc. (1 ian. Fermă de creştere a bovinelor. Muzeu
2011): 1 332 de sex masc. şi 1 305 fem. municipal, inaugurat la 1 dec. 1997, cu
Expl. de sare, de caolin, mică, argile caoli- secţii de istorie, etnografie, religie; Munoase şi de marmură. Izv. cu ape mine- zeul memorial „Mihail Sadoveanu”.
rale carbogazoase, bicarbonatate, calcice, Istoric. În perimetrul municipiului P. au
magneziene, clorurosodice. Mofete. Expl. fost descoperite urme de locuire din
şi prelucr. lemnului. Mori acţionate Neolitic (aparţinând diferitelor faze ale
hidraulic şi electric. Prelucr. lânii. Creş- culturii materiale Cucuteni), din sec. 5–3
terea ovinelor. Turism montan. Mănăstire î.Hr., 2–4 şi 7–8. Atestată documentar,
de călugări înfiinţată în 1993, cu biserica prima oară, ca sat, într-un hrisov de danie
„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”. Satul la 8 apr. 1419, apoi într-un act emis de
Parva este menţionat documentar în domnul Alexăndrel la 2 iul. 1453 şi
1773. Vechea denumire Lunca Vinului.
într-un document la 1 febr. 1481, aşezarea
PASĂREA, Mănăstirea ~ Õ Brăneşti s-a dezvoltat continuu, devenind un important centru comercial, cu 21 de iarma(3).
roace pe an (actul emis de domnul Mihai
PAŞCANI 1. Vârf în partea centrală a Obcinei Feredeu, reprezentând alt. max. a Suţu la 9 ian. 1821 acorda dreptul lui
Iordache Roset-Roznovanu ca să ţină
acesteia (1 479 m).
2. Municipiu în jud. Iaşi, situat pe aceste iarmaroace pe moşia Paşcani), şi
terasele de pe dr. văii Siretului, în zona târg (din 1831) al Moldovei. Recunoscut
de contact cu prelungirile Pod. Fălticeni, ca târg în 1842, P. s-a dezvoltat, după
la 75 km V-NV de municipiul Iaşi; 42 324 construirea în 1869–1870, a căii ferate
loc. (1 ian. 2011): 20 818 de sex masc. şi Roman–Paşcani–Iaşi, ca mare centru de
21 506 fem. Supr.: 75,4 km2, din care 12,6 reparat material rulant feroviar şi ca nod
km2 în intravilan; densitatea: 3 359 feroviar, devenind, în 1892, reşed. plăşii
loc./km2. Nod feroviar (staţia de c.f. inau- Siretul de Jos din jud. Suceava. În 1923,
gurată în 1870) şi rutier. Expl. de balast. P. a devenit com. urbană (oraş), iar la 18
Termocentrală. Ateliere C.F.R. (din 1876). ian. 1995 a fost declarat municipiu. În preConstr. de utilaje pentru ind. textilă, de zent, P. are în subordine ad-tivă 5 localit.
utilaje agricole, contoare electrice, componente: Blăgeşti, Boşteni, Gâşteşti,
armături grele, scule şi accesorii, trotinete Lunca şi Sodomeni. Monumente: biserica
pentru copii etc. Producţie de produse având hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail
electrotehnice (adaptoare şi regulatoare şi Gavriil” (1664, cu unele refaceri în
de temperatură, debitmetre electromag- 1807); casa „Cantacuzino–Paşcanu”,
netice, diafragme şi ventile electroma- construită în anii 1640–1650, cu două
gnetice, traductoare de temperatură), de niveluri, având un foişor cu coloane din
mobilă, tricotaje, perdele, ţesături de in, piatră în torsadă, cu un bogat decor
, declarat` monument istoric;

Paşcani (2). Centrul municipiului
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sculptat, declarată monument istoric şi
de arhitectură; casa natală a lui Mihail
Sadoveanu; catedrala „Pogorârea
Duhului Sfânt”, aflată în fază de construcţie din anul 2001; biserica „Sfântul
Ioan Botezătorul (2000-2005, pictată în
2006-2009); biserica romano-catolică
„Sfântul Anton de Padova" (1872-1879).
Tabără estivală pentru elevi, în pădurea
Valea Seacă.
PATAVISSA Õ Turda (3).
PAULULESE Õ Păuliş.

PĂCUIUL LUI SOARE Õ Lipniţa.

PĂCUREŢI, com. în jud. Prahova,
alcătuită din 5 sate, situată în Subcarpaţii
Prahovei; 2 273 loc. (1 ian. 2011): 1 144 de
sex masc. şi 1 129 fem. Expl. de petrol.
Pomicultură.

PĂDINA, com. în jud. Mehedinţi, alcătuită din 6 sate, situată în partea de S a
Piem. Bălăciţei, pe râul Drincea; 1 407 loc.
(1 ian. 2011): 685 de sex masc. şi 722 fem.
Reşed. com. este satul Pădina Mare. În
perimetrul satului Iablaniţa au fost descoperite urmele unei aşezări datând din
perioada timpurie a culturii materiale
Dridu (sec. 8–9), în care s-au găsit fragmente de vase din ceramică, lucrate la
roată, cu buza îngroşată rotunjit, decorate
cu striuri şi linii vălurite.

PĂDUREA CRAIULUI 1. Munţii ~, culme
muntoasă în NV M-ţilor Apuseni,
orientată NV-SE, extinsă pe c. 750 km2,
mărginită de Valea Crişului Repede,
respectiv de Depr. Vad–Borod (la N), de
Crişu Negru, respectiv Depr. Beiuş (la S

Paşcani (2). Muzeul memorial „Mihail Sadoveanu”
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şi SV), de valea Iadei (la E) şi de Dealurile
Pădurii Craiului (la V şi NV). Alcătuită
predominant din calcare mezozoice
(triasice, jurasice şi cretacice; depozitelor
jurasice le sunt asociate zăcămintele de
bauxită, exploatate la Roşia şi Zece
Hotare) şi, marginal, din roci vulcanice
neogene. Relieful se caracterizează prin
creste puţin proeminente, slab individualizate, orientate haotic, în toate direcţiile, care, frecvent, se despletesc în largi
platouri carstice. Alt. max.: 1 004 m (vf.
Măgura Beiuşele). Frecvenţa depozitelor
calcaroase a generat dezvoltarea unui
relief carstic tipic: peşterile Vadu Crişului,
Meziad, Vântului, Urşilor ş.a., Cheile Crişului Repede, la Vad, şi ale Roşiei, la
Căbeşti, dolinele de la Cărmăzan, Damiş,
Imaşu Bătrânului etc. Important nod
hidrografic. Turism.
2. Dealurile Pădurii Craiului, zonă
de dealuri cu aspect piemontan, parte
componentă a Dealurilor Vestice, situată
în prelungirea M-ţilor Pădurea Craiului,
între văile râurilor Crişu Repede (la N),
Crişu Negru şi Meziad (la S şi SE) şi
Câmpia Miersigului (la V). Sunt alcătuite
din nisipuri, pietrişuri, argile, marne
argiloase şi mai rar din gresii şi conglomerate. Au înălţimi moderate, între 250
şi 400 m (alt. max.: 411 m, în Dealurile
Tăşadului), sunt intens fragmentate de
ape şi sunt separate de văi largi sau de
depresiuni joase, intracolinare (Vârciorog, Topa, Holod ş.a.). Din cauza structurii monoclinale, unele culmi prezintă o
asimetrie accentuată, având versanţii sub
formă de cueste. Se compun din cinci
subunităţi, bine individualizate: Dealurile
Vârciorog şi Tăşadului (în NE şi N),
Dealurile Dobreştilor (în E), Dealurile

Vălanilor (sau Răbăganilor) în SE (între
văile râurilor Holod şi Valea Roşie) şi
Dealurile Hidişelului în V (la V de
aliniamentul văilor Hidişel şi Cârpeştii
Mici). Acoperite cu păduri de gorun
(Quercus petraea), dar şi cu păduri de cer
(Quercus cerris) şi gârniţă (Quercus
frainetto). În această zonă se găsesc numeroase aşezări omeneşti de dimensiuni
mici.

PĂDURENI 1. Com. în jud. Timiş, formată dintr-un sat, situată în Câmpia
Timişului, la 20 km S de municipiul
Timişoara; 1 606 loc. (1 ian. 2011): 800 de
sex masc. şi 806 fem. Expl. de argilă.
Produse de panificaţie şi patiserie. Culturi de cereale. Ferme de creştere a porcinelor şi cabalinelor. Hipism. În satul
Pădureni, atestat documentar în 1761, se
afla biserica „Sfântul Ioan Botezătorul”
(1873). Com. P. a fost înfiinţată la 7 mai
2004 prin desprinderea satului Pădureni
din com. Jebel, jud. Timiş.
2. Com. în jud. Vaslui, alcătuită din
8 sate, situată în partea de NE a Colinelor
Viişoarei, pe cursul superior al râului
Sărata; 4 112 loc. (1 ian. 2011): 2 118 de
sex masc. şi 1 994 fem. Creşterea bovinelor (în satul Ivăneşti). Până la 1 ian.
1965, satul şi com. Pădureni s-au numit
Cârligaţi. În satul Leoşti există o biserică
din anul 1640, iar în satul Davideşti o
biserică din 1825, având hramul „Sfinţii
Voievozi”; biserică din lemn, cu hramul
„Sfântul Nicolae” (1850), în satul Văleni;
în satul Căpoteşti se află biserica cu
hramul „Sfinţii Atanasie şi Chiril” (1862–
1863), iar în satul Ivăneşti, biserica având
hramul „Sfinţii Voievozi” (1882) şi
conacul lui Jean Atanasiu (1912).
3. Ţinutul Pădurenilor Õ Poiana
Ruscăi.

Pădurea Craiului (1). Dolinele de lângă Ponorul Runcşor

PĂLATCA, com. în jud. Cluj, alcătuită
din 5 sate, situată în Câmpia Fizeşului;
1 180 loc. (1 ian. 2011): 575 de sex masc.
şi 605 fem. În satul Pălatca, menţionat
documentar, prima oară, în 1296, se află
o biserică din sec. 15 (azi biserică reformată) şi biserica ortodoxă cu hramul
„Cuvioasa Parascheva” (1774); bisericile
din lemn cu hramurile „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1700) şi „Sfântul
Petru” (1710, mutată în anul 2009 din
satul Sava, declarată monument istoric),
în satele Băgaciu şi Mureşenii de Câmpie.

PĂLTINIŞ 1. Vârf în culmea Şieu, constituind alt. max. a acesteia (691 m).
2. Pas de înălţime în Carpaţii Orientali, pe valea superioară a râului Negrişoara, între M-ţii Căliman şi M-ţii
Bistriţei, la 1 327 m alt. Este străbătut de
o şosea care asigură legătura între
Moldova şi Transilvania (Suceava–Gura
Humorului–Frasin–Ostra–Broşteni–Pasul
Păltiniş–Bil bor–Topliţa–Gheorgheni–
Miercurea-Ciuc), precum şi între diferite
localit. din Moldova (Vatra Dornei–
Panaci–Pasul Păltiniş–Broşteni şi de aici
cu ramificaţie spre Suceava şi spre PiatraNeamţ).
3. Com. în jud. Botoşani, alcătuită din
4 sate, situată în zona Colinelor Başeului,
pe dr. râului Prut şi pe cursul superior al
râului Lişmăniţa, la graniţa României cu
Ucraina şi cu Republica Moldova; 3 179
loc. (1 ian. 2011): 1 529 de sex masc. şi
1 650 fem. Balastiere. Zăcăminte de gips
(neexploatate). Produse lactate. Creşterea
bovinelor. Satul Horodiştea, aflat la
48°15'06'' latitudine N, este considerat
punctul nordic extrem al României. În
perimetrul satului Horodiştea, pe Dealul
Mălăişte, au fost descoperite (1929)
vestigiile unei aşezări din perioada de
trecere de la Neolitic la Epoca bronzului
(2500–2000 î.Hr.), în care s-au găsit unelte
din piatră, silex, os şi lut ars (topoare din
piatră dură şi din os, vârfuri de săgeţi,
fusaiole din teracotă), ceramică cenuşie
sau cărămizie cu decor rudimentar
(motive incizate sau pictate în reţea),
precum şi figurine feminine din teracotă.
Tot aici au fost descoperite şi urmele
câtorva bordeie din sec. 8–10. În satul
Horodiştea se află o biserică din lemn cu
hramul „Sfântul Nicolae” (1770) şi o
biserică din zid cu hramul „Naşterea
Maicii Domnului” (1862–1863), iar în
satul Păltiniş, bisericile cu hramurile
„Adormirea Maicii Domnului” (1803,
renovată şi resfinţită în 1894) şi „Sfântul
Vasile” (1820, pictată în 1839). În satul
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staţiunea Păltiniş se numără printre
locurile mult căutate pentru practicarea
sporturilor de iarnă, oferind numeroase
pârtii de schi cu diferite grade de
dificultate. Un telescaun (cu lungimea
traseului de 1 052 m şi diferenţa de nivel
de 241 m) şi un teleschi (410 m lungime
şi 138 m diferenţă de nivel) stau la
dispoziţia amatorilor de schi. Aici se află
un schit, întemeiat în 1930 de mitropolitul
Nicolae Bălan, cu o bisericuţă din lemn
de brad, cu hramul „Schimbarea la Faţă”,
construită în anii 1925–1927, având
pereţii pictaţi recent. Lângă biserică este
înmormântat filozoful Constantin Noica
(1909–1987), care şi-a petrecut aici ultimii
ani ai vieţii.
Păltiniş (5). Pârtia de schi „Onceşti”

Cuzlău există o biserică din lemn cu
hramul „Sfinţii Voievozi” (1783). În fostul
sat Crăiniceni (în prezent înglobat în satul
Horodiştea) se află casa memorială a lui
Ilie Iacob (1913–1960), devenit Sfântul
Ioan Hozevitul, reprezentant de seamă
al spiritualităţii româneşti, canonizat de
Biserica Ortodoxă Română în anul 1992.
4. Com. în jud. Caraş-Severin, alcătuită din 5 sate, situată la poalele de N
ale M-ţilor Semenic, pe cursul superior
al râului Pogăniş; 2 547 loc. (1 ian. 2011):
1 297 de sex masc. şi 1 250 fem. Staţie de
c.f. (în satul Cornuţel). Expl. de min. de
mangan (în satul Delineşti) şi de bentonit
(în satul Rugi). Expl. şi prelucr. lemnului
(articole de mobilier). Conserve de fructe.
Pomicultură (meri, peri, pruni). Pe terit.
satului Cornuţel a fost descoperit un
depozit de bronz alcătuit din 11 obiecte
(5 brăţări, 2 tutuli, 2 falere, un ac şi un
fragment de inel) datând din sec. 13 î.Hr.
Rezervaţie paleontologică (punct fosilifer), în satul Delineşti. Până la 1 ian.
1965, satul şi com. Păltiniş s-au numit
Valea Boului.
5. Localit. componentă a municipiului Sibiu, staţiune climaterică şi de
odihnă de interes general, cu funcţionare
permanentă, întemeiată în 1894 de
Societatea „Carpatina Transilvană”, situată pe flancul de NE al M-ţilor Cindrel
(Carpaţii Meridionali), în mijlocul unei
păduri de conifere, sub vf. Onceşti, la
1 450 m alt., la 32 km SV de municipiul
Sibiu, de care este legată printr-o şosea

modernizată. Climă tipic montană, cu
temp. medii anuale de c. 4°C (în iul.
temp. medii de 12°C, iar în ian. de c. -6°C)
şi precipitaţii abundente (peste 1 000 mm
anual). Ploile sunt frecvente, dar de
scurtă durată, iar stratul de zăpadă
persistă peste 120 de zile pe an. Printre
factorii săi terapeutici principali se înscrie
climatul alpin, cu aer curat, lipsit de praf
şi alergeni, bogat în radiaţii ultraviolete
şi cu o ionizare accentuată a atmosferei.
În orice anotimp, staţiunea poate constitui un loc agreabil pentru petrecerea
unor vacanţe reconfortante şi, totodată,
o valoroasă sursă de sănătate, fiind
recomandată pentru tratarea nevrozelor
astenice, a unor stări de debilitate, de
surmenaj fizic şi intelectual, a unor
anemii secundare şi tulburări de creştere
la copii, a unor afecţiuni pleuropulmonare şi endocrine etc. Baza materială a
staţiunii (câteva hoteluri moderne, numeroase vile şi cabane, o serie de case vechi,
declarate monumente istorice, printre
care Casa Turiştilor 1894, Casa Medicilor
1895, Sala Monaco 1898 ş.a.), mijloacele
de distracţii şi agrement (restaurante,
club cu sală de spectacole teatrale şi
cinematografice, discotecă, bibliotecă,
terenuri de volei, tenis şi handbal),
acţiunile şi programele turistice (plimbări
în staţiune, drumeţii pe potecile marcate
montane, spre cheile şi cascada Cibinului,
spre vârfurile Piscu Vulturului, 1 490 m
şi Cindrel, 2 244 m etc.) oferă condiţiile
unui sejur încântător. În „anotimpul alb”,

PĂLTINOASA 1. Com. în jud. Suceava,
alcătuită din 2 sate, situată în partea de
NV a Pod. Fălticeni, pe stg. râului
Moldova; 5 833 loc. (1 ian. 2011): 2 965 de
sex masc. şi 2 868 fem. Nod feroviar şi
rutier. Expl. de gresii. Centru de ceramică
populară. În satul Păltinoasa se află
biserica având hramul „Sfântul Nicolae”
(1857) şi biserica romano-catolică „Înălţarea Domnului” (1912). Com. P. a fost
colonizată, în etape, cu germani în
perioada 1817-1893.
2. Õ Paltinu (2).

PĂNĂTĂU, com. în jud. Buzău, alcătuită
din 9 sate, situată în Subcarpaţii Buzăului,
la poalele de V ale Dealului Blidişel, pe
stg. râului Buzău, într-o zonă afectată
frecvent de alunecări de teren; 2 604 loc.
(1 ian. 2011): 1 249 de sex masc. şi 1 355
fem. Pomicultură. În satul Pănătău, menţionat documentar, prima oară, în 1415
există biserica din lemn cu hramul „Sfinţii
Apostoli Petru şi Pavel”, construită în
1850 pe locul uneia din sec. 18, reparată
în 1880, 1921 şi 1977–1978 şi pictată la
interior în 1978. În satul Tega se află
mănăstirea Cârnu (de călugări), situată
pe culmea dealului Blidişel, cu biserica
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”,
construită în anii 1545–1546 din iniţiativa
şi pe cheltuiala domnului Mircea Ciobanul şi a Doamnei Chiajna, refăcută în
1643 şi pictată în 1822. Mănăstirea a fost
desfiinţată de autorităţile comunsite la
28 oct. 1959 şi reînfiinţată la 1 mart. 1991,
după prăbuşirea comunismului în dec.
1989; Pridvor din lemn, adăugat în 1822;
în satul Râpile există o biserică din lemn
cu hramul „Înălţarea Domnului” (1838).
Agroturism.
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PĂNET, com. în jud. Mureş, alcătuită din
5 sate, situată în SE Colinelor Mădăraşului, pe dr. Văii Mureşului; 6 145 loc.
(1 ian. 2011): 3 076 de sex masc. şi 3 069
fem. Haltă de c.f. (în satul Berghia). Nod
rutier. În satul Pănet, menţionat documentar, prima oară, în 1332, cu numele
Pambus, se află o biserică ortodoxă, din
lemn, cu hramul „Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gravriil” (c. 1630, alte surse
indică anul 1740), aflată în stare de
degradare, o biserică reformată (1787), o
biserică nouă cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, zidită în anii
1997-2010 pe locul unei biserici demolată
în 1941 de armata horthystă, şi un castel
(sec. 18), iar în satul Hărţău există o
biserică din sec. 13 (iniţial romanocatolică, iar în 1787 preluată de cultul
reformat-calvin), cu turn şi clopotniţă din
lemn, din 1818, şi o biserică ortodoxă, din
lemn, cu hramul „Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil” (1824). Agroturism.

PĂPUŞA 1. Culme muntoasă în NE
Masivului Iezer (Carpaţii Meridionali),
cuprinsă între cursurile superioare ale
râurilor Dâmboviţa (la N şi E) şi Râu
Târgului (la V), alcătuită din şisturi
cristaline. Culmea P. prezintă un relief de
tip alpin, cu frecvente urme ale glaciaţiunii cuaternare. Alt. max.: 2 391 m (vf.
Păpuşa). Împreună cu celelalte culmi ale
Masivului Iezer (Iezeru Mare, 2 462 m,
Roşu, 2 473 m, Bătrâna, 2 341 m) formează o mare unitate montană, cunoscută în
literatura de specialitate şi sub numele
de Masivul Iezer-Păpuşa. Nod hidrografic.
2. Vârf în E Masivului Parâng, situat
la E de vf. Parângu Mare, alcătuit din
amfibolite. Alt.: 2 136 m. Străjuieşte,
dinspre E, Pasul Urdele (1 950 m alt.) şi

Vârful Păpuşa (2)

şoseaua transalpină Novaci–Oaşa–Sebeş,
care trece prin acest pas.
3. Vârf de formă piramidală în partea
de E a M-ţilor Retezat, la E de vf. Peleaga,
alcătuit din granite şi granodiorite gnaisice. Alt.: 2 508 m. Are pantele acoperite
cu grohotişuri. Aflat pe traseul turistic de
creastă (accesibil de la cabanele Pietrele
şi Buta), oferă o frumoasă perspectivă
asupra peisajului alpin al M-ţilor Retezat
şi asupra reliefului glaciar din jur.

PĂRĂU, com. în jud. Braşov, alcătuită
din 4 sate, situată în partea de E a Depr.
Făgăraş, la poalele de SV ale M-ţilor
Perşani, pe stg. Oltului, în zona de confl.
cu râul Părău; 2 165 loc. (1 ian. 2011):
1 094 de sex masc. şi 1 071 fem. Centru
de cojocărit. Prelucr. lemnului. Agroturism.
Satul Părău apare menţionat documentar,
prima oară, în 1293. În satul Veneţia de
Jos, atestat documentar în 1235, se află
ruinele Cetăţii lui Negru Vodă (sec. 14),
cunoscută şi sub numele de Cetatea
Breaza, şi biserica ortodoxă cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului” (1790–1818),
cu picturi murale interioare originare, iar
în satul Veneţia de Sus, atestat documentar
în 1469, există biserica ortodoxă cu hramul
„Cuvioasa Parascheva” (sec. 18) şi clădirea
fostei Primării (sec. 19).
PĂRHĂUŢI Õ Todireşti (2).

PĂROAIA, Schitul ~ Õ Glodeni (1).

PĂSĂRENI, com. în jud. Mureş, alcătuită
din 3 sate, situată în Pod. Târnavelor, pe
râul Niraj şi pe canalul Veţa; 1 791 loc. (1
ian. 2011): 861 de sex masc. şi 930 fem.
Haltă de c.f. (în satul Păsăreni). Satul
Păsăreni apare menţionat documentar,
prima oară, în 1392. În satul Gălăţeni se
află o biserică unitariană (sec. 16, cu tavan
casetat şi pictat în 1607, cu unele refaceri
din sec. 18) şi o biserică reformată (1760).

PĂSTRĂVENI, com. în jud. Neamţ,
alcătuită din 4 sate, situată în lunca şi pe
terasele de pe dr. văii Moldova, pe râul
Agapia, în zona de contact cu Subcarpaţii
Neamţului; 3 990 loc. (1 ian. 2011): 1 993
de sex masc. şi 1 997 fem. Pe terit. com. P.
a fost descoperit (1970) un tezaur tracic
compus din patru vase din aur cu o
greutate totală de 980 grame.

PĂTÂRLAGELE 1. Depresiune de
eroziune în Subcarpaţii Buzăului, între
Dealul Blidişel (la E) şi Dealurile MantaMuscel (la V), mulată pe un sinclinal larg,
situat de o parte şi de alta a văii superioare a Buzăului. Prezintă un relief
colinar (cu apariţii de cueste), de terase

şi lunci. În perimetrul depresiunii se
produc frecvente alunecări de teren sau
curgeri noroioase.
2. Oraş în jud. Buzău, situat în depresiunea omonimă, pe cursul superior al
Buzăului; 7 841 loc. (1 ian. 2011): 3 801 de
sex masc. şi 4 040 fem. Supr.: 80 km2; densitatea: 98 loc./km2. Staţie de c.f. (Pătârlagele), inaugurată în 1908, şi halte de c.f.
(în satele Mărunţişu şi Valea Sibiciului).
Expl. de diatomit (aflat în depozitele
oligocene din satul Sibiciu de Sus), de
chihlimbar (în satul Sibiciu de Sus), nisip
cuarţos şi argilă. Producţie de mobilă şi
de cherestea (în satul Valea Viei). Pomicultură (meri, pruni, nuci, peri). Staţiune
de cercetări a Institutului Geografic al
Academiei Române. Pătârlagele apare
menţionat documentar, ca sat, prima
oară, în 1573. La 28 mai 2004, com.
Pătârlagele a fost trecută în categoria
oraşelor, având în subordine ad-tivă satele Calea Chiojdului, Crâng, Fundăturile, Gornet, Lunca, Mănăstirea,
Mărunţişu, Muşcel, Poienile, Sibiciu de
Sus, Stroeşti, Valea Lupului, Valea
Sibiciului şi Valea Viei. Bisericile cu
hramurile „Naşterea Maicii Domnului”
(1790) şi „Sfântul Nicolae” (sec. 18), în
satele Sibiciu de Sus şi Mărunţişu; han
(sf. sec. 18), în satul Poienile. Rezervaţie
forestieră (Pădurea Crivineni) cu
exemplare de stejar pufos.

PĂTRĂUŢI, com. în jud. Suceava, formată dintr-un sat, situată în Pod. Dragomirnei, pe stg. râului Suceava; 5 032 loc.
(1 ian. 2011): 2 496 de sex masc. şi 2 536
fem. Nod rutier. Balastieră cu staţie de
betoane. Ateliere de mobilă, confecţii,
încălţăminte. Moară de cereale. Produse
lactate. Creşterea bovinelor. Satul Pătrăuţi
a fost întemeiat în anul 1330. Biserica
având hramul „Înălţarea Sfintei Cruci”
(17,20 m lungime şi 6,60 m lăţime),
biserica de lemn "Sf@ntul Dumitru" (1666);

Pătrăuţi. Biserica „Înălţarea Sfintei Cruci”

ctitorie din anul 1487 (zidirea a început
la 13 iun. 1487) a domnului Ştefan cel
Mare, este un monument reprezentativ
al arhitecturii medievale moldoveneşti.
Biserica a fost construită după lupta de
la Şcheia din anul 1486 (Õ Şcheia 2) în
jurul ei întemeindu-se atunci o comunitate monahală care a funcţionat până
în 1775 când Bucovina a intrat sub
stăpânire habsburgică, devenind după
aceea biserică de parohie. Biserica are o
turlă pe pronaos, o streaşină foarte mare,
ancadramente şi portale gotice şi faţade
decorate, sub cornişă, cu frize ceramice.
Biserica păstrează valoroase picturi
murale interioare originare, precum şi
fragmente de picturi murale exterioare,
realizate în anul 1550, din care se remarcă
„Judecata de Apoi”. Pe peretele vestic al
pronaosului se află o frescă rar întâlnită
în picturile bisericeşti, numită „Cavalcada
Sfintei Cruci” sau „Cavalcada Sfinţilor
Militari”, care înfăţişează gruaparea, întrun singur loc, a tuturor sfinţilor militari.
Tot în pronaos se află scena „Plângerii”,
compoziţia „Aflarea Crucii pe care a fost
răstignit Mântuitorul nostru Iisus
Hristos”, precum şi Tabloul votiv în care
este reprezentat Ştefan cel Mare ţinând
în mâini macheta bisericii, alături de el
fiind înfăţişaţi soţia sa, Maria Voichiţa,
fiul său, Bogdan III, şi domniţele Maria
şi Ana. Biserica şi complexul monahal au
fost restaurate în perioadele 1709–1714 şi
2003-2004. Pentru protejarea acestei
biserici, care a fost declarată monument
UNESCO în 1993, s-a construit un
paraclis, în anii 2004–2006, în care să se
ţină slujbele acestei mănăstiri, reînfiinţată
după anul 1989. Pe terit. com. P. se află
rezervaţia forestieră „Crujana”, alcătuită
din arboret cu specii de foioase, în
majoritate stejari, extinsă pe 39,4 ha,
precum şi o rezervaţie de cerbi lopătari.
PĂTRUNSA, Schitul ~ Õ Bărbăteşti (2).

PĂTULELE, com. în jud. Mehedinţi,
alcătuită din 2 sate, situată în Câmpia
Blahniţei, pe râul Blahniţa; 3 955 loc.
(1 ian. 2011): 2 023 de sex masc. şi 1 932
fem. Nod rutier. Prelucr. lemnului.
Morărit; produse de panificaţie. Legumicultură; viticultură; apicultură. Centru de
manifestări etnofolclorice (Festivalul
fluieraşilor din Oltenia). Biserică având
hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”
(1835-1838), declarată monument istoric,
în satul Viaşu. În satul Pătulele există
bisericile „Sfântul Nicolae”, construită în
anii 1903-1905 pe locul uneia din lemn

care data din 1840, declarată monument
istoric, şi „Sfântul Gheorghe” (1883).
PĂŢAL Õ Viişoara (1).

PĂŢEŞTI Õ Odobeşti (3).

PĂUCA, com. în jud. Sibiu, alcătuită din
4 sate, situată în Pod. Secaşelor; 1 928 loc.
(1 ian. 2011): 961 de sex masc. şi 967 fem.
În perimetrul satului Păuca, menţionat
documentar, prima oară, în 1309, au fost
descoperite (1965–1966) vestigiile unei
aşezări neolitice, aparţinând culturii
materiale Petreşti (milen. 3 î.Hr.), în care
s-au găsit vase ceramice pictate şi figurine
antropomorfe, între care se remarcă o
figurină feminină având sânii, pântecele
şi coapsele puternic reliefate, iar decorul
geometric simplu (zigzaguri, romburi),
incizat. Tot aici a fost găsită o oglindă din
bronz, discoidală, scitică (sec. 6 î.Hr.). În
satul Păuca se află o biserică ortodoxă cu
hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil” (sec. 18) şi o biserică evanghelică
(1804), iar în satul Presaca, o biserică
din lemn, ortodoxă, cu hramul „Sfânta
Treime” (1728).
PĂULENI Õ Păuleni-Ciuc.

PĂULENI-CIUC, com. în jud. Harghita,
alcătuită din 3 sate, situată în Depr. Ciuc,
la poalele de V ale M-ţilor Ciuc, pe râul
Pustnic; 1 805 loc. (1 ian. 2011): 889 de sex
masc. şi 916 fem. Expl. de dolomit (în
satul Delniţa). Prelucr. primară a
lemnului. Centru de cusături şi ţesături
populare (în satul Şoimeni). Până la
17 febr. 1968, satul şi com. Păuleni-Ciuc
s-au numit Păuleni. În arealul satului
Şoimeni, menţionat documentar, prima
oară, în 1506, cu numele Ciomortan, au
fost descoperite vestigiile unei aşezări
neolitice, aparţinând culturii materiale
Ariuşd (mijlocul milen. 4–mijlocul milen.
3 î.Hr.), în care s-au găsit vase ceramice
ornamentate cu triunghiuri incizate
(haşurate sau umplute cu împunsături)
sau cu brâie în relief. În satul PăuleniCiuc, menţionat documentar, prima oară,
în 1567, se află o biserică romano-catolică,
zidită în sec. 15, în stil gotic, pe locul
uneia mai vechi (incendiată de mongoli
în 1241), cu tavan casetat şi pictat în 1613,
iar în satul Delniţa, o biserică romanocatolică, cu hramul „Sfântul Ioan”
(sec. 14), cu tavan casetat (1613) şi zid de
incintă (sec. 18).
PĂULEŞTI 1. Com. în jud. Prahova,
alcătuită din 4 sate, situată în Câmpia
Ploieştiului, pe râul Dâmbu; 5 590 loc.
(1 ian. 2011): 2 683 de sex masc. şi 2 907
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fem. Haltă de c.f. (în satul Găgeni). Nod
rutier. Producţie de asfalt, de BCA (din
2009), de confecţii de damă, de sticlă şi
obiecte din sticlă şi de ciocolată. Morărit;
produse de panificaţie. Bisericile cu hramurile „Sfântul Nicolae” (1888), „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1888) şi
„Sfântul Gheorghe” (2005-2010), în satele
Păuleşti, Găgeni şi Cocoşeşti.
2. Com. în jud. Satu Mare, alcătuită
din 6 sate, situată în Câmpia Someşului,
pe râul Someş; 5 334 loc. (1 ian. 2011):
2 622 de sex masc. şi 2 712 fem. Balastieră.
Prefabricate din beton; fabrică de ţigle;
producţie de bobinaje şi de articole prelucrate mecanic prin aşchiere. Atelier de
tâmplărie. Satul Păuleşti apare menţionat documentar, prima oară, în 1379.
Plantaţie experimentală de frasin de
Pennsylvania. Biserica având hramul
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”
(1880), în satul Amaţi.
3. Com. în jud. Vrancea, alcătuită din
2 sate, situată în Depr. Vrancei, la poalele
M-ţilor Vrancea, pe cursul superior al văii
Putna (afl. al Siretului); 2 170 loc. (1 ian.
2011): 1 087 de sex masc. şi 1 083 fem.
Expl. şi prelucr. lemnului (cherestea, mobilă). Produse de artizanat. Pomicultură
(pruni, meri, peri, nuci). Fond cinegetic.
În satul Păuleşti, atestat documentar în
anul 1507, se află biserica „Sfinţii Voievozi” (sec. 18), iar în satul Hăulişca există
biserica din lemn cu hramul „Sfântul
Nicolae” (1772), declarată monument istoric. Com. P. a fost înfiinţată la 22 mai 2003
prin desprinderea satelor Păuleşti şi
Hăulişca din com. Tulnici, jud. Vrancea.

PĂULIŞ, com. în jud. Arad, alcătuită din
4 sate, situată în zona de contact a
Câmpiei Aradului cu M-ţii Zarand, pe
râul Mureş; 4 351 loc. (1 ian. 2011): 2 141
de sex masc. şi 2 210 fem. Staţie de c.f. (în
satul Păuliş). Nod rutier. Expl. de granit
(în satele Cladova şi Baraţca), de diorit şi
de balast (şase balastiere). Expl. şi prelucr.
lemnului (mobilă). Centru viticol şi de
vinificaţie (satul Baraţca). Cramă. Agroturism. Satul Păuliş apare menţionat documentar, prima oară, în 1333 cu numele
Paululese. În perioada 13–18 sept. 1944,
trupele române (Detaşamentul Păuliş) au
respins încercările trupelor horthyste de
a pătrunde în Pod. Transilvaniei, pe valea
Mureşului. Aici se află cimitirul eroilor
şi un monument închinat ostaşilor
români căzuţi în luptă. Parc dendrologic
cu exemplare rare (pin de Himalaya,
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Păuneşti

Păuliş. Monumentul închinat ostaşilor români

magnolii, tisă etc.). În satul Păuliş se află
o biserică romano-catolică (1879–1880) şi
biserica „Sfântul Nicolae” (1780–1790).

PĂUNEŞTI, com. în jud. Vrancea, alcătuită din 2 sate, situată în zona de contact
a Câmpiei Siretului Inferior cu Piem.
Zăbrăuţi; 6 673 loc. (1 ian. 2011): 3 459 de
sex masc. şi 3 214 fem. Numeroase fântâni cu cumpene din lemn. Expl. şi prelucr. lemnului (mobilier divers). Fabrică
de ulei vegetal. Morărit. Centru viticol şi
de vinificaţie. În satul Păuneşti se află
biserica „Sfânta Parascheva” (1945).

PĂUŞEŞTI, com. în jud. Vâlcea, alcătuită
din 8 sate, situată în Subcarpaţii Olteniei,
în Depr. Bodeşti-Păuşeşti; 2 806 loc. (1 ian.
2011): 1 367 de sex masc. şi 1 439 fem.
Centru pomicol şi de ţesături şi cusături
populare (Păuşeşti-Otăsău). Prelucr.
lemnului. Bisericile cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului” (1811) şi „Sfinţii
Voievozi” (1854–1859), în satele Cernelele
şi Păuşeşti-Otăsău. Satul Păuşesti apare
menţionat documentar, prima oară, în
1453.

PĂUŞEŞTI-MĂGLAŞI, com. în jud.
Vâlcea, alcătuită din 6 sate, situată în
Subcarpaţii Olteniei, pe râul Olăneşti;
4 137 loc. (1 ian. 2011): 2 086 de sex masc.
şi 2 051 fem. Centru de cusături şi ţesături
populare şi Festival folcloric „Hora costumelor” (în satul Pietrari). Cămin cultural
(1934) găzduit în prezent într-o clădire

construită în anul 1962. În satul Valea
Cheii, atestat documentar la 22 aug. 1580
cu numele Sărăcineşti (denumire purtată
până la 1 ian. 1965), se află mănăstirea
Sărăcineşti (de maici), cu biserica „Adormirea Maicii Domnului” construită în
perioada 28 sept. 1688–1693 prin strădania lui Ştefan, episcop de Râmnic, cu
ajutorul material al lui Tănase Sărăcinescu. Biserica păstrează picturi murale
interioare executate în 1718 de zugravii
Teodosie, Gheorghe şi Preda într-o
viziune barocă, remarcabile prin abundenţa decoraţiei florale. Până în 1860 a
fost mănăstire de călugăriţe, apoi de
călugări (1860–1873), ulterior biserică de
parohie (1873–1913) şi mănăstire de maici
(1913–1959). Mănăstirea Sărăcineşti a fost
desfiinţată abuziv de autorităţile comuniste la 28 oct. 1959, devenind biserică de
parohie, iar chiliile transformate în cămine pentru bătrâni. Mănăstirea a fost
reînfiinţată în 1991 şi restaurată în anul
2008. În satul Pietrari se află o biserică
din 1786 şi un conac din sec. 19 (azi
sanatoriu de boli nervoase), în satul
Vlăduceni, menţionat documentar la 15
apr. 1608, există o biserică din 1744, iar
în satele Păuşeşti-Măglaşi şi Coasta există
câte o biserică având acelaşi hram –
„Sfântul Nicolae” –, prima construită în
anii 1826-1829 pe locul uneia din 1778 şi
pictată în frescă în 1829-1833, în prezent
declarată monument istoric, iar cealaltă,
din 1825. Satul Păuşeşti-Măglaşi apare
consemnat documentar, prima oară, la
2 aug. 1453, iar apoi la 10 mai 1559, cu
numele Păuşeşti, iar din 15 ian. 1695
poartă denumirea actuală.

PÂCLELE, masiv deluros în Subcarpaţii
Buzăului, delimitat de văile râurilor
Sărăţel (la V), Buzău (la S) şi Slănic (la E),
alcătuit predominant din gresii, argile,
marne nisipoase. Alt. max.: 509 m (vf.
Pâclele Mari). Caracteristica pr. a acestui
masiv o constituie prezenţa vulcanilor
noroioşi (pe terit. com. Berca şi Beceni),
numiţi sugestiv, de către localnici, „fierbători” sau „pâcle” – fenomen geomorfologic rar întâlnit în România şi chiar pe
glob, studiat la noi încă din 1867. Vulcanii
noroioşi s-au format în arealul cutelor
anticlinale, în subsolul cărora există ţiţei
şi gaze naturale. Gazele care se infiltrează
prin fisurile rocilor antrenează apa de
infiltraţie împreună cu elemente de
argilă, marne şi nisip, aducându-le la
suprafaţă sub forma unui material vâscos, însoţit, uneori, de mici cantităţi de
ţiţei. Acest noroi, scos la suprafaţă, for-

mează conuri de 3–9 m înălţime, asemănătoare vulcanilor magmatici, şi se
revarsă la intervale inegale de timp,
alunecând pe pantele slab înclinate
rezultate din erupţiile anterioare. În ultimul timp se constată o diminuare a intensităţii activităţii acestor vulcani noroioşi.
Zona ocupată de vulcanii noroioşi de la
Pâclele Mari şi Pâclele Mici, extinsă pe
19,7 ha şi, respectiv, 9,4 ha, a fost declarată (1924) rezervaţie ştiinţifică complexă.
Platourile ocupate de vulcanii noroioşi
sunt lipsite de vegetaţie, dar la periferia
lor apar pâlcuri de vegetaţie halofilă
(Obione verrucifera, Salicornia europaea) şi
tufe de Nitraria schöberi, numită popular
gărdurariţă, element est-continental, aflat
aici la limita de V a arealului său mondial, în unicul punct din ţară. În preajma
platourilor sunt pajişti cu numeroase
elemente xerofite: năgară (Stipa capillata),
colilie (Stipa lessingiana), ruscuţa de
primăvară (Adonis vernalis) ş.a. Pe alocuri
se întâlnesc şi tufărişuri de liliac,
mojdrean şi scumpie. Zonă turistică.

PÂNCEŞTI 1. Com. în jud. Bacău, alcătuită din 8 sate, situată în lunca şi pe
terasele de pe stg. râului Siret, în zona de
contact cu Colinele Tutovei, pe râul Soci;
4 350 loc. (1 ian. 2011): 2 242 de sex masc.
şi 2 108 fem. Legumicultură. Creşterea
ovinelor. Biserici din lemn, cu acelaşi
hram – „Sfinţii Voievozi”, în satele Soci
(1785) şi Pânceşti (1801–1802, reparată în
1934); în satul Pânceşti există o biserică
având dublu hram - „Sfânta Cuvioasă
Parascheva” şi „Pogorârea Duhului
Sfânt” (1871, restaurată în 1921 şi 1942,
cu pridvor adăugat în anii 2000-2001), în
satul Petreşti se află biserica „Sfânta
Cuvioasă Parascheva” (1810, cu unele
transformări şi picturi din 1924–1928 şi
1948), iar în satul Dieneţ, o biserică din
1873, zidită pe locul uneia incendiată de
tătari în 1713.
2. Com. în jud. Neamţ, alcătuită din
5 sate, situată în Pod. Central Moldovenesc; 1 476 loc. (1 ian. 2011): 764 de sex
masc. şi 712 fem. Pomicultură. Bisericile
din lemn cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului” (1792, reparată în 1923) şi
„Sfinţii Voievozi (1774, reparată în 1935,
cu pridvor adăugat în anul 1972), declarată monument istoric, în satele Ciurea
şi Pânceşti. În satul Pânceşti se află biserica „Sfânta Treime” (1888), iar în satul
Patricheni, biserica „Sfinţii Trei Ierarhi”
(1973-1977). Com. P. a fost înfiinţată la 7
mai 2003 prin desprinderea satelor Ciu-

rea, Holm, Patricheni, Pânceşti şi Tălpălăi
din com. Poienari, jud. Neamţ.

29 m înălţime şi păstrează picturi murale
interioare originare executate de Carol
Wolf. Biserica a fost reparată în anul 1925;
Casă parohială din 1855.

PÂNCOTA, oraş în jud. Arad, situat în
Câmpia Aradului, la poalele de N ale
Dealurilor Cigherului, la 110 m alt., pe PÂNGĂRAŢI 1. Lac de acumulare
canalul Matca, la 38 km NE de municipiul realizat în scop hidroenergetic, pe cursul
Arad; 7 606 loc. (1 ian. 2011): 3 727 de sex mijlociu al Bistriţei, în arealul com.
masc. şi 3 879 fem. Supr.: 67 km2, din care omonime, jud. Neamţ. Supr.: 153 ha; vol.:
6,3 km2 în intravilan; densitatea: 1 207 6,75 mil. m3.
loc./km2. Nod feroviar şi rutier. Expl. de
2. Com. în jud. Neamţ, alcătuită din
ţiţei. Producţie de mobilă, de confecţii 6 sate, situată pe râul Bistriţa, la poalele
textile şi metalice, de subansamble de S ale vf. Muncelu Pângărăcior (1 153
electrice pentru automobile, de încălţă- m alt.) din M-ţii Stânişoarei; 5 398 loc.
minte, de articole de cojocărie şi marochi- (1 ian. 2011): 2 654 de sex masc. şi 2 744
nărie, de cărămizi şi alim. (produse de fem. Staţie (în satul Pângăraţi) şi haltă de
panificaţie şi de patiserie). Morărit. c.f. (în satul Stejaru). Hidrocentrală (23
Centru viticol şi de vinificaţie. Cramă. MW), dată în folosinţă în 1964. Prelucr.
Bibliotecă cu c. 15 000 vol. Istoric. În lemnului. Agroturism. Aici a funcţionat
perimetrul oraşului P. au fost descoperite o staţiune de cercetări biologice, geograurme de locuire din Neolitic, din perioada fice, geologice şi hidrologice a Univercivilizaţiei dacice,
civiliza\iilor
dacic` ]idaco-romane
daco-roman` (sec. 2– sităţii „Alexandru I. Cuza” din Iaşi,
3) şi din sec. 9–11. Localit. apare înfiinţată în 1957 şi mutată ulterior la Piamenţionată documentar, prima oară, în tra-Neamţ. În satul Pângăraţi, atestat
1177, iar apoi în perioada 1202–1203, cu documentar, prima oară, în 1432 şi apoi
numele Villa Pankotha. În anul 1475 apare la 10 oct. 1458, se află o mănăstire de căluconsemnată în documente ca oppidum. gări, cu biserica având hramul „Sfântul
Între anii 1537
1556 şi 1687
1595, P. s-a aflat sub Dumitru Izvorâtorul de Mir” construită
stăpânire turcească, între 1687 şi 1867 sub în 1560 din iniţiativa şi pe cheltuiala
dominaţie habsburgică, iar între 1867 şi domnului Alexandru Lăpuşneanu pe
1918, sub autoritatea Imperiului dualist locul unei biserici din lemn ce data din
austro-ungar. În anul 1756, la P. a avut 1460 şi incendiată de turci în 1476.
loc o puternică revoltă antihabsburgică Mănăsirea Pângăraţi apare menţionată
şi antifeudală. Ridicat la rang de târg în documentar, prima oară, la 9 iul. 1577,
sec. 18 şi declarat oraş la 17 febr. 1968. într-un document semnat de domnul
Monumente: ruinele unei cetăţi Petru Şchiopul. Ansamblul monahal,
(construită la începutul sec. 14 şi atestată înconjurat de un zid de incintă înalt de 5
documentar la 14 iun. 1318), distrusă în m, a fost supus unor lucrări de restaurare
1636, în urma unui asediu; hanul de poştă şi extindere în anii 1642 (marele vistier
(sec. 18); castelul „Dietrich-Schulkovski” Dumitru Şoldan a construit clisiarniţa şi
(1840), în stil baroc; biserică ortodoxă cu turnul-clopotniţă), 1806 (după cutrehramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” murul catastrofal din 14 oct. 1802) şi
construită în stilul barocului vienez, în 1850–1857. După secularizarea averilor
anul 1812, pe locul unei vechi biserici din mănăstireşti (1863), activitatea monahală
lemn ce data din anul 1728.
1743. Biserica are s-a restrâns foarte mult. Mănăstirea
30 m lungime, 12 m lăţime şi un turn de Pângăraţi a fost desfiinţată abuziv de
, are [n subordine satul M`derat.

Pângăraţi (2). Mănăstirea Pângăraţi
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autorităţile comuniste la 28 oct. 1959 şi
reînfiinţată în 1991. Ansamblul monastic
a fost restaurat în 1992–2001, iar în anii
2002-2011 a fost construită o nouă biserică
având dublu hram „Sfinţii Cuvioşi
Simeon şi Amfilohie” şi „Toţi Sfinţii
Români”. Turnul-clopotniţă, înalt de
34 m, care avea şi rol de turn de intrare
s-a prăbuşit la 18 iun. 1996. Monumentul
eroilor Primului Război Mondial. În satul
Pângărăcior se află o biserică din sec. 18.
În com. P. se află o pădure alcătuită din
arbori de tisă (Taxus baccata), în amestec
cu pin (Pinus silvestris), brad (Abies alba),
molid (Picea abies), fag (Fagus sylvatica),
carpen (Carpinus betulus) ş.a., declarată
rezervaţie forestieră.
PÂNZELOR, Lacul ~ Õ Inului, Lacul ~.
PÂRÂUL DOAMNEI, Mănăstirea ~ Õ
Topliţa (1).

PÂRÂUL RECE, localit. componentă a
oraşului Predeal, staţiune climaterică şi
de odihnă, de interes general, cu funcţionare permanentă, situată în jud. Braşov,
în zona Clăbucetelor Predealului, la 960
m alt., în mijlocul unei păduri de conifere,
la 34 km SV de municipiul Braşov şi 12
km V de Predeal, de care este legată
printr-o şosea modernizată. Climat de
munte, tonic, cu temp. medii anuale de
c. 5°C (în iul. temp. medii de 15,5°C, iar
în ian. –6°C) şi precipitaţii ce depăşesc 900
mm anual. Aerul curat, lipsit de praf şi
alergeni, puternic ozonat şi ionizarea
accentuată a atmosferei constituie principalii factori naturali de cură necesari
pentru tratarea nevrozelor astenice, a
stărilor de debilitate, de surmenaj fizic şi
intelectual, a rahitismului şi tulburărilor
de creştere la copii şi a bolilor endocrine.
Staţiunea dispune de terenuri de sport,
de club cu sală de spectacole, bibliotecă,
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numeroase pârtii de schi etc. Posibilităţi
variate de efectuare a drumeţiilor spre
cabanele din M-ţii Bucegi (Omu) şi din
Clăbucetele Predealului (Trei Brazi,
Poiana Secuilor etc.). Teleschi.

PÂRGĂREŞTI, com. în jud. Bacău,
alcătuită din 5 sate, situată pe râul Oituz,
la poalele M-ţilor Vrancea; 4 759 loc. (1
ian. 2011): 2 385 de sex masc. şi 2 374 fem.
Biserica „Sfântul Mihail” (2002–2011), în
satul Satu Nou.
PÂRJOAIA Õ Lipniţa.

PÂRJOL, com. în jud. Bacău, alcătuită
din 9 sate, situată în partea de N a Depr.
Tazlău, pe cursul superior al râului
Tazlău; 6 650 loc. (1 ian. 2011): 3 394 de
sex masc. şi 3 256 fem. Expl. de petrol.
Centre de ceramică populară (în satul
Băhnăşeni) şi de prelucr. artistică a lemnului (în satul Pustiana). Ţiţeiul de culoare roşcată, exploatat în satul Câmpeni
din anul 1886, are proprietăţi curative,
fiind folosit de localnici pentru tratarea
afecţiunilor reumatice şi a unor boli dermatologice şi de stomac. Bisericile cu
hramurile „Sfinţii Voievozi” (1822–1825,
reparată în 1919) şi „Schimbarea la Faţă”
(1858–1861), în satele Băhnăşeni şi Câmpeni. Din data de 19 iun. 2003, com. P.
are în componenţă satul Hemeeni care
fusese desfiinţat la 17 febr. 1968 şi înglobat în satul Tărâţa şi reînfiinţat la 19 iun.
2003.
PÂRLĂDENI Õ Însurăţei.

PÂRSCOV, com. în jud. Buzău, alcătuită
din 12 sate, situată în depresiunea subcarpatică omonimă, la poalele Dealurilor
Ursoaia, Botanu şi Ciolanu, pe râul
Buzău; 5 948 loc. (1 ian. 2011): 2 926 de
sex max. şi 3 022 fem. Staţie de c.f. (în
satul Pârscov) şi haltă de c.f. (în satul
Bădila). Conserve de fructe. Ţigarete,
mobilă şi produse electrocasnice. Pomicultură (meri, peri, pruni, nuci). Centru
de ceramică populară (olărit). Satul
Pârscov este menţionat documentar,
prima oară, în 1515. În satul Bădila se află
rezervaţia geologică „Sarea lui Buzău”,
extinsă pe o supr. de 1 ha, formată din
peste 40 de blocuri de calcar, prinse în
„brecia sării”, având forme şi dimensiuni
diferite. Între acestea se remarcă trei
blocuri masive care au 10–14 m înălţime,
8 m lungime şi 6–8 m lăţime. Studiile
geologice au scos în evidenţă apartenenţa
acestor blocuri calcaroase la unele

, de produse textile

formaţiuni dezvoltate în Jurasicul superior,
acest loc fiind singurul punct din zona
Carpaţilor de Curbură unde apar la zi
calcarele jurasice care aparţin Platformei
Moesice. În satul Pârscov se află biserica
„Sfântul Dumitru” (1845), casa natală şi
un bust al scriitorului Vasile Voiculescu,
realizat de sculptorul Oscar Han.
PÂRŞCOVENI, com. în jud. Olt, alcătuită
din 3 sate, situată în partea de N a
Câmpiei Romanaţi, pe râul Bârlui; 2 964
loc. (1 ian. 2011): 1 483 de sex masc. şi
1 481 fem. Halta de cale ferată (în satul
Pârşcoveni). Moară de cereale (începutul
sec. 20), în satul Olari. Culturi de cereale,
plante tehnice şi de nutreţ, legume etc.
Bisericile cu hramurile „Sfântul Nicolae”
(1821), „Adormirea Maicii Domnului”
(1860) şi „Sfântul Nicolae” (1909), în satele
Olari, Butoi şi Pârşcoveni. În satul Olari
există conacul boierului Neamţu (începutul sec. 20). Până la 2 dec. 2004, com.
P. a avut în componenţă satul Şopârliţa
care la acea dată a devenit comună de
sine stătătoare.
PÂRTEŞTII DE JOS, com. în jud.
Suceava, alcătuită din 4 sate, situată în
partea de V a Pod. Sucevei, la contactul
cu Obcina Mare, pe râul Soloneţ; 2 839
loc. (1 ian. 2011): 1 405 de sex masc. şi
1 434 fem. Haltă de c.f. (în satul Vârfu
Dealului). Nod rutier. Centru de olărit (în
satul Vârfu Dealului).
PEANA, vârf în zona Dealurilor Feleacului,
constituind alt. max. a acestora (832 m).

PECENEAGA, com. în jud. Tulcea, formată dintr-un sat, situată pe dr. braţului
Dunărea Veche; 1 823 loc. (1 ian. 2011):
926 de sex masc. şi 897 fem. Nod rutier.
Culturi de cereale. Pescuit. Fermă de creştere a porcinelor. Între Peceneaga şi
Camena (sat în com. Baia, jud. Tulcea)
există o importantă linie de falie care
separă Pod. Dobrogei de Nord de Pod.
Dobrogei Centrale. Agroturism.

PECHEA, com. în jud. Galaţi, alcătuită
din 2 sate, situată în Câmpia Covurlui,
pe râurile Suhu şi Lozova; 11 327 loc.
(1 ian. 2011): 5 860 de sex masc. şi 5 467
fem. Nod rutier. Produse textile (covoare
persane manuale) şi alim. (brânzeturi,
vin, alcool). Ateliere de prelucr. lemnului
(mobilă). Morărit. Centru viticol. Biserică
având hramul „Adormirea Maicii Domnului” (1871–1873), în satul Pechea.
PECICA, oraş în jud. Arad, situat în
Câmpia Aradului, pe dr. râului Mureş,
la graniţa cu Ungaria; 13 930 loc. (1 ian.

2011): 6 783 de sex masc. şi 7 147 fem.
Supr.: 237 km2, din care 9,7
4,6 km2 în intravilan; desitatea: 13 436
028 loc./km2. Staţie de
c.f. Nod rutier. Punct de vamă (în localit.
componentă Turnu), inaugurat la 12 iul.
1996. Expl. de petrol şi gaze naturale (în
localit. componentă Turnu). Producţie de
încălţăminte şi de mobilă. Reparaţii de
maşini agricole. Produse lactate. Culturi
de cereale, cartofi, legume, sfeclă de
zahăr, plante uleioase etc. Creşterea bovinelor şi ovinelor. Centru de prelucr.
artistică a lemnului. Poiană cu narcise
(„la Rovine”). În arealul oraşului Pecica,
menţionat documentar, prima oară, în
1329, au fost descoperite urmele unei
importante aşezări fortificate din Epoca
bronzului mijlociu, cu 16 niveluri de locuire, în care s-a găsit o mare cantitate de
ceramică de un tip specific, aparţinând
culturii Pecica-Periam, cu decor bogat şi
forme zvelte (vase mici cu una sau două
toarte, ceşti cu gât prelung în formă de
pâlnie etc.). Tot aici a fost scos la iveală
un tezaur de aur, compus dintr-o faleră
(podoabă discoidală) şi un colier de 48
de mărgele conice, datând din Hallstatt.
În punctul „Şanţul Mare” au fost identificate vestigiile unei aşezări fortificate
dacice (o davă), presupusă a fi fost antica
Ziridava, menţionată în scrierile lui
Ptolemeu, în care s-au găsit un inel din
aur, un atelier de orfevrărie, un sanctuar
circular ş.a. Distrusă de romani, aşezarea
n-a mai fost refăcută, pe locul ei extinzându-se, în sec. 11–12, o necropolă de
înhumaţie. Com. Pecica a fost trecută în
categoria oraşelor la 7 apr. 2004, având
în subordine ad-tivă localit. componente
Bodrogu Vechi, Sederhat şi Turnu.
Biserică romano-catolică (1886-1887
(1887)) şi biserica
ortodoxă „Sfinţii Trei Ierarhi” (1932).

PECINEAGA, com. în jud. Constanţa,
alcătuită din 2 sate, situată în SE Pod.
Cobadin; 3 314 loc. (1 ian. 2011): 1 682 de
sex masc. şi 1 632 fem. Nod rutier. Creşterea porcinelor, ovinelor şi bovinelor.
Legumicultură. Muzeu sătesc. Agroturism. Satul Pecineaga a fost înfiinţat la
mijlocul sec. 19 cu numele Gherengic, între
1933 şi 1940 s-a numit I.G. Duca, iar din
1940 poartă denumirea actuală. Geamie
(1873).
PECINEAGU, lac de retenţie în jud.
Dâmboviţa, realizat pe cursul superior al
râului Dâmboviţa, străjuit la S de vf.
Păpuşa din masivul Iezer. Supr.: 182 ha;
vol.: 63 mil. m3.

PECIU NOU, com. în jud. Timiş, alcătuită
din 3 sate, situată în Câmpia Timişului,
pe dr. văii Timiş şi pe râul Bega Mică;
5 122 loc. (1 ian. 2011): 2 546 de sex masc.
şi 2 576 fem. Staţie de c.f. (în satul Peciu
Nou). Fabrică de mobilă şi cherestea.
Produse alim. Materiale de construcţie.
Siloz de cereale. Culturi de cereale. Creşterea bovinelor. Rezervaţie forestieră (în
satul Diniaş). Satul Peciu Nou apare
menţionat documentar, prima oară, în
anul 1333 cu numele Veybech, iar în perioada 1401–1406 a fost domeniu regal cu
statut urban numit oppidum Regys
Veybech. În 1526 numele localităţii a fost
schimbat din Vibech în Peciui, iar din sec.
17 apare cu grafia Peciuiu. În perioada
1723-1728 satul a fost colonizat cu germani, aceştia denumindu-l Neu Wien, iar
în perioada 1924–1925 s-a numit Mielcu.
Biserică romano-catolică (1774-1776).

PELEAGA 1. Cel mai înalt vârf din M-ţii
Retezat (în partea de V a Carpaţilor
Meridionali), de formă piramidală, alcătuit din granite, granodiorite, şisturi
cristaline; îmbrăcat în pânze de grohotiş.
Alt.: 2 509 m. La baza lui se află cel mai
întins lac glaciar din Carpaţii româneşti –
Bucura (10,8 ha). Situat pe creasta centrală a M-ţilor Retezat, P. oferă o frumoasă perspectivă asupra peisajului din
jur (vârfurile Retezat 2 482 m, Păpuşa
2 508 m şi Pietrele, 2 270 m, lacurile glaciare Bucura, Peleaga sau Ghimpele,
Peleguţa, Lia ş.a.). Accesibil pe poteci
marcate dinspre cabanele Pietrele, Balia,
Gura Zlata, Buta.
2. Lac glaciar în M-ţii Retezat, de
formă circulară, situat în bazinul văii
Peleaga, la poalele de E ale vârfului
omonim, la 2 122 m alt. Supr.: 1,72 ha; ad.

Vârful Peleaga (1)

max.: 4,2 m. Cunoscut şi sub numele de
Ghimpele.
PELEGUŢA, lac glaciar în M-ţii Retezat,
situat la 2 102 m alt. Supr.: 0,95 ha; ad.
max.: 5 m.
PELENDAVA Õ Craiova.

PENTELEU, masiv muntos de formă
piramidală, situat în SE Carpaţilor
Orientali (în Carpaţii de Curbură), între
râurile Bâsca Mare (la V) şi Bâsca Mică
(la E), fiind pr. unitate a M-ţilor Buzăului. Alcătuit din fliş paleogen, în cadrul
căruia predomină formaţiunile de fliş
grezos (gresia de Tarcău), cu intercalaţii
de şisturi argiloase, marnoase, marnocalcaroase, fliş bituminos cu gresie de
Kliwa, conglomerate. Alt. max.: 1 772 m
(vf. Penteleu). Defrişările îndelungate de
pe culmile domoale au dus la extinderea
pajiştilor montane, alcătuite predominant
din păiuş roşu, care au determinat o
intensă activitate pastorală. Pe vremuri,
pe acest munte se ţineau nedeile sau târgurile anuale, numite popular Drăgaica,
târguri care în sec. 19 au coborât în câmpie, lângă oraşul Buzău, unde se ţin şi în
prezent. Pe pantele sudice ale masivului
P. se află rezervaţia naturală forestieră şi
peisagistică „Milea-Viforâta”, extinsă pe
193 ha, pusă sub ocrotire în 1975. Rezervaţia este o pădure formată, predominant, din molizi şi brazi în amestec cu
fag, cu numeroase exemplare multiseculare, de talie foarte mare (peste 40 m
înălţime şi diametre de 0,80–1 m), unele
depăşind 540 de ani. Pe masivul P. există
şi o poiană cu narcise.
PERECHUM Õ Pericei.
PERECSIN Õ Pericei.

PEREGU MARE, com. în jud. Arad, alcătuită din 2 sate, situată în partea de V a
Câmpiei Aradului, la graniţa cu Ungaria;
1 771 loc. (1 ian. 2011): 849 de sex masc.
şi 922 fem. Culturi de cereale, plante
uleioase, plante tehnice şi de nutreţ etc.
Satul Peregu Mare apare menţionat documentar, prima oară, în 1241, cu numele
Magna villa Perg. În perioada 1852-1853
au fost colonizate numeroase familii de
cehi şi slovaci, iar în 1863 de germani.
Biserică romano-catolică (1896) şi biserică
greco-catolică cu hramul „Pogorârea
Duhului Sfânt” (1926). Com. P. M. are
tendinţă de depopulare (în anul 2004
c.100 de case erau nelocuite).
PERESCHIV, lac de acumulare în jud.
Vaslui, creat pe cursul râului Pereschiv

Periam
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în scop piscicol şi de combatere a inundaţiilor. Supr.: 170 ha; vol.: 5 mil. m3.

PERETU 1. Com. în jud. Teleorman,
formată dintr-un sat, situată în Câmpia
Găvanu-Burdea, pe râurile Vedea şi
Burdea; 7 492 loc. (1 ian. 2011): 3 738 de
sex masc. şi 3 754 fem. Staţie de c.f. (inaugurată la 2 dec. 1895). Moară de cereale,
dată în folosinţă în sept. 1995. Pe terit.
com. P. a fost descoperit (1971) un mormânt tumular de înhumaţie, traco-getic
(sf. sec. 4 î.Hr.), al unui şef războinic, în
care au fost găsite un coif din argint, de
tip traco-getic, cu decor specific, vase
tracice din argint şi vase din bronz de
factură grecească, aplice din argint etc.
Într-o încăpere alăturată au fost descoperite scheletele a doi cai şi doi câini şi
şase obezi din fier pentru roţile de car.
Biserica „Sfântul Nicolae” (1831) şi biserica avand dublu hram - „Sfântul
Gheorhe” şi „Izvorul Tămăduirii” (1843,
reconstruită la sf. sec. 19).
2. Õ Olanu.
PEREZNEK Õ Pericei.

PERIAM, com. în jud. Timiş, formată
dintr-un sat, situată în Câmpia Mureşului, pe râul Aranca; 4 411 loc. (1 ian.
2011): 2 186 de sex max. şi 2 225 fem. Nod
feroviar (staţia de c.f. a fost inaugurată
în 1869). Balastieră. Produse din fontă;
confecţii metalice; producţie de pălării
datând din anul 1892. Moară de cereale;
produse de panificaţie şi de patiserie.
Pomicultură; legumicultură. Creşterea
porcinelor. Aici au fost descoperite (1909–
1913, 1921, 1923–1931) vestigiile unei aşezări fortificate cu val şi şanţ şi o necropolă
de incineraţie din Epoca bronzului
mijlociu (prima jumătate a milen. 2 î.Hr.).
S-au găsit obiecte din aramă sau bronz
(brăţară spiralată, colan din bară cilindrică) şi multă ceramică tipică culturii
Pecica-Periam, între care un modelminiatură de car din teracotă, cu patru
roţi pline şi coş de plan dreptunghiular
decorat cu triunghiuri incizate. Satul
Periam apare menţionat documentar,
prima oară, în 1330, cu numele Priamus,
iar în anii 1724, 1748, 1752, 1765–1766 a
fost colonizat cu germani. În satul Haulik,
întemeiat în 1853, în prezent înglobat în
satul Periam, se află o biserică romanocatolică (1847-1856), cu picturi originare
executate în frescă de Josef Proksch. În
satul Periam mai există biserica romanocatolică „Sfântul Johann de Nepomuk”,
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construită în stil baroc în anii 1750–1772,
restaurată în anii 1873 şi 1938 şi pictată
în 1938 de fraţii Ferch; biserica ortodoxă
cu hramul „Naşterea Maicii Domnului”,
zidită în anii 1926–1927 după planul
arhitectului Josef Ortner, pictată în 1933
de Imre Capsa din Arad, restaurată în
1957, renovată în 1993-1997 şi repictată
în 1999-2002. Clădirea Primăriei din
Periam datează din anul 1824. Până la 28
dec. 2007, com. P. a avut în componenţă
satul Pesac, care la acea dată a devenit
comună de sine stătătoare.

PERIBOINA, Gura ~, canal (gură) în
sudul lacului Razim prin care acesta
comunică cu Marea Neagră.

PERICEI, com. în jud. Sălaj, alcătuită din
4 sate, situată în partea de N a Depr.
Şimleu, la poalele de E-SE ale Măgurii
Şimleului, pe râul Crasna; 3 993 loc.
(1 ian. 2011): 2 003 de sex masc. şi 1 990
fem. Producţie de componente electronice. Legumicultură. Viticultură. Pomicultură. Satul Pericei apare menţionat
documentar, prima oară, în 1205 cu
denumirea Pereznek, iar în 1259 este
consemnat cu numele Terra Perchen. În
1351 se numea Perechum, în 1733 Perecsin,
iar din 1918 toponimul actual. În satul
Bădăcin, menţionat documentar, prima
oară, în 1213, cu numele Villa Botocun, se
află biserica ortodoxă cu hramul
„Schimbarea la Faţă” (1705), declarată
monumet istoric, casa memorială „Iuliu
Maniu” (construită în 1865), declarată
monument istoric, şi biserica grecocatolică „Întâmpinarea Domnului” (20042009), iar în satul Pericei există o biserică
reformată (1668) şi o biserică grecocatolică zidită în 1886-1888 pe locul uneia
din lemn ce data din 1796.

PERIENI, com. în jud. Vaslui, formată
dintr-un sat, situată în SE Colinelor
Tutovei, pe râul Valea Seacă; 3 726 loc.
(1 ian. 2011): 1 900 de sex masc. şi 1 826
fem. Staţiune de cercetare pentru combaterea eroziunii solului. Fabrică de mobilă;
presă de ulei comestibil. Trei mori de
porumb. Culturi de cereale. Creşterea
bovinelor. Pe terit. com. P. au fost descoperite (1949, 1955) vestigiile unei aşezări
neolitice, aparţinând culturii Criş, în care
s-a găsit ceramică tipică (cupe cu picior
cvadrilobat, lustruite, oale cu decor de
barbotină, mai multe figurine feminine
şi zoomorfe – bovidee). Până la 7 mai
2004, com. P. a avut în componenţă satele

Ciocani, Crâng, Crângu Nou şi Podu
Petriş, care la acea dată au format com.
Ciocani.

PERIEŢI 1. Lac (liman fluviatil) în partea
de E a Câmpiei Române, situat pe stg.
văii Ialomiţei, în perimetrul satului
Fundata (com. Perieţi, jud. Ialomiţa).
Supr.: 1,06 km2; lungimea: 3,2 km; lăţimea max.: 700 m; ad. max.: 3 m. Local,
este cunoscut sub numele de Şchiauca.
2. Com. în jud. Ialomiţa, alcătuită din
5 sate, situată în Câmpia Bărăganului, pe
stg. râului Ialomiţa; 3 640 loc. (1 ian.
2011): 1 802 de sex masc. şi 1 838 fem.
Staţie de c.f. (în satul Perieţi) şi haltă de
c.f. (în satul Fundata). Culturi de cereale,
floarea-soarelui, plante tehnice şi de
nutreţ, legume etc. Viticultură. Centru de
cusături şi ţesături populare. Satul Perieţi
apare menţionat documentar, prima
oară, la 10 nov. 1588 într-un document
semnat de domnul Mihnea Turcitul. În
satul Perieţi au existat bisericile „Adormirea Maicii Domnului” (1820) şi
„Sfântul Nicolae” (1850) – ambele demolate înainte de Primul Război Mondial.
Noua biserică ce poartă hramul „Sfântul
Nicolae” a fost construită în anii 1929–
1930 (sfinţită la 25 mart. 1930), cu picturi
murale interioare originare, refăcute în
anii 1951, 1961 şi 1983.
3. Com. în jud. Olt, alcătuită din 3
sate, situată în partea de NV a Câmpiei
Boian, la contactul cu Piem. Cotmeana,
pe râul Iminog; 1 877 loc. (1 ian. 2011):
954 de sex masc. şi 923 fem. Fabrică de
ulei; două mori de cereale; două brutării.
Culturi de cereale, floarea-soarelui, plante
tehnice şi de nutreţ ş.a. Creşterea bovinelor, ovinelor şi porcinelor. În satul
Perieţi, atestat documentar la 6 mai 1696,
se află o biserică din lemn, cu hramul

„Sfântul Nicolae” (1822, pictată în 1857)
şi o biserică din zid, cu hramul „Sfântul
Dumitru” (1857), în satul Măgura există
biserica din lemn cu hramul „Adormirea
Maicii Domnului” (1732), iar în satul
Mierleştii de Sus este biserica „Sfântul
Nicolae” (1810, zugravită în 1855 şi
restaurată în 2010-2011). Până la 19 mart.
2004, com. P. a avut în componenţă satul
Bălteni, care la acea dată a devenit
comună de sine stătătoare.
PERIŞ, com. în jud. Ilfov, alcătuită din 3
sate, situată în Câmpia Vlăsiei; 7 212 loc.
(1 ian. 2011): 3 499 de sex masc. şi 3 713
fem. Staţie de c.f. (inaugurată la 13 sept.
1872), în satul Periş. Expl. de petrol şi
gaze naturale. Reparaţii de utilaje agricole. Nutreţuri combinate. Ferme de
creştere a porcilor şi păsărilor. Apicultură. Muzeu sătesc (Buriaş). Satul Periş
este atestat documentar în anul 1579. În
satul Bălteni, menţionat documentar în
anul 1476, se află schitul Bălteni, cu
biserica având hramul „Sfântul Nicolae”,
ctitorie de la sf. sec. 16 a vornicului
Hrizea, incendiată de tătari în 1602 şi
reconstruită ulterior din temelie, fiind
terminată în anul 1626. Biserica este
declarată monument istoric. Pe terit. com.
P. se află pădurea şi lacul Scroviştea şi
coada lacului Snagov. Între 23 ian. 1981
şi 10 apr. 1997, com. P. a făcut parte din
Sectorul Agricol Ilfov.
PERIŞANI, com. în jud. Vâlcea, alcătuită
din 8 sate, situată în Depr. Loviştea, la
poalele de N ale M-ţilor Cozia şi cele de
SV ale M-ţilor Făgăraş, pe râul Băiaş;
2 335 loc. (1 ian. 2011): 1 209 de sex masc.
şi 1 126 fem. Produse lactate (în satul
Pripoare). Pomicultură. Culturi de cartofi.
Satul Mlăceni apare menţionat documentar, prima oară, la 8 sept. 1596, satul

Perşani (1). Aspect din Perşanii de Sud (în prim-plan valea Bârsa Groşetului)

Poiana la 13 oct. 1533, iar satul Pripoare
la 4 mai 1567. Bisericile din lemn cu
hramurile „Cuvioasa Parascheva” (1797–
1799), „Sfântul Gheorghe” (1840) şi
„Sfântul Dumitru” (1886), în satele
Perişani, Mlăceni şi Băiaşu; biserica de
cărămidă „Sfântul Nicolae” (1883), în
satul Spinu. Până la 23 dec. 2002, com. P.
a avut în componenţă satele Bratoveşti,
Cucoiu şi Titeşti, care la acea dată au
format com. Titeşti, jud. Vâlcea.

PERIŞOR, com. în jud. Dolj, alcătuită din
2 sate, situată în Câmpia Desnăţui, pe
râul Băldal; 1 804 loc. (1 ian. 2011): 869
de sex masc. şi 935 fem. Nod rutier. Zonă
de interes cinegetic. Satul Perişor este
menţionat documentar, prima oară, în
1573. În satul Mărăcinele se află biserica
cu hramul „Sfântul Nicolae” (1694, cu
refaceri ulterioare), iar în satul Perişor,
biserica „Sfântul Nicolae” (1862) şi
biserica din lemn cu hramul „Sfinţii
Voievozi” (ante 1845). Agroturism.

PERIŞORU, com. în jud. Călăraşi, alcătuită din 3 sate, situată în partea de E a
Câmpiei Bărăganului; 5 334 loc. (1 ian.
2011): 2 653 de sex masc. şi 2 681 fem. Staţie de c.f. (în satul Perişoru). Culturi irigate de cereale, plante tehnice şi uleioase,
legume etc. Apicultură; avicultură. Staţiune silvică. Centru de cercetări ştiinţifice
pentru culturi irigate şi silvicultură. Între
17 febr. 1968 şi 23 ian. 1981, com. P. a făcut
parte din jud. Ialomiţa. În satul Perişoru se
află biserica „Adormirea Maicii Domnului”
(1936-1946) şi o biserică având dublu hram
- „Sfântul Nicolae” şi „Sfânta Cuvioasă
Parascheva” (27 iul. 2004-22 aug. 2007).
PERIŞOR-ZĂTOANE, rezervaţie faunistică în Delta Dunării, situată în partea de
E a Depr. Dranov, la S de braţul Sfântu
Gheorghe, extinsă pe 14 200 ha. Zona
centrală a rezervaţiei o constituie lacurile
Zătonu Mare şi Zătonu Mic. Aici este
principalul loc de cuibărit pentru
cormorani, lebede şi pelicanul creţ.

PERITEASCA, lagună în cordonul litoral
din SE lacului Razim prin intemediul
căreia se face schimbul de ape dintre lacul
Razim şi Marea Neagră. Pe acest cordon
se află rezervaţia Periteasca–Leahova–
Gura Portiţei (3 900 ha) individualizată
prin prezenţa grindurilor uscate sau
scăldate de apele mării şi ale lacului
Razim, oferind condiţii prielnice pentru
păsările de ţărm: egreta mare (Casmerodius albus), egreta mică (Egretta garzetta),
stârcul galben (Ardeola ralloides), gârliţa

mare (Anser albifrons), raţa sunătoare
(Bucephala clangula) etc.

PERŞANI 1. Munţii ~, grup de munţi în
SV Carpaţilor Orientali, extinşi pe direcţie
NNE-SSV, limitând partea de V a Depr.
Braşov. În extremitatea de SV vin în contact cu M-ţii Ţagla prin intermediul Depr.
Şinca. Au o structură petrografică complexă, alcătuită din roci cristaline, calcare
mezozoice, fliş şi aglomerate vulcanice.
Prezintă interesante forme carstice
(Cheile Vârghişului, peştera Mereşti ş.a.).
În extremitatea de N a M-ţilor P., valea
Oltului şi-a sculptat, în bazalte, frumosul
şi sălbaticul defileu de la Racoş. Pantele
M-ţilor P. sunt acoperite cu păduri de fag
şi carpen, iar zonele interfluviale (unde
se evidenţiază suprafaţa de eroziune
Poiana Mărului) cu păşuni şi fâneţe. În
cadrul lor se individualizează trei compartimente: Perşanii de Sud, cuprinşi între
văile Bârsa Groşetului (la S) şi Hămăradia
şi pasul Perşani (la N), cu alt. max. de
1 292 m în vf. Măgura Codlei; Perşanii
Centrali, situaţi între valea Hămăradia (la
S) şi defileul Oltului de la Racoş (în N),
în interiorul celui de-al doilea mare cot
al Oltului, cu alt. max. de 1 004 m în vf.
Cetăţii. Sunt străbătuţi de o şosea modernizată (Măieruş–Rupea) care leagă Depr.
Braşov cu Pod. Transilvaniei, traversând
Pădurea Bogata (declarată rezervaţie
forestieră); Perşanii de Nord, extinşi la N
de valea Oltului, până la contactul cu
M-ţii Harghita, cu alt. max. de 1 002 m în
vf. Dugău.
2. Pas în partea central-sudică a
M-ţilor Perşani, pe Valea Hămăradia,
care asigură legăturile rutieră şi feroviară
între Depr. Braşov şi Depr. Făgăraş.
3. Staţiune balneoclimaterică sezonieră, de interes local, situată în raza com.
Şinca, jud. Braşov, în partea de E a Depr.
Făgăraş, pe râul Perşani, la poalele de V
ale M-ţilor Perşani, la 400 m alt., la 25 km
NV de municipiul Braşov. Climat de
depresiune intramontană, sedativ, cu
temp. medii anuale de 7,5°C (în iul. temp.
medii de 19°C, iar în ian. de –5°C) şi precipitaţii moderate (c. 700 mm anual).
Izvoare cu ape minerale clorurate, bicarbonatate, sodice, hipertone indicate în
tratarea afecţiunilor reumatismale. Obiective turistice: fosta mănăstire rupestră
Pleşiu (şase încăperi în stâncă), părăsită
în anul 1700; Peştera Mare de la Mereşti,
din M-ţii Perşani, descoperită în sec. 18,
unde au fost găsite resturi de ceramică
aparţinând primei Epoci a fierului
(Hallstatt).

Pestişu Mic
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PERŞINARI, com. în jud. Dâmboviţa,
formată dintr-un sat, situată în Câmpia
Târgoviştei, pe râul Dâmboviţa, la 20 km
S-SE de municipiul Târgovişte; 3 055 loc.
(1 ian. 2011): 1 478 de sex masc. şi 1 577
fem. Producţie de var şi ipsos. În arealul
sataul Perşinari, atestat documentar în
1774, a fost descoperit (1962) un tezaur
din Epoca bronzului alcătuit din 11 pumnale, o spadă lungă din aur masiv şi fragmente de topoare de luptă din argint.
Com. P. a fost înfiinţată la 14 dec. 2004
prin desprinderea satului Perşinari din
com. Văcăreşti, jud. Dâmboviţa.

PESAC, com. în jud. Timiş, formată dintr-un sat, situată în Câmpia Mureşului,
pe râul Aranca; 2 112 loc. (1 ian. 2011):
1 059 de sex masc. şi 1 053 fem. Culturi
de cereale. În satul Pesac, atestat documentar, prima oară, în anul 1399, se află
biserica „Înălţarea Domnului” (1806-1811),
cu picturi murale interioare originare
executate în stilul barocului vienez de
Nicolae Popescu şi restaurate în 1926,
1959, 1994-1995. Biserica a fost reparată
la exterior în anii 2003-2006. Com. P. a fost
înfiinţată la 28 dec. 2007 prin desprinderea
satului Pesac din com. Periam, jud. Timiş.
PESCARI Õ Coronini.

PESCĂREŢ Õ Becicherecu Mic.

PESCEANA, com. în jud. Vâlcea, alcătuită din 6 sate, situată în partea de E a
Piem. Olteţului, pe cursul superior al
râului Pesceana; 1 861 loc. (1 ian. 2011):
948 de sex masc. şi 913 fem. Biserica din
lemn cu hramul „Sfântul Nicolae” (1800),
în satul Ursoaia şi biserica „Sfântul Apostol Toma” zidită în anii 1899-1900, în satul
Pesceana..
PESCHERED Õ Becicherecu Mic.
PESNACK Õ Moldova Nouă.

PESTIŞU MIC, com. în jud. Hunedoara,
alcătuită din 9 sate, situată în partea de
V a Depr. Hunedoara, la poalele de E-NE
ale M-ţilor Poiana Ruscăi, pe râul Pestiş;
1 240 loc. (1 ian. 2011): 607 de sex masc.
şi 633 fem. Haltă de c.f. (în satul Pestişu
Mic). În perimetrul satului Mănerău au
fost descoperite (1911–1912) urme de
locuire din Neolitic şi din prima Epocă a
fierului (Hallstatt), precum şi vestigiile
unei aşezări romane (villa rustica) din sec.
2–3, în care s-au găsit vase din lut ars,
monede, obiecte din fier şi bronz, o amenajare termală cu hipocaust ş.a. Satul
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Pestişu Mic apare menţionat documentar,
prima oară, în 1330. În satul Almaşu Mic
se află o biserică din lemn cu hramul
„Sfântul Nicolae” (1624, reparată în sec.
18 şi restaurată în anii 2010-2011), declarată monument istoric. Agroturism.

PEŞTERA, com. în jud. Constanţa, alcătuită din 5 sate, situată în partea de NE a
Pod. Oltinei; 3 431 loc. (1 ian. 2011): 1 813
de sex masc. şi 1 618 fem. Nod rutier.
Culturi de cereale, plante uleioase, plante
tehnice şi de nutreţ etc. Viticultură.
Legumicultură.
PEŞTERA BONCHII, peşteră activă în
partea de SV a M-ţilor Pădurea Craiului,
în locul numit Dealul Farcului, în com.
Roşia (jud. Bihor). Lungime galeriilor:
2 300 m. Explorată prima dată în 1968.
Are forma unei galerii alungite pe direcţie
V-E, cu diametrul mediu de c. 4 m, străbătută de un râu subteran, cu numeroase
săli şi sifoane. Conţine frecvente formaţiuni stalagmitice. Greu accesibilă.

terit. com. Bulz, jud. Bihor. Lungimea
galeriilor: 4 500 m. Cunoscută de la sf.
sec. 19, dar explorată prima oară în 1944.
Are aspectul unui coridor mic, ascendent,
străbătut de un curs de apă cu debit bogat, cu numeroase obstacole pe parcurs.
Galeria pr. prezintă nenumărate cascade,
lacuri, precum şi săli largi ce alternează
cu spaţii înguste. Greu accesibilă.
PEŞTERA CU GHEAŢĂ Õ Vârfuraşul.

PEŞTERA DE LA CĂPUT, peşteră situată în partea centrală a M-ţilor Bihor, pe
valea Izvorul Ursului, la 1 080 m alt.
Lungimea galeriilor: 1 873 m. Cunoscută
din 1903, dar prima explorare s-a efectuat
în 1952–1953. Sculptată în calcare
tithonice. Are forma unei seceri (cu
mânerul spre E şi lama cu zimţii în sus),
prezentând puţine concreţiuni, dar
interesante forme de săpare sub presiune

PEŞTERA CÂMPENEASCĂ, peşteră în
SE M-ţilor Codru-Moma, la 900 m alt.,
situată în Depr. Ţarina din platoul calcaros Vaşcău, în satul Izbuc din com.
Cărpinet, jud. Bihor, la c. 3,5 km SV de
oraşul Vaşcău, jud. Bihor. Lungimea
galeriilor: 1 314 m. Explorată prima dată
în 1968. Peşteră activă, săpată în calcare
triasice, sub forma unei galerii foarte
meandrate, cu o lărgime medie de 4 m.
În zona incipientă prezintă stalactite şi
draperii situate în boltă. Nu departe de
intrarea în peşteră, al cărui portal are 20
m înălţime, se află un puţ (aven) larg şi
adânc în care se prăvălesc apele pârâului
Ţarina (sau Pampărului) formând o
cascadă cu o cădere a apei de 42 m (cea
mai mare cascadă subterană din
România). După un curs subteran de c.
2,5 km, în partea finală a peşterii pârâul
Ţarina are un pronunţat caracter de tunel
de presiune care se termină cu un lac de
sifon din care apa se strecoară prin
culoare numai de ea ştiute, ieşind la
lumina zilei printr-un izbuc cu debit
puternic de apă, numit izbucul Boiu,
situat la c. 500 m V de oraşul Vaşcău.
Peştera este declarată monument al
naturii.
PEŞTERA CU APĂ DE LA BULZ,
peşteră în partea de NE a M-ţilor Pădurea
Craiului (M-ţii Apuseni), la 365 m alt.,
situată pe versantul sudic al văii Iada, pe
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şi depozite aluvionare în cantităţi mari,
datorate regimului torenţial al cursului
de apă care o drenează. Are patru lacuri
spre partea terminală. Greu accesibilă.

PEŞTERA DE LA GĂLĂŞENI, peşteră
în partea de NE a M-ţilor Pădurea
Craiului (M-ţii Apuseni), situată pe un
platou carstic, la 380 m alt., pe Valea
Deblei, în arealul satului Gălăşeni, com.
Măgeşti, jud. Bihor. Lungimea galeriilor:
2 357 m. Este constituită din două coridoare paralele, unul mai lung (Galeria
uscată), cu săli spaţioase, bogat concreţionate, alternând cu spaţii înguste, şi altul
mai scurt (Galeria cu apă), străbătut de
un pârâu subteran. Greu accesibilă.
PEŞTERA DE LA TĂUŞOARE Õ
Izvorul Tăuşoarelor.

PEŞTERA DE LA ZĂPODIE, peşteră în
partea centrală a M-ţilor Bihor, în partea
de NV a Depr. Groapa de la Barsa, în
cadrul complexului carstic Padiş–Cetăţile
Ponorului, la 1 090 m alt. Lungimea
galeriilor: 10 221 m. Explorată prima oară
în 1952 pe o lungime de 78 m şi apoi în
anii 1973–1974. Sistemul de galerii al
peşterii, foarte meandrat, este axat pe
două cursuri pr. independente (de N şi
de S) la care se ajunge printr-o galerie
mediană. Datorită joncţiunii naturale,
realizată în 1974, între Peştera Neagră şi
Peştera de la Zăpodie, reţeaua totală de
galerii însumează 12 100 m, fiind cunoscută şi sub numele de Peştera NeagrăZăpodie. Galeria de acces păstrează în
apropiere de intrare un gheţar peren ce
se prelungeşte până la c. 60 m adâncime.
Galeriile prezintă numeroase lacuri,
cascade, marmite şi sifoane. Foarte greu
accesibilă.
PEŞTERA HODOBANA, peşteră situată
în M-ţii Bihor, pe versantul stg. al
pârâului Hodobana (afl. al pârâului
Sohodol), în arealul satului Hodobana,
com. Arieşeni, jud. Alba. Lungimea
galeriilor: 22 142 m ( a doua ca lungime
după Peştera Vântului). Peştera a fost
decoperită în apr. 1979 de speologii Florin
Păroiu şi N. Sasu şi cercetată de mai
multe echipe de speologi pânâ prin anul
1987. Are o reţea complicată de galerii cu
caracter labirintic, etajate pe 8 niveluri,
foarte greu accesibile, iar intrarea în
peşteră este extrem de îngustă (1 x 1 m).
Prezintă numeroase săli, canioane şi un
râu care se prăbuşeşte printr-o cascadă
cu o cădere a apei de c. 20 m în Sala
Finală. Faună: Myotis myotis şi Limonia
nubeculosa.

umiditate), care adăposteşte numeroase
colonii de lilieci (speciile Myotis şi
Miniopterus). Peştera face parte din
rezervaţia Cheile Caraşului.
PEŞTERA LUI EPURAN, peşteră în Pod.
Mehedinţi, la 425 m alt., pe pârâul
Ponorăţ, pe terit. com. Cireşu, jud.
Mehedinţi. Lungimea galeriilor: 3 604 m.
Descoperită şi explorată prima dată în
1964, iar apoi în 1966, 1973. Peşteră ramificată şi meandrată, cu galerii dispuse pe
două niveluri (superior/fosil şi inferior/activ) care intersectează nenumărate
săli. Conţine bogate şi variate concreţiuni,
cristale albe de calcit, stalagmite, stalactite, mai multe puţuri, blocuri de prăbuşire ş.a. Temp. aerului este de 7–9,5°C.
Faună cavernicolă săracă. Monument al
naturii. Greu accesibilă.

Peştera Muierii. Sala minunilor

PEŞTERA IALOMICIOAREI Õ Ialomiţa
(3).
PEŞTERA IALOMIŢEI Õ Ialomiţa (3).

PEŞTERA JGHEABUL LUI ZALION,
peşteră cu caracter descendent situată în
M-ţii Rodnei, în apropiere de izvorul
Pârâului Orbului (afl. stg. al Văii Seci) şi
în apropiere de peştera Izvorul Tăuşoarelor, împreună cu care formează rezervaţia naturală (complexul carstic)
Tăuşoare-Zalion (71 ha). Lungimea galeriilor Peşterii Jgheabul lui Zalion însumează 4 513 m şi sunt situate la o
adâncime de 303 m. Peştera Jgheabul lui
Zalion este foarte îngustă, are numeroase
cascade şi formaţiuni de peşteră (în
principal cristale de gips). Fauna cavernicolă este alcătuită din insecte, melci ş.a.

PEŞTERA LILIECILOR, peşteră situată
în partea de V a M-ţilor Semenic, în perimetrul com. Caraşova (jud. CaraşSeverin), săpată în versantul masivului
Fac (Cârşa) din zona Cheilor Caraşului,
la 226 m alt. Lungimea galeriilor: 640 m.
Peştera Liliecilor s-a dezvoltat în cea mai
mare parte pe un sistem de diaclaze,
lărgite sub acţiunea combinată a apei de
infiltraţie cu aceea a unui râu subteran
cu scurgere temporară. A fost explorată
prima dată în 1955 şi apoi în anii 1963–
1965. Se prezintă sub forma unei galerii
sinuoase ce are, în zona de intrare, 5–13
m înălţime şi 14 m lăţime şi în care se află
şi importante depozite de guano. Peşteră
caldă (12,5–13,5°C) şi umedă (c. 100%

PEŞTERA LUI PAHOMIE Õ Polovragi
(1).

PEŞTERA MUIERII, peşteră sculptată în
calcare mezozoice, dispusă pe patru
niveluri, situată în versantul dr. al cheilor
pârâului Galbenu de pe rama de SE a
M-ţilor Parâng, la 2 km N de Baia de Fier
(jud. Gorj). Lungimea galeriilor: 3 566 m.
Explorată prima dată în 1929, apoi în
1952, 1954, 1956, 1962, 1971–1974. Se remarcă printr-o mare varietate şi bogăţie
de concreţiuni calcitice (în special în
Galeria Urşilor, lungă de 200 m), cu ornamente dintre cele mai diverse, de la
domuri şi coloane de stalactite până la
valuri de calcită şi ornamente de filigran.
Importanţă speogenetică, arheologică,
paleontologică, biologică şi mineralogică.
Aici au fost găsite resturi de faună fosilă
(Ursus spelaeus) şi de cultură umană din
Paleolitic (unelte din silex din Paleoliticul
mijlociu, ceramică de tip Coţofeni, obiecte
din bronz şi din aramă etc.). Monument
al naturii. Obiectiv turistic. Electrificată.

PEŞTERA NEAGRĂ (DE LA BARSA),
peşteră situată în partea centrală a M-ţilor
Bihor, într-o depresiune închisă (numită
Groapa de la Barsa) din complexul carstic
Padiş–Cetăţile Ponorului, la 1 100 m alt.
Lungimea galeriilor: 1 879 m. Este constituită dintr-un sistem de galerii active
(cu apă) şi săli mari, dispuse pe c. 100 m
diferenţă de nivel, care, împreună, au
înfăţişarea literei K. Prezintă formaţiuni
stalagmitice (de c. 1 m înălţime) şi depuneri de tip „piele de leopard” pe pereţi.
În 1974 s-a realizat joncţiunea naturală a
Peşterii de la Zăpodie cu Peştera Neagră
formând o reţea subterană de galerii, cu
lungime totală de 12 100 m, cunoscută şi
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sub denumirea de Peştera Neagră-Zăpodie.
În această peşteră trăieşte un vierme de
apă numit Troglochaetus beranecki. Greu
accesibilă.
PEŞTERA NEAGRĂ-ZĂPODIE
Peştera de la Zăpodie.

Õ

PEŞTERA SCĂRIŞOARA Õ Scărişoara.
PEŞTERA SCHITULUI Õ Ialomiţa (3).
PEŞTERA SFÂNTULUI
ANDREI Õ Ion Corvin.

APOSTOL

PEŞTERA TOPOLNIŢA Õ Topolniţa (1).

PEŞTERA URŞILOR, peşteră situată în
partea de V a M-ţilor Bihor, pe versantul
de N al Dealului Măgurii, la 491 m alt.,
în satul Chişcău (com. Pietroasa, jud.
Bihor), descoperită în 1975 într-o fostă
carieră de marmură. Lungimea galeriilor:
1 500 m. Este alcătuită din două niveluri
pr. de galerii cu desfăşurare liniară: unul
superior, inactiv, cu numeroase stalagmite, draperii, câmpuri de stalactite etc.
şi altul inf., activ, cu mai puţine concreţionări. Fauna este reprezentată prin
coleoptere şi izopode. Aici a fost găsit un
schelet de urs de cavernă (Ursus spelaeus),
conservat într-o terasă aluvionară din
galeria inferioară. Peştera Urşilor este
electrificată pe o distanţă de 1 000 m şi a
intrat în circuitul turistic în 1980. Motel.
Declarată rezervaţie speologică.
PEŞTERA VÂNTULUI, peşteră de mari
dimensiuni (34 000 m lungimea galeriilor,
cea mai lungă din România), situată în
arealul com. Şuncuiuş (jud. Bihor), pe
versantul de N al masivului Pădurea
Craiului (M-ţii Apuseni), la 300 m alt., pe
stg. Crişului Repede. Explorată, prima
dată, în 1957. Dezvoltată în calcare
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triasice, peştera este constituită dintr-un
sector inferior, parcurs de un râu
subteran şi unul superior (fosil), cu
remarcabili martori de eroziune (terase,
sedimente etc.). Morfologic, se relevă prin
nivelurile de eroziune cu meandre
suprapuse şi o mare varietate de forme
concreţionare. Faună cavernicolă săracă,
reprezentată prin viermi de apă (Mylonchulus caversis, Stenonchulus troglodytes)
şi coleoptere (Pholeuon moczáryi). Greu
accesibilă. Monument al naturii.

PEŞTIŞANI, com. în jud. Gorj, alcătuită
din 7 sate, situată în Depr. Subcarpatică
Olteană, pe râul Bistriţa gorjeană; 3 952
loc. (1 ian. 2011): 1 968 de sex masc. şi
1 984 fem. Expl. de calcar (în satul
Gureni). Expl. şi prelucr. lemnului
(cherestea). Muzeu etnografic (în satul
Brădiceni). În satul Hobiţa se află muzeul
memorial „Constantin Brâncuşi”, amenajat (în 1971) într-o casă asemănătoare
cu cea în care s-a născut sculptorul, casa
originară aflându-se în stare de ruină
totală. În arealul com. P. există izvoare
abundente care au permis amenajarea
unor iazuri. Pe terit. satului Brădiceni a
fost descoperit (1886) un tezaur monetar
alcătuit din 815 denari antoninieni
(sec. 3). În satul Peştişani se află o biserică
din lemn, cu hramul „Cuvioasa
Parascheva”, construită în 1735 pe temelie
din piatră, cu unele modificări din anul
1856, iar în satul Hobiţa există o biserică
din lemn, cu hramul „Înălţarea Domnului” (1815) şi alta din zid, cu hramul
„Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”
(1822) – printre ctitorii din sat figurând
şi Ioan, bunicul lui Constantin Brâncuşi.
Biserica păstrează picturi murale inte-

Peştişani. Muzeul memorial „Constantin Brâncuşi”

rioare originare, executate de diaconul
Zamfir din Găvăneşti; în satul Brădiceni
se află o biserică din zid cu hramul
„Sfântul Nicolae”-Mămăroi (1739,
refăcută în 1828–1832), iar în satele
Gureni şi Frânceşti, bisericile din lemn
cu hramurile „Cuvioasa Parascheva”
(1735) şi „Sfântul Gheorghe” (1823).

PETELEA, com. în jud. Mureş, alcătuită
din 2 sate, situată în zona Dealurilor
Mureşului, pe stg. văii Mureşului, la
confl. cu râul Beica; 3 012 loc. (1 ian. 2011):
1 499 de sex masc. şi 1 513 fem. Haltă de
c.f. (în satul Petelea). Balastieră. Creşterea
bovinelor. În satul Habic, menţionat
documentar, prima oară, în 1453, se află
muzeul „Datini străbune”. În arealul
com. P. au fost descoperite (1869) fragmente ceramice din Epoca bronzului şi
din prima Epocă a fierului (Hallstatt),
precum şi un tezaur monetar alcătuit din
200 de piese din care 198 monede dacice
şi două tetradrahme macedonene datând
din sec. 1 î.Hr. În satul Petelea, atestat
documentar, prima oară, în 1332 cu
numele Pycula şi Pytula, apoi în 1426 cu
toponimul Petele şi din 1854 cu denumirea actuală, se află biserica din lemn
cu hramul „Sfântul Ioan” (1761), declarată monument istoric.
PETERSDORF Õ Homorod (4).

PETRĂCHIOAIA, com. în jud. Ilfov, alcătuită din 4 sate, situată în Câmpia Vlăsiei,
pe cursul superior al râului Mostiştea;
2 905 loc. (1 ian. 2011): 1 440 de sex masc.
şi 1 465 fem. Culturi de cereale, floareasoarelui, plante tehnice şi de nutreţ, legume etc. Pomicultură. Pescuit în Iezerul
Mostiştei. Bisericile „Adormirea Maicii
Domnului” (ctitorie din sec. 18 a
stolnicului Petrache Dricu), cu dublu
hram – „Adormirea Maicii Domnului” şi
„Sfântul Dumitru” (1745) şi „Sfântul
Nicolae” (1766), în satele Petrăchioaia,
Surlari şi Măineasca. Între 23 ian. 1981 şi
3 sept. 1981, com. P. a făcut parte din jud.
Ialomiţa, iar între 3 sept. 1981 şi 10 apr.
1997, din Sectorul Agricol Ilfov.

PETREŞTI 1. Depresiune de eroziune,
dezvoltată în bazinul superior şi mijlociu
al râului Hăjdate (afl. stg. al Arieşului),
în zona de contact a Pod. Transilvaniei
cu M-ţii Trascău şi Muntele Mare. Îngustarea cursului râului Hăjdate în aval de
com. Petreştii de Jos (jud. Cluj), în
sectorul impunătoarelor Chei ale Turzii,
a determinat, de-a lungul erelor geologice, un intens proces de eroziune laterală
în faciesul predominant marno-argilo-

nisipos din amonte de Cheile Turzii,
imprimând Depr. P. un aspect tentacular,
cu sectoare mai largi, separate de îngustări. Vatra depresiunii, extinsă pe c. 20
km lungime, este formată dintr-o luncă
largă, din conuri de dejecţie şi glacisuri,
şi are o înclinare de la N la S, de la c. 620
m la 480 m alt. (Petreştii de Jos). Climă
răcoroasă (c. 10°C media anuală) şi
precipitaţii moderate (c. 700 mm anual).
2. Localit. componentă a municipiului Sebeş, jud. Alba, situată pe râul
Sebeş. Hidrocentrală (4 MW), intrată în
funcţiune în 1986. Fabrică de hârtie şi de
materiale de papetărie. Pe terit. localit. P.
au fost descoperite (1943, 1962) vestigiile
unei aşezări datând din Neoliticul târziu
(sf. milen. 3 î.Hr.), în care s-au găsit unelte
din silex, din piatră şlefuită şi din os,
râşniţe, ustensile din teracotă, precum şi
multe vase ceramice pictate în trei culori,
cu motive spiralate-meandrice, care au
dat numele culturii Petreşti, răspândită
în centrul Transilvaniei. Plastica este
reprezentată prin figurine feminine cu
braţele în cruce, cu anatomia redată
schematic (lipsesc extremităţile picioarelor, de la genunchi în jos, detaliile
mâinilor nu se disting, sânii sunt doar
sugeraţi). Localit. P. apare menţionată
documentar, prima oară, în 1309, cu
denumirea Plebanus de Villa Petri.
3. Com. în jud. Dâmboviţa, alcătuită
din 7 sate, situată în partea de NV a
Câmpiei Titu, pe interfluviul Argeş–
Neajlov; 5 896 loc. (1 ian. 2011): 2 880 de
sex masc. şi 3 016 fem. Nod rutier (pe
terit. com. P. se află un segment din
autostrada Bucureşti–Piteşti). Expl. de
balast (în satul Ioneşti). Confecţii textile.
Creşterea bovinelor şi porcinelor. Legumicultură (în satul Puntea de Greci). Pe
terit. satului Ioneşti au fost descoperite
urmele unei aşezări aparţinând culturii
Gumelniţa (milen. 4–3 î.Hr.), în care s-au
găsit vase din ceramică, pictate, şi figurine feminine cu braţele în cruce, precum
şi un cazan din cupru, de formă cilindrică, având fundul rotunjit şi sprijinit
pe un picior scurt, evazat la bază. Cazanul, datând din prima jumătate a sec. 5
d.Hr., caracteristic hunilor nomazi, este
decorat cu nervuri şi are mânerele prevăzute cu protuberanţe în formă de
ciuperci. În satul Potlogeni-Deal se află
o biserică cu triplu hram – „Adormirea
Maicii Domnului”, „Cuvioasa Parascheva” şi „Sfântul Nicolae” (1810), iar în
satele Greci şi Puntea de Greci, câte o
biserică având acelaşi hram – „Sfântul

Nicolae”, datând din 1870 şi, respectiv,
1841–1842. Poiană cu narcise, declarată
rezervaţie naturală.
4. Com. în jud. Satu Mare, alcătuită
din 2 sate, situată în Câmpia Ierului; 1 567
loc. (1 ian. 2011): 724 de sex masc. şi 843
fem. Morărit; produse de panificaţie.
Culturi de cereale, floarea-soarelui, sfeclă
de zahăr ş.a. Creşterea taurinelor. Satul
Petreşti apare menţionat documentar,
prima oară, în 1316. În perioada 1782–
1810, în această zonă au fost colonizaţi
germani. Biserică romano-catolică, zidită
în 1838-1839 pe locul uneia din 1786, şi
biserică din 1332-1333, iniţial romanocatolică, preluată de cultul reformat în
sec. 18, în satul Petreşti. Agroturism.

PETREŞTII DE JOS, com. în jud. Cluj,
alcătuită din 7 sate, situată în Depr.
Petreşti, la poalele Culmii Hăjdate din
M-ţii Trascău, pe râul Hăjdate; 1 644 loc.
(1 ian. 2011): 814 de sex masc. şi 830 fem.
Produse de panificaţie. Avicultură. În
com. se află rezervaţia complexă Cheile
Turzii. Biserică din lemn, cu hramul
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”
(1842–1846), în satul Livada. În satul
Petreştii de Jos, atestat documentar,
prima oară, la 6 oct. 1278 cu numele Terra
Hasadat, iar apoi în 1332 cu denumirea
Sacerdos de Peturd, se află o biserică
unitariană (1570), iar în arealul fostului
sat Petridu de Sus (sat desfiinţat şi
unificat cu satul Petreştii de Jos) există
mănăstirea Cheile Turzii (de călugări),
cu biserica „Schimbarea la Faţă” construită în jurul anului 1558. Mănăstirea a
fost reînfiinţată la 21 dec. 1998.

PETREŞTII
Cărbuneşti.

DE

SUS

Õ

Târgu

PETRICANI, com. în jud. Neamţ, alcătuită din 4 sate, situată în Subcarpaţii
Neamţului, pe râul Neamţ; 6 015 loc.
(1 ian. 2011): 2 966 de sex masc. şi 3 049
fem. Muzeul „Nicolae Popa” (1970) cu c.
3 000 de piese de arheologie, numismatică, etnografie (măşti populare, chimire,
bundiţe, opinci, fluiere, laviţe), icoane,
pictură şi sculptură naive ş.a., în satul
Târpeşti. Centre de prelucr. artistică a
lemnului (în satul Ţolici) şi de confecţionare a măştilor populare (în satul
Târpeşti). Pe terit. satului Târpeşti,
menţionat documentar, prima oară, la 17
apr. 1586 cu numele Bodăieşti, iar din anul
1600 cu numele actual, au fost descoperite (1937, 1958–1965, 1968) vestigiile
mai multor aşezări suprapuse, aparţinând culturilor Precucuteni (milen.

"Sf@ntul Ilie" (1937-1938), "Sf@nta Treime" (1926-1932)

4 î.Hr.), Cucuteni A (milen. 4–3 î.Hr.) şi
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Horodiştea-Folteşti (milen. 3–2 î.Hr.),
precum şi urmele unei aşezări carpice aici zăcăminte de cărbuni, care au început
(sec. 2–3) şi ale unei aşezări de tip să fie exploatate în 1840 de fraţii
Ipoteşti-Cândeşti (sec. 6–7). Tot în arealul Hoffmann din Braşov. În anii 1840–1900,
satului Târpeşti a mai fost descoperit un o dată cu intensificarea extracţiei de
idol masculin (un gânditor), asemănător cărbune, au fost aduşi în această regiune
celui de la Hamangia. În satul Boiştea, muncitori din Ungaria, Cehia, Polonia,
atestat documentar la 6 iun. 1446, se află Italia care au întemeiat aici Colonia Lonea,
biserica din lemn cu hramul „Adormirea devenită, după 1918, Colonia Brătianu –
Maicii Domnului” (1842–1843, reparată denumire care se păstrează şi astăzi.
în 1892). Satul Petricani este atestat docu- Localit. P. a fost declarată oraş în 1956,
mentar la 22 aug. 1447, satul Ţolici la 12 având în subordine ad-tivă 4 localit. commart. 1437, iar satul Răbâia (sat desfiinţat ponente: Cimpa, Jieţ, Răscoala, Tirici.
la 17 febr. 1968 şi unificat cu satul Bisericile
Biserica ortodoxe
ortodoxă „Sfântul Gheorghe”
Petricani) la 22 aug. 1447.
(1922-1932) şi biserica romano-catolică
(1911-1914).
PETRILA, oraş în jud. Hunedoara, situat (1911). Rezervaţiile naturale Cheile
Jieţului
(10 ha) şi Cheile Taia (2 ha).
în partea de NE a Depr. Petroşani, în zona
de confl. a râurilor Taia şi Jieţ cu Jiu de
Est, la poalele de NV ale M-ţilor Parâng,
la 630 m alt., la 6 km NE de municipiul
Petroşani; 24 599 loc. (1 ian. 2011): 12 044
de sex masc. şi 12 555 fem. Supr.: 310,3
km2, din care 9,6 km2 în intravilan;
densitatea: 2 562 loc./km2. Staţie finală
de c.f. Important centru pentru expl. şi
ameliorarea (prepararea) huilei (minele
Petrila şi Lonea, deschise în 1840, cu
extracţii intensificate după anul 1859).
Instalaţie de brichetare a cărbunelui.
Producţie de mobilă, cherestea, conf. şi
tricotaje. Casă de cultură. Bibliotecă, inaugurată la 26 iul. 2001, cu peste 10 000 vol.
Istoric. În perimetrul localit. componente
Jieţ a fost descoperit (1962) un tezaur
monetar alcătuit din denari romani şi
bucăţele de aur datând din sec. 3 d.Hr.
Localit. P. apare menţionată documentar
ca sat cu caracter păstoresc, prima oară,
în 1493. În 1788, această zonă a fost
devastată de invazia turcească. În
perioada 1830–1840 au fost descoperite

Petricani. Măşti populare realizate la Târpeşti

PETRIŞ, com. în jud. Arad, alcătuită din
6 sate, situată în depresiunea omonimă
din SE M-ţilor Zarand, pe râul Valea
Roşie; 1 548 loc. (1 ian. 2011): 769 de sex
masc. şi 779 fem. Staţie de c.f. (în satul
Ilteu) şi haltă de c.f. (în satul Petriş). Expl.
de pirite (în satul Roşia Nouă).
Pomicultură. Sanatoriu T.B.C. amenajat
în castelul „Salbek” (sec. 19) din satul
Petriş. Bisericile din lemn cu hramurile
„Naşterea Maicii Domnului” (c. 1800) şi
„Sfântul Mucenic Dimitrie” (1809, pictată
în 1819), în satele Corbeşti şi Roşia Nouă;
castel în stil neoclasic (sec. 18–19), în satul
Ilteu. Satul Petriş este atestat documentar
în anul 1337. Agroturism.
PETROASA MARE, Mănăstirea ~ Õ
Victor Vlad Delamarina.
PETRODAVA Õ Piatra-Neamţ (2).

PETROŞANI 1. Depresiunea ~,
depresiune intramontană, de origine
tectonică (formată în Oligocen-Miocen),
situată în partea de V a Carpaţilor Meri-

Petroşani (2). Vedere generală

(temp. medie anuală: 6°C), cu precipitaţii Macedon. La sf. sec. 19, capătă aspect
abundente (1 000–1 200 mm anual) şi urban (comună urbană), fiind declarat
oraş în 1930 şi municipiu la 17 febr. 1968.
dionali, între versanţii M-ţilor Retezat frecvente inversii de temperatură.
2. Municipiu în jud. Hunedoara, P. are în subordine ad-tivă 4 localit.
(V-NV), Şureanu (N-NE), Parâng (E-SE)
şi Vâlcan (S-SV), la 550–650 m alt. Axată situat în depresiunea omonimă, la 610– componente: Dâlja Mare, Dâlja Mică,
pe cursurile râurilor Jiu de Vest şi Jiu de 650 m alt., pe râul Jiu de Est, la 93 km SE Peştera, Slătinioara. Extinderea către S a
Est, Depr. P. are o formă triunghiulară, de municipiul Deva; 42 187 loc. (1 ian. municipiului P. a inclus în vatra sa şi
alungită pe direcţia NE-SV (lungimea: 2011): 20 168 de sex masc. şi 22 019 fem. fostul sat Livezeni, devenind cartier.
2
2
45 km; lăţimea variază între 9 km în E- Supr.: 195,6 km , din care 9,3 km în Monumente: biserica „Sfânta Treime”
2
2
intravilan;
densitatea:
4
536
loc./km
. (1936-1940, reparată în 1965-1966 şi
NE şi 3 km în SV). Supr.: c. 160 km .
repictată în frescă de Constantin Niţulescu);
Staţie
de
c.f.
(inaugurată
la
25
aug.
1869).
Legăturile rutiere şi feroviare cu zonele
învecinate din N şi S se fac prin pasul Vechi (din 1850) şi important centru biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi
Merişor sau Băniţa către Depr. Haţeg şi, (mina Dâlja) de expl. şi prelucr. a huilei. Elena” (1930-1940, restaurată în anii 1965respectiv, prin pasul Lainici şi prin Constr. de utilaje şi piese de schimb 1970); biserica „Sfânta Mare Muceniţă
Defileul Jiului către Târgu Jiu. Relieful pentru ind. minieră. Fabrici de mobilă şi Varvara” (1995-2001, pictată de ieromodepresionar este reprezentat prin pie- cherestea, de tricotaje, de aparataj electric, nahul Porfiriu); biserica din lemn cu
monturi de eroziune şi glacisuri piemon- de mat. de constr. (prefabricate din hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
(1790);
18); biserica romano-catotane, cu înălţimi de 150–200 m, prin beton), de oxigen şi de produse alim. Gavriil” (sec.
lică
(1880);
biserica evanghelică (1892–
7);
(preparate
din
carne
şi
lapte,
pani
ficaţie
terase, lunci şi segmente de văi strâmte
şi adânci. Pe rama de NV a Depr. P. apare etc.). Universitate tehnică de minerit, 1896); biserica unitariană (1924–1928), în
o bandă de calcare mezozoice, care au înfiinţată în 1948 cu denumirea „Insti- stil neogotic. Clădirea Judecătoriei (1910).
favorizat apariţia şi dezvoltarea unui tutul Cărbunelui”, cu trei facultăţi, 5 547 PETROVA, com. în jud. Maramureş,
variat relief carstic şi în care râurile studenţi şi 213 profesori (în anul univer- formată dintr-un sat, situată în partea de
Băniţa, Valea Roşie şi Taia au săpat chei sitar 2007–2008). Institut de Cercetări şi N-NE a Depr. Maramureş, la poalele de
pitoreşti. Depozitele neogene care for- Proiectări Miniere; Institut pentru Secu- NV ale M-ţilor Maramureş, pe râul Vişeu;
mează umplutura bazinului tectonic au ritate Minieră. Teatrul dramatic „Ion D. 2 457 loc. (1 ian. 2011): 1 222 de sex masc.
o constituţie litologică variată şi grosimi Sârbu” (înfiinţat în 1948) are sediul în şi 1 235 fem. Staţie de c.f. Nod rutier.
de c. 800 m, în ele fiind cantonate c. 25 de clădirea fostului cazino al funcţionarilor Centru de prelucr. artistică a lemnului.
straturi de cărbuni de diferite grosimi, (construită în 1905, modificată şi renovată Satul Petrova apare menţionat documenexploatabili în minele de la Petrila, Petro- în anii 1981–1983). Casa de cultură a tar, prima oară, la 21 apr. 1411, cu numele
şani, Vulcan, Lupeni, Uricani, Livezeni, Sindicatelor (1966, renovată în 1979); Petrowa. Cămin cultural. Biserica „AdorLonea, Paroşeni ş.a. Exploatarea orga- Casa de cultură a Studenţilor adăpostită mirea Maicii Domnului” (1868-1873).
nizată a cărbunelui din bazinul huilifer în clădirea fostului spital de copii Mănăstirea Petrova (de călugări) a fost
al Văii Jiului a început în anul 1840 „Principele Mircea”, datând din 1922. înfiinţată în anul 2000, cu o biserică
(minele Petrila şi Lonea) şi s-a extins şi Muzeul mineritului (1961) cuprinde având dublu hram - „Izvorul Tămăintensificat ulterior şi în celelalte centre, documente originale, fotocopii, schiţe, duirii” şi „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie
iar după anul 1989 exploatările de căr- aparate, utilaje miniere, insigne, obiecte Izvorâtorul de Mir”, ridicată pe locul unei
buni s-au diminuat foarte mult şi chiar specifice activităţii locale etc. Municipiul vechi mănăstiri care a funcţionat în anii
au fost întrerupte în anumite mine. Clima P. reprezintă un punct de acces spre M-ţii 1665-1720.
depresiunii este submontană, răcoroasă Parâng (drum accesibil până la cabana
Rusu şi, de aici, poteci sau transport pe PETRU GROZA Õ Ştei.
cablu la cabana Parâng). Istoric. Localit. PETRU RAREŞ, com. în jud. BistriţaP. a luat fiinţă în jurul anului 1640 prin Năsăud, alcătuită din 2 sate, situată la
stabilirea aici a unor păstori veniţi din poalele Dealurilor Ciceului, pe dr. râului
careunde
au numit-o Valea Mare, în culoarul Someşului Mare;
Ţara Haţegului, din satul Petros ]i(de
ini\ial Petro]eni (din 1818 poart`
derivă şi numele Petroşani), atraşi de 3 674 loc. (1 ian. 2011): 1 823 de sex masc.
denumirea
bogatele păşuni din această zonă şi şi 1 851 fem. Staţie de c.f. (în satul Reteag).
menţionată documentar, prima oară, în Reşed. com. Petru Rareş este în satul
1778. Dezvoltarea aşezării a început o Reteag, menţionat documentar, prima
dată cu expl. zăcămintelor de cărbuni oară, în 1283, cu numele Reteg. Apicul(1840) şi a continuat în ritm accelerat tură. În satul Reteag se află o biserică din
după deschiderea mai multor galerii de sec. 15 (azi biserică reformată), cu picturi
cărbuni în 1845-1867
1867 şi mai ales după murale interioare originare, casa natală
inaugurarea, în 1869, a liniei de c.f. a folcloristului Ioan Pop-Reteganul
Simeria–Petroşani şi a şoselei Petroşani– (1853–1905), în care a fost amenajat (1955)
Târgu Jiu (inaugurată în 1890). În arealul un muzeu memorial precum şi bustul
oraşului a fost descoperit (1869) un tezaur scriitorului – operă a sculptorului Ioan
monetar de argint alcătuit din 200 de Pop Rusu. Până la 25 mart. 2005, com.
tetradrahme macedonene emise de regele P.R. a avut în componenţă satele CiceuPetroşani (2). Biserica „Sfânta Treime”
Filip II (359–336 î.Hr.), tatăl lui Alexandru Corabia, Ciceu-Mihăeşti şi Leleşti, care
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Petrova

la acea dată au format com. CiceuMihăeşti.

PETRU VODĂ, Mănăstirea ~ Õ Poiana
Teiului.

PEŢEA, lac cu apă termală în jud. Bihor,
în staţiunea balneoclimaterică 1 Mai,
situat la 8 km SE de Oradea. Supr.: 4 188,4
m2; ad. max.: 4,5 m. Datorită unei surse
termale ascendente, temp. apei este în tot
cursul anului de 26–30°C, fapt ce a permis păstrarea unor relicte terţiare de
faună (melcuşorul Melanopsis parreyssi)
şi floră (nufărul de tip subtropical
Nymphaea lotus var. thermalis). Aici se
întâlneşte şi endemismul roşioara de apă
caldă (Scardinius racovitzii). Din lacul P.
izvorăşte pârâul omonim, în apele căruia
există nuferi termali. Zona lacului şi a
pârâului P. a fost declarată rezervaţie
naturală.
PEUCE 1. Õ Sărăturile.
2. Õ Sfântu Gheorghe (1).

PIANU, com. în jud. Alba, alcătuită din
5 sate, situată la poalele de N ale M-ţilor
Şureanu, pe râul cu acelaşi nume; 3 485
loc. (1 ian. 2011): 1 784 de sex masc. şi
1 701 fem. Reşed. com. este satul Pianu
de Sus. Creşterea ovinelor. Centre de prelucr. artistică a lemnului (obiecte din
lemn încrustate), în satele Pianu de Sus,
Purcăreţi, Strungari. Rezervaţie de goruni
seculari (în satul Pianu de Sus). Pe terit.
satului Pianu de Jos, menţionat documentar, prima oară, în 1309, au fost
descoperite (1961–1963) vestigiile unor
aşezări suprapuse, aparţinând culturilor
Turdaş (milen. 4 î.Hr.), cu ceramică şi
plastică specifice (vase evazate cu decor

Piatra Altarului

incizat, cu motive meandrice sau în
zigzag, figurine feminine cu braţele în
cruce), Petreşti (sf. milen. 3 î.Hr.), cu
ceramică pictată tricrom şi figurine feminine cu braţele în cruce având conturul
schematizat, şi Coţofeni (2500–1800 î.Hr.),
cu ceramică alcătuită din pahare, cu motive meandrice realizate prin împunsături
succesive, căni cu toarta supraînălţată şi
gât cilindric, cu decor format din şiruri
de crestături, cupe cu picior etc. În satul
Pianu de Sus, menţionat documentar,
prima oară, în 1488, se află biserica din
lemn cu hramul „Cuvioasa Parascheva”
(1761, cu picturi originare, reparată în
1971-1972), iar în satul Pianu de Jos, o
biserică din sec. 15 (azi biserică evanghelică), cu transformări din sec. 18.
PIATRA 1. Com. în jud. Teleorman,
formată dintr-un sat, situată în Câmpia
Boian, pe stg. văii Călmăţui; 3 314 loc.
(1 ian. 2011): 1 628 de sex masc. şi 1 686
fem. Nod rutier. Moară de cereale (1900).
Culturi de cereale, plante tehnice şi uleioase, legume etc. Bisericile având hramul
„Sfântul Gheorghe” (1839) şi „Cuvioasa
Parascheva” (1895–1905); clădirea Primăriei (1911); casa „Dicu” (1900); casa
Anghel Mardale (1912). Satul Piatra apare
menţionat documentar, prima oară, la 18
apr. 1533.
2. Õ Piatra-Neamţ (2).
PIATRA ALTARULUI, stâncă singuratică,
sub forma unui pilon, reprezentând un
martor de eroziune, cu abrupturi accentuate, situată în partea de SE a M-ţilor
Giurgeu (Carpaţii Orientali). Domină
valea Bicazului în sectorul cheilor.

Piatra Craiului. Vedere generală

Piatra Craiului
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Alcătuită din calcare mezozoice. Alt.:
1 121 m. Alpinism.

PIATRA ARSĂ, vârf situat în partea de
E a masivului Bucegi. Alt.: 2 071 m.
Cabană turistică (1 950 m alt.).

PIATRA CLOŞANI, masiv în NE M-ţilor
Mehedinţi, între văile râurilor Motru (la
E) şi Motru Sec (la V), alcătuit din calcare
jurasice. Alt. max.: 1 421 m. Versanţii sunt
acoperiţi cu păduri de fag şi cu alun
turcesc (Corylus colurna), iar spre vârf cu
tufărişuri de liliac (Syringa vulgaris) şi de
Genista radiata. Poiană cu narcise.

PIATRA CRAIULUI, masiv muntos în
partea de E a Carpaţilor Meridionali,
situat între culoarul Bran-Rucăr (la E),
valea Dâmboviţei (la V) şi râul Bârsa (la
N). Alcătuit din calcare jurasice. Prezintă
o creastă principală ascuţită („o muche
calcaroasă”, de fapt un flanc de sinclinal
suspendat), orientată NE-SV, lungă de c.
25 km, delimitată de abrupturi, precum
şi o serie de culmi joase, aflate de o parte
şi alta a crestei principale, formate din
roci calcaroase sau greso-conglomeratice.
Alt. max.: 2 238 m (vf. La Om sau Piscul
Baciului). Numeroase forme carstice
(peşteri, chei, doline, lapiezuri etc.) şi o
mare supr. de grohotiş pe latura de E şi
nenumărate vârfuri ascuţite (La Om,
Ţimbalu Mic – 2 198 m, Turnu – 1 923 m
ş.a.), forme curioase rezultate în urma
acţiunii de eroziune (hornurile Grindului
şi Ighişului, trene deluvio-proluviale, ca
de exemplu Marele grohotiş) şi o suită
de trepte numite „brâie” sau „poliţe”
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structurale, răspândite pe latura de NV.
În cadrul masivului P.C. se află o rezervaţie naturală complexă, floristică şi
faunistică (14 800 ha), care cuprinde
bogate, variate şi interesante specii de
plante şi animale, multe dintre ele
ocrotite de lege. Această rezervaţie adăposteşte 53 de specii endemice de plante,
reprezentând c. 41% din totalul endemismelor din România, printre care garofiţa
Pietrii Craiului (Dianthus callizonus), ce
se întâlneşte numai pe stâncile calcaroase
din acest masiv, apoi omagul (Aconitum
moldavicum), macul galben (Papaver
corona sancti-stephani), crucea voinicului (Hepatica transsylvanica), flămânzica
(Draba kotschyi), ochii şoricelului
(Saxifraga demissa) ş.a.; tot în această
rezervaţie se găsesc numeroase plante
ocrotite, ca de pildă floarea-de-colţi
(Leontopodium alpinum), iedera albă
(Daphne blagayana), bulbucii de munte
(Trollius europaeus), bujorul de munte
(Rhododendron kotschyi), tulichina (Daphne cneorum) ş.a., relicte glaciare (Ligularia
sibirica) şi alte plante rare (Bucegia
romanica, Grimaldia rupestris ş.a.). Fauna
este reprezentată prin cocoşul de munte
(Tetrao urogallus), râsul (Lynx lynx), ursul
(Ursus arctos), capra neagră (Rupicapra
rupicapra), corbul (Corvus corax), acvila
de stâncă (Aquila chrysaetus), vipera
(Vipera berus) etc., multe dintre ele
ocrotite de lege şi declarate monumente
ale naturii. Masivul P.C. este propice
pentru practicarea alpinismului. Turism
intens.
PIATRA CRAIVII Õ Cricău.

utilaje pentru ind. forestieră. Producţie
de calculatoare, de mobilă, cherestea,
parchete, de celuloză, semiceluloză şi
PIATRA GOZNEI, vârf în M-ţii Semenic,
hârtie (pergamentată, velină, hârtie
reprezentând alt. max. a acestora (1 447
pentru împachetat, mucava, cartoane),
m). Alcătuit din şisturi cristaline.
de tricotaje, confecţii, ciorapi, medicaPIATRA LUI CRĂCIUN Õ Piatra-Neamţ mente, mat. de constr. (ţiglă, olane,
(2).
cărămizi, cahle, prefabricate din beton)
PIATRA MARE 1. Masiv muntos, cu şi de produse alim. (preparate din carne
marginile abrupte (sinclinal suspendat), şi lapte, bere, amidon, glucoză, băuturi
situat în partea de SV a Carpaţilor Orien- alcoolice, panificaţie etc.). Morărit. Fermă
tali, între râurile Timiş (la V) şi Gârcin (la avicolă. Staţiune de cercetări biologice,
E), alcătuit din fliş cretacic la bază şi geografice, geologice şi hidrologice (f.
calcare jurasice în partea superioară. Alt. 1957), filială a Universităţii „Alexandru
max.: 1 843 m (vf. Piatra Mare). Feno- Ioan Cuza” din Iaşi, care iniţial a funcţiomene carstice (lapiezuri, rupturi de nat în com. Pângăraţi, jud. Neamţ.
pantă, peşteri, doline, cheile „Şapte Teatrul „Tineretului” (inaugurat la 2 oct.
Scări”, cascada „Tamina” etc.), abrupturi. 1958). Biblioteca judeţeană „Gheorghe
Turism. Piste de schi. Cabană (1 630 m Teodorescu-Kirileanu” (1956), cu c.
300 000 de volume, găzduită într-un local
alt.).
construit în 1992-1999. Complexul mu2. Õ Creasta Cocoşului.
zeal judeţean Neamţ (1978), cu 15 muzee
PIATRA-NEAMŢ 1. Lac de acumulare distincte (cu un patrimoniu de c. 300 000
construit pe cursul inf. al Bistriţei moldo- de exponate) printre care se remarcă:
veneşti, în amonte de municipiul Piatra- Muzeul de istorie şi arheologie (f. 1934),
Neamţ, realizat cu scop hidroenergetic şi cu peste 100 000 de piese (colecţie de vase
pentru alimentarea cu apă a municipiului ceramice neolitice, aparţinând culturilor
Piatra-Neamţ. A fost dat în folosinţă în Precucuteni şi Cucuteni, materiale arheo1963. Supr.: 240 ha; vol.: 10 mil. m3.
logice din perioada civilizaţiei dacice/sec.
2. Municipiu în NE României, reşed. 1 î.Hr.–3 d.Hr., şi din Evul Mediu);
jud. Neamţ, situat în partea de NV a Muzeul de Artă, cu colecţii de pictură,
Depr. Cracău-Bistriţa, pe terasele de pe sculptură, grafică şi tapiserii (N. Tonitza,
stg. râurilor Bistriţa şi Cuejd, la 311–345 A. Băeşu, L. Vorel, C.D. Stati, Aurelia
m alt., la poalele culmilor Cozla la N (650 Ghiaţă ş.a.); Muzeu de etnografie (f.
m alt.), Pietricica la E (586 m) şi Cer- 1973), cu exponate din zona Neamţ;
negura la SV (852 m); 106 616 loc. (1 ian. Muzeu de ştiinţele naturii (1960), cu o
2011): 50 374 de sex masc. şi 56 242 fem. colecţie de peşti fosili (proveniţi, în cea
Supr.: 77,5 km2, din care 20,6 km2 în mai mare parte, din depozitele fosilifere
intravilan; densitatea: 5 176 loc./km2. din preajma municipiului), unică în
Staţie de c.f. (inaugurată în 1885). Nod România; casa prozatorului Calistrat
rutier. Termocentrală; hidrocentrală (11 Hogaş, datând din 1880, în care s-a
MW), intrată în funcţiune în 1965. Constr. amenajat un muzeu memorial în 1969.
de utilaj greu, de utilaje pentru ind. firelor Festival internaţional, anual, de teatru
şi fibrelor sintetice şi pentru transpor- (din 1985). Concurs internaţional, anual,
turile feroviare şi rutiere, de maşini şi de bridge (din 1984). Festival inter; ad max.: 15,50 m. Numit ]i B@tca Doamnei.
PIATRA FÂNTÂNELE, Mănăstirea ~ Õ
Tiha Bârgăului.

Piatra Craivii

Piatra Mare (1)

Masivul

Piatra-Neamţ (2). Oenochoe din broz aurit,
descoperit la Bâtca Doamnei

, inaugurat` [n anul 1904.

naţional de folclor ce se desfăşoară în anii
impari, în perioada 1–8 aug. Festival
folcloric anual, cu măşti, de datini şi obiceiuri de iarnă. Bienala de artă plastică
„Lascăr Vorel”. Parcul Cozla, amenajat
la sf. sec. 19 pe pantele Dealului Cozla.
Grădină zoologică. Telegondolă cu o
lungime de 1 915 m ce leagă oraşul cu
Dealul Cozla, respectiv cu punctul „Trei
Coline” (657 m alt.) unde există spaţii
comerciale, de cazare, cafenele etc. Aici
se află şi o pârtie de schi, iluminată pe
timp de noapte, dotată cu telescaun.
Istoric. Municipiul P.-N. s-a dezvoltat şi
evoluat în aria unor vechi vetre de
locuire, datând din Paleoliticul superior
(aşezarea de la Poiana Cireşului), Neolitic
(vestigiile materiale de tip Precucuteni şi
Cucuteni A, descoperite la Văleni şi Bâtca
Doamnei) şi din epocile bronzului şi
fierului, descoperite (1959) în cartierul
Ciritei (necropolă cu inventar alcătuit din
ceramică cu toarte, având proeminenţe
zoomorfe stilizate în buton sau creastă,
vetre din piatră de râu ş.a.). Pe un pinten
al Culmii Cernegura, în locul numit Bâtca
Doamnei, au fost descoperite (1957–1970)
vestigiile unei cetăţi geto-dacice, fortificate, al cărei început se plasează în a
doua jumătate a sec. 2 î.Hr. şi se sfârşeşte
în jurul anului 106 d.Hr. Menţionată
documentar în scrierile lui Ptolomeu (sec.
2), cu numele Petrodava, cetatea apare
consemnată ulterior pe hărţile Daciei,
întocmite de Johann Schott (1513),
Abraham Ortelius (1570), Domingo
Estruc (1832). Cetatea geto-dacică, cu
ziduri din piatră, groase de 3,50
3,5 m, dublate
de şanţuri şi valuri de pământ, cuprindea
în interiorul ei locuinţe şi două sanctuare
de tipul celor de la Sarmizegetusa.
Inventarul găsit aici este alcătuit din
ceramică dacică, elenistică şi romană,
unelte şi arme din fier, fibule şi podoabe
din bronz, o fructieră, o oenochoe din

bronz aurit ş.a. Prima menţiune documentară a localit. P.-N. apare în perioada
1387–1392, cu numele Kamena (Piatra),
într-o listă rusă (Lista oraşelor valahe de la
Dunăre). Acest document este controversat. Un alt document, datat 30 ian.
1395, face referire la localit. Piatra („ca loc
de redactare a unui act emis în «Satul lui
Crăciun», referitor la graţierea nobilului
Ladislau de Losoncz de către regele
ungur Sigismund I de Luxemburg, aflat
în campanie împotriva Moldovei”). Întrun document românesc de cancelarie, din
31 iul. 1431, este amintit faptul că „o
biserică din Piatra” a fost dăruită de
domnul Alexandru cel Bun mănăstirii
Bistriţa, împreună cu „casa lui Crăciun
din Piatra” (casa unui feudal local care,
probabil, stăpânea târgul). Actul anterior,
din 11 iul. 1428, referitor la acelaşi
eveniment (consemnat în documentul
din 31 iul. 1431) s-a dovedit a fi un fals
vehiculat în a doua jumătate a sec. 16.
Aşa se explică menţionarea aşezării cu
numele Târgul de la Piatra lui Crăciun în
1431 şi apoi cu cel de Piatra lui Crăciun
(25 ian. 1446, 20 iul. 1453, 1462, 20 apr.
1491). În 1446, localit. apare consemnată
în documente ca aşezare cu o curte
domnească şi o biserică, iar în 1453 capătă
statut de târg domnesc, pe care îl menţine până în 1797. În anul 1491, Ştefan cel
Mare a construit aici o nouă Curte
Domnească, iar în anii 1497–1499 a ridicat
biserica şi turnul-clopotniţă. Curtea
Domnească de la Piatra a continuat să fie
menţionată în documente în anii 1552,
1570, 1594 împreună cu ocolul pe care-l
administra, alcătuit din 31 de sate şi moşii
(cel mai mare din Moldova). La sf. sec.
17, localit. Piatra figura ca oraş, iar în sec.
18 era un important centru comercial al
Moldovei. În 1859, la numele Piatra s-a
adăugat cel de Neamţ (devenind PiatraNeamţ) pentru a-l deosebi de alte localităţi

Piatra-Neamţ (2). Muzeul memorial „Calistrat
Hogaş”

Piatra-Neamţ (2). Biserica „Naşterea Sfântului
Ioan Botezătorul”
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Piatra-Neamţ (2). Statuia lui Ştefan cel Mare

din ţară care purtau numele „Piatra”. La
mijlocul sec. 19, în perimetrul oraşului
au fost incluse satele Mărăţei şi
Dărmăneşti, iar în 1925 au fost încorporate satele Sărata, Vânători şi Cindia
(azi cartiere). În oct. 1894, la P.-N. a fost
introdus iluminatul electric. Declarat
municipiu la 17 febr. 1968, P.-N. are în
subordine ad-tivă 3 localit. componente:
Ciritei, Doamna şi Văleni. Monumente:
ruinele cetăţii geto-dacice de la Bâtca
Doamnei; Curtea Domnească a lui Ştefan
cel Mare (1491); biserica având hramul
„Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”,
ctitorie a lui Ştefan cel Mare, construită
între 15 iul. 1497 şi 11 nov. 1498, păstrează, pe faţade, o bogată decoraţie de cărămizi aparente, smălţuite, în diferite
tonalităţi de galben şi verde, în alternanţă
cu discuri de ceramică smălţuită; Turnulclopotniţă sau Turnul lui Ştefan, situat
alături de biserică, a fost construit în 1499
din piatră brută (terminat la 24 oct. 1499).
Iniţial, turnul avea 19 m înălţime, dar la
sf. sec. 19 i s-a adăugat un etaj (pentru a
servi ca foişor de foc), iar în 1920 a fost
montat un ceas cu patru cadrane; catedrala
biseepiscopal` "Cuvioasa Parascheva", ctitorie a lui Petru Rare] din anii
ricile
cu
hramurile
„Sfânta
Parascheva”
1542-1550, declarat` monument istoric;
(ante
1618), „Buna Vestire” (1740, refăbisericile
cută în 1828, cu pridvor adăugat în 1915),
„Naşterea Maicii Domnului” (sec. 18),
„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” (sec. 18),
„Adormirea Maicii Domnului” - Precista
(1930-1947, pictată în frescă de fraţii
Dumitru şi Profeta Irimescu), „Sfântul
Gheorghe” (sfinţită în 1832), „Trei Ierarhi” (1837–1847), „Sfântul Nicolae” Obor, ctitorie din anii 1790-1796 a logo-
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fătului grec Vogoride, consolidată în
1930-1935 şi pictată în anii 2007-2008 de
Vasile Irimia şi Ana Oleandru, „Sfinţii
Voievozi” (sec. 19), „Sfânta Parascheva”
(1991–1997, pictată de Marcel Codrescu
din Bucureşti); Sinagogă construită în sec.
16 din lemn şi reconstruită din cărămidă
în 1766–1767; biserica „Sfânta Treime” a
schitului de călugări „Draga-Cozla”,
construită din bârne de stejar în 1764–
1769, declarată monument istoric şi de
arhitectură a fost mistuită de un incendiu
în 1992, reconstruită ulterior din
cărămidă; Casa Paharnicului, 1835, azi
berărie; casa de lemn „Hausschild”, c.
1840; casa lui Calistrat Hogaş, 1880; casa
fostei Preturi, 1911, azi Muzeu de istorie;
clădirea Teatrului (1935); statuile lui Ştefan cel Mare (sculptor: Oscar Han, dezvelită la 26 ian. 1974) şi Mihail
Kogălniceanu (1913, sculptor: Władzimierz
Hegel). În localit. componentă Văleni se
află biserica din lemn, cu hramul „Schimbarea la Faţă” (1774), a fostului schit Văleni, iar în localit. componentă Doamna
există biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi
Pavel” (1790) a schitului Doamna.
Municipiul P.-N. este un important centru
turistic al Moldovei centrale. Puncte
fosilifere (pe culmile Pietricica şi
Cernegura). Rezervaţie geologică
(căldările de pe Cozla numite şi Căldările
Urieşilor).

PIATRA-OLT, oraş în jud. Olt, situat în
partea de N a Câmpiei Romanaţi, la 15
km SV de municipiul Slatina; 6 117 loc.
(1 ian. 2011): 3 117 de sex masc. şi 3 000
fem. Supr.: 78,8 km2, din care 6 km2 în
intravilan; densitatea: 1 020 loc./km2.
Important nod de c.f. cu staţie de triaj
(staţia de c.f. a fost inaugurată la 5 ian.
1875). Depou. Ateliere de verificat şi
reparat vagoane de c.f. Producţie de
mobilă, de confecţii metalice şi textile, de
prefabricate din beton şi de produse alim.
Ferme de creştere a porcinelor şi ovinelor.
Istoric. În arealul satului Enoşeşti au fost
descoperite urmele unui castru roman
(sec. 2–3), care şi-a luat numele Acidava
de la aşezarea dacică omonimă (neidentificată încă pe teren). Fortificaţia, înconjurată iniţial cu un vallum (brazdă de
pământ întărită cu lemne sau pietre) şi
cu şanţ, a fost ridicată în timpul cuceririi
Daciei de către romani, transformată
ulterior într-un castru cu zid din cărămidă gros de c. 1,90 m. Castrul, de formă
pătrată (60 x 60 m), construit se pare de

Cohors I Flavia Commagenorum, a făcut
parte din sistemul roman de fortificaţii
numit Limes Alutanus, construit de
împăratul roman Traian şi desăvârşit de
împăratul Hadrian, limes care se desfăşura pe c. 260 km lungime, între Caput
Stenarum (azi Boiţa) la N, la intrarea
râului Olt în defileul carpatic, şi „Cetatea
Verdea” în S (un ostrov pe Dunăre, azi
dispărut), la SV de com. Islaz, jud.
Teleorman. În perimetrul castrului a fost
descoperit (1913) un tezaur monetar
alcătuit din 152 de denari emişi în perioada de la Domiţian (81–96) până la
Caracalla (198–217). Numele localit. P.-O.
derivă de la toponimul Piatra ce denumea
drumul roman construit din piatră, care
trecea pe aici. În a doua jumătate a sec. 19,
când s-a construit c.f., numelui Piatra i s-a
adăugat acela de Olt pentru a nu se face
confuzie cu alte localităţi din ţară care
purtau numele „Piatra”. Localit. P.-O.
apare menţionată documentar ca sat la 14
apr. 1529. Declarat oraş la 18 apr. 1989,
P.-O. are în subordine ad-tivă 5 sate:
Bistriţa Nouă, Criva de Jos, Criva de Sus,
Enoşeşti, Piatra. Monumente: biserica
având hramul „Sfântul Nicolae” (1862), în
satul Criva de Sus; cula "C`l`\eanu"
„Găleţeanu” (sf.
sec. 18–începutul sec. 19), în satul Enoşeşti;
conacul „Ionel Marian” (începutul sec. 20),
în Piatra-Olt.
PIATRA ROŞIE Õ Boşorod.
PIATRA SFÂNTĂ sau
Mănăstirea ~ Õ Bârnova.

TĂRÂŢA,

PIATRA ŞOIMULUI, com. în jud. Neamţ,
alcătuită din 4 sate, situată în Depr.
Cracău-Bistriţa, la poalele de E-NE ale
M-ţilor Goşmanu, pe dr. râului Bistriţa şi
pe râul Calu; 8 256 loc. (1 ian. 2011): 4 213
de sex masc. şi 4 043 fem. Centru de
ceramică populară (în satul Poieni). Expl.
forestiere. Până la 1 ian. 1965, satul şi
com. Piatra Şoimului s-au numit Calu.
Izvoare cu ape minerale (în satul Neguleşti) folosite pe plan local în tratarea
afecţiunilor reumatismale, ginecologice
etc. Pe terit. satului Piatra Şoimului au
fost descoperite (1935) vestigiile unei
aşezări neolitice în care s-au găsit un vas
cu decor canelat, de tip Precucuteni, şi
ceramică pictată de tip Cucuteni A. În
satul Piatra Şoimului se află o biserică
din lemn cu hramul „Sfântul Ioan Teologul” (1791–1792), iar în satul Luminiş,
biserica având hramul „Sfinţii Apostoli
Petru şi Pavel” (începutul sec. 19, refăcută
în 1914).
PIATRA TĂIETURII, Schitul ~ Õ Panaci.

PIATRA TEIULUI Õ Izvoru Muntelui şi
Poiana Teiului.

PIELEŞTI, com. în jud. Dolj, alcătuită din
3 sate, situată în partea de NV a Câmpiei
Romanaţi, pe râul Teslui; 3 551 loc. (1 ian.
2011): 1 689 de sex masc. şi 1 862 fem.
Staţie de c.f. (în satul Pieleşti). Nod rutier.
Expl. de petrol şi gaze naturale. Producţie
de vopsele, confecţii, ţesături din lână şi
bumbac, covoare. Moară de cereale.
Culturi de plante tehnice şi de nutreţ,
floarea-soarelui ş.a. Creşterea bovinelor,
ovinelor şi a păsărilor. Cămin cultural
(1928). Agroturism. Vestigii din epocile
bronzului şi fierului (Hallstatt), din
perioada romană (trei denari romani
emişi între anii 161–192 şi 222–235) şi din
sec. 8–10 (urmele unei aşezări). Satul
Pieleşti apare menţionat documentar,
prima oară, la 12 mart. 1580, cu numele
Ciumeşti, apoi la 3 aug. 1594 cu
denumirea Ciomăgeşti, la 5 oct. 1597 cu
toponimul Ciumeşti, în 1722 cu Puţu
Ciobanului, la 1 iul. 1730 din nou Ciumeşti,
iar de la sfârşitul sec. 18 Pieleşti. Bisericile
cu hramurile „Sfântul Nicolae” (1770,
reconstruită în 1871), „Sfântul Dimitrie”
(1845) şi „Sfinţii Voievozi” (1859–1862,
reparată în 1905, restaurată şi repictată
în frescă, în 1956, de Stan Hermeneanu
din Băile Govora), în satele Câmpeni,
Lânga şi Pieleşti; biserică din lemn, cu
hramul „Sfinţii Voievozi” (construită în
1820 de clucerul C. Brăiloiu), în satul
Lânga.
PIEMONTUL BĂLĂCIŢEI Õ Bălăciţa
(1).

PIEMONTUL CÂNDEŞTI Õ Cândeşti
(1).

PIEMONTUL COTMEANA Õ Cotmeana
(1).

PIEMONTUL GETIC (PODIŞUL GETIC
sau PLATFORMA GETICĂ), mare
unitate geografică, cu aspect deluros şi
de podiş uniform, cuprinsă între Subcarpaţii Getici (la N), râul Dâmboviţa (la E),
Câmpia Română (la S) şi Dunăre (la V).
Din punct de vedere geologic, P.G. este
format dintr-o cuvertură groasă de depozite fluvio-lacustre (prundişuri, nisipuri,
marne, argile), acoperită de depozite
loessoide de diferite grosimi. Întreaga
stivă de depozite sedimentare paleogene
şi mio-pliocene a P.G. (care structural şi
genetic aparţine Depresiunii Getice), cu
grosimi de mii de metri, se sprijină pe
fundamentul scufundat al cristalinului
carpatic. Depozitele sedimentare sunt

purtătoare de bogate zăcăminte de
hidrocarburi şi numeroase straturi de
lignit. Nota dominantă a reliefului P.G.
este dată de culmile piemontane alungite,
orientate N-S, separate de culoare largi
de văi consecvente (conform cu înclinarea
generală N-S) şi de creste (povârnişuri pe
capete de strat, orientate mai ales către
N). Interfluviile apar sub forma unor
culmi rotunjite care se lărgesc treptat către
S, unde capătă înfăţişarea unor poduri
netede, puţin afectate de procesele de
modelare, fiind considerate ca un podiş
ce provine dintr-o câmpie piemontană
înaltă. În cadrul P.G. se deosebesc două
sectoare pr.: sectorul piemontan deluros (în
N), cu alt. cuprinse între 500 şi 650 m şi
sectorul câmpiei colinare (în S), cu alt. de
200–300 m. La V de aliniamentul râurilor
Gilort–Jiu se extind Dealurile Jiului, Piem.
Motrului şi Piem. Bălăciţei, iar la E de
aliniamentul Gilort–Jiu se succed Piem.
Olteţului (între Jiu şi Olt), Piem. Cotmeana
(între Olt şi Argeş), Gruiurile (sau
Dealurile) Argeşului şi Piem. Cândeşti (între
Argeş şi Dâmboviţa). Climă temperată,
cu influenţe mediteraneene (temp. medie
anuală oscilează între 9 şi 11°C) şi precipitaţii medii anuale de 500–600 mm (cu
valori mai mari în lunile mai, iun. şi oct.).
Râurile mari (Motru, Jiu, Gilort, Olteţ, Olt,
Argeş), care traversează P.G., au debite
bogate, unele dintre ele amenajate
hidroenergetic (Argeş, Olt, Motru).
Râurile care izv. din zona de dealuri au
debite semipermanente. Vegetaţia naturală este reprezentată prin păduri de
gorun, uneori în amestec cu fag (în N şi
E) şi de păduri de cer şi gârniţă (în S). În
luncile râurilor sunt zăvoaie de plop, salcie şi anin. Mari suprafeţe de teren sunt
acoperite cu pajişti secundare mezoxerofile şi mezofile. P.G. reprezintă o
importantă zonă pomi-viticolă, petroliferă (Ţicleni, Iancu Jianu, Băbeni, Bogaţi
ş.a.) şi carboniferă (bazinul Motru–
Rovinari). P.G. este unul dintre cele mai
bine populate areale ale României, unde
valorile densităţii depăşesc, în unele
locuri, 150 loc./km2.
PIEMONTUL MOTRULUI Õ Motru (1).
PIEMONTUL OLTEŢULUI Õ Olteţ (2).

PIEMONTURILE VESTICE Õ Dealurile
Vestice.
PIETRARI 1. Com. în jud. Dâmboviţa,
alcătuită din 4 sate, situată în zona de
contact a Subcarpaţilor Ialomiţei cu
prelungirile M-ţilor Leaota; 2 890 loc. (1
ian. 2011): 1 484 de sex masc. şi 1 406 fem.

Pomicultură. Agroturism. În satul Pietrari
se află biserica având triplu hram –
„Sfântul Ioan”, „Sfinţii Apostoli Petru şi
Pavel” şi „Sfântul Nicolae” (1832–1841).
Com. P. a fost înfiinţată la 6 dec. 2004 prin
desprinderea satelor Aluniş, Pietrari,
Şipot şi Valea din com. Bărbuleţu, jud.
Dâmboviţa.
2. Com. în jud. Vâlcea, alcătuită din
2 sate, situată în Subcarpaţii Olteniei;
3 142 loc. (1 ian. 2011): 1 534 de sex masc.
şi 1 608 fem. Nod rutier. Expl. de tufuri
vulcanice. Centru de cusături şi ţesături
populare. Festival anual al portului
popular „Hora costumelor”. În satul
Pietrari se află bisericile din lemn cu
hramurile „Sfântul Nicolae” (1737) şi
„Sfinţii Voievozi” (1865), iar în satul
Pietrarii de Sus există biserica din zid, cu
hramul „Buna Vestire” (1742, cu fresce
originare), a schitului Climent.
PIETRELE, lac de origine glaciară în
M-ţii Retezat, situat la 2 070 m alt. Supr.:
4 525 m2; ad. max.: 0,90 m.

PIETRELE ALBE, lac glaciar în M-ţii Ţarcu,
situat la 1 790 m alt. Supr.: 1,41 ha; ad.
max.: 0,95 m. Cunoscut şi sub numele de
Tăul Lucios.

PIETRELE DOAMNEI, stânci zveltie în
masivul Rarău, alcătuitte din calcare
mezozoice, care apar în relief sub forma
unor prisme triunghiulare, ca rezultat al
eroziunii diferenţiale. Lipsită de vegetaţie pe pereţii abrupţi. Declarată monument al naturii. La baza ei apar plante
rare (ochii şoricelului/Saxifraga luteoviridis, papucul doamnei/ Cypripedium
calceolus, brusturul negru/Symphytum
cordatum, arginţica/Dryas octopetala,
floarea-de-colţi/ Leontopodium alpinum
ş.a.) care, împreună cu zona înconjurătoare acoperită cu păduri de brazi,
pini şi molizi, alcătuieşte o rezervaţie
complexă (568,7 ha). Denumirea i-a fost
atribuită de către domnul Moldovei,
Petru Rareş, în jurul anilor 1541–1546,
când acesta a încurajat construirea, în
apropiere, a bisericii „Sfântul Ioan
Bogoslavul” a mănăstirii Rarău, unde, în
1538, se ascunsese soţia, Elena Doamna,
cu copiii săi (Õ Rarău 2).

PIETRELE ROŞII, culme calcaroasă
situată la marginea de S a M-ţilor Bistriţei,
străjuind valea Bistricioarei în dreptul
localităţii Tulgheş. În arealul său se află
o rezervaţie botanică cu vegetaţie de
stâncărie, în care vegetează şi două
endemisme foarte rare: Astragalus roemeri
şi Hieracium racemosum spp. pojoritense.

Pietriş
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PIETRICICA, vastă culme deluroasă în
Subcarpaţii Moldovei, extinsă pe direcţie
NV-SE, între văile râurilor Bistriţa (la N),
Siret (la E), Trotuş (la S) şi Tazlău (la V).
Culmea P., care corespunde unui anticlinal, este alcătuită din gresii, marne
grezoase cu gipsuri, nisipuri, argile marnoase cu conglomerate burdigaliene
dezvoltate deasupra unei catene hercinice
scufundate, alcătuită din şisturi verzi şi
formaţiuni de fliş oligocen. Relieful
culmii P. este accidentat şi contrastant de
la un loc la altul (înălţimi rotunjite sau
vârfuri conice semeţe, mici cueste, văi
largi care o fragmentează etc.): în partea
de N prezintă un aspect frământat, pe o
structură cutată şi faliată, cu văi adânci
şi vârfuri rotunjite, nu prea înalte (vf.
Pietricica, 586 m), partea centrală este mai
masivă şi mai înaltă (vf. Cărunta, 717 m),
iar partea de S se termină cu piscuri
semeţe, piramidale, asemănătoare celor
montane (vf. Biene, 746 m – alt. max. a
culmii P.). Această culme, cu versanţi
puternic înclinaţi şi înălţimi mari, mărgineşte spre N Depr. Cracău-Bistriţa, spre
V Depr. Tazlău-Caşin, iar spre SE, dincolo de Depr. Capăta, se continuă cu o
platformă piemontană, numită Piem.
Pănceştilor sau Culmea Trotuşului. Acoperită cu păduri de fag şi carpen şi cu
fâneţe. Cunoscută şi sub numele de
Culmea Tazlăului sau Pietricica Bacăului.
PIETRII, Vârfu ~, vârf în partea centralnordică a M-ţilor Ţarcu, reprezentând alt.
max. a acestora (2 192 m). De sub el izv.
râul Bistra Mărului.
PIETRIŞ, masiv de mici dimensiuni, situat
la marginea de V a Perşanilor Centrali,
alcătuit din argile, gresii, nisipuri şi
conglomerate. Alt. max.: 839 m. Acoperit
cu păduri de fag în amestec cu carpen.

Pietrele Doamnei
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Pietroasa

PIETROASA 1. Com. în jud. Bihor,
alcătuită din 7 sate, situată la poalele de
NV ale M-ţilor Bihor, pe râul Crişu
Pietros; 3 235 loc. (1 ian. 2011): 1 601 de
sex masc. şi 1 634 fem. Expl. de marmură
(în satul Chişcău), de calcar şi granit.
Expl. şi prelucr. lemnului. Centru etnografic şi de artă populară (sculpturi în
lemn, mobilier ţărănesc, rotărit, ţesături,
costume populare). Satul Pietroasa apare
menţionat documentar, prima oară, în
1587. În satul Cociuba Mică, atestat documentar, prima oară, în 1587, se află
biserica din lemn cu hramul „Sfântul
Gheorghe” (1715), declarată monument
istoric. Pe terit. satului Chişcău se află
Peştera Urşilor (electrificată), intrată în
circuitul turistic în 1980. Punct de plecare
spre Cetăţile Ponorului, Gheţarul de la
Barsa, Peştera Focul Viu, Săritoarea
Bohodeiului, Pietrele Boghii etc. Rezervaţia botanică „Fânaţele Izvorului
Crişului Pietros” (1 ha); rezervaţiile geologice „Pietrele Boghii” (38,4 ha) şi
„Piatra Bulzului” (1,4 ha).
2. Com. în jud. Timiş, alcătuită din 4
sate, situată la poalele de NV ale M-ţilor
Poiana Ruscăi, pe cursul superior al
râului Bega Poieni; 1 034 loc. (1 ian. 2011):
564 de sex masc. şi 470 fem. Expl. de
calcar. Expl. şi prelucr. lemnului (cherestea, mobilă). Confecţionarea pietrelor de
moară. Două mori pentru măcinat
porumbul, acţionate hidraulic (în satele
Poieni şi Crivina de Sus) şi o moară
mecanică în satul Fărăşeşti. Păstrăvărie
(în satul Poieni). Creşterea ovinelor. Fond
cinegetic (cabana de vânătoare Cheia).
Tabere pentru copii (Poieni). Satul
Pietroasa apare menţionat documentar,
prima oară, în perioada 1514–1516.
Bisericile din lemn cu hramurile „Cuvioa-

Tezaurul de la Pietroasele. Cupa octogonală

Tezaurul de la Pietroasele. Oenochoe

sa Parascheva” (1676, reparată în 1778),
declarată monument istoric, „Adormirea
Maicii Domnului” (1779) şi „Cuvioasa
Parascheva” (1791, pictată în 1812), în
satele Crivina de Sus, Pietroasa şi Poieni.

PIETROASELE, com. în jud. Buzău, alcătuită din 6 sate, situată la poalele de S-SE
ale Dealului Istriţa; 3 433 loc. (1 ian. 2011):
1 628 de sex masc. şi 1 805 fem. Haltă de
c.f. (în satul Pietroasele). Important centru
viticol şi de vinificaţie. Staţiune experimentală viticolă (din 1892), în cadrul
căreia au fost create mai multe soiuri de
viţă de vie, între care se remarcă
Tămâioasa românească. Cramă cu vinuri
renumite, între care Muscat Ottonel,
Tămâioasa românească, Fetească neagră
ş.a. Pe terit. satului Pietroasele, la poalele
Dealului Istriţia, au fost descoperite

Tezaurul de la Pietroasele. Perechea de fibule

(1837, 1973) urmele unui castru roman,
datând din sec. 2, şi celebrul tezaur,
cunoscut sub numele de „Cloşca cu puii
de aur”, atribuit regelui vizigot Atanaric,
care l-ar fi îngropat aici în anul 375, în
timpul pătrunderii hunilor în spaţiul
carpato-danubian. Unii specialişti presupun că tezaurul a aparţinut ostrogoţilor
şi ar fi fost îngropat în sec. 5. Din tezaurul
de la P., format iniţial din 22 de piese de
aur, se mai păstrează astăzi doar 12, cu
o greutate de 18,79 kg. El este alcătuit
dintr-un taler, o oenochoe fusiformă, o
pateră (vas ritual de forma unei farfurii),
două cupe (una octogonală şi alta
dodecagonală, cu toarte masive în formă
de pantere), o fibulă mare având forma
unei păsări de pradă, decorată cu pietre
preţioase, o pereche de fibule identice,

Tezaurul de la Pietroasele. Cupa dodecagonală
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dendron kotschyi) şi vegetaţia de tip alpin.
Numeroase plante rare (ghinţura/Gentiana punctata, Gentiana phlogifolia, şopârliţa/Veronica baumgartenii, mierea–
ursului/Pulmonaria filarszkiana, floareade-colţi/Leontopodium alpinum ş.a.) şi
endemice (Heracleum carpaticum, Lychnis
nivalis – endemism al M-ţilor Rodna).
Faună bogată (urs, cerb, râs, cocoş de
munte). Capra neagră (Rupicapra rupicapra), dispărută în această zonă după
Primul Război Mondial, a fost recolonizată (cu mari eforturi) în anii 1967–1968.
După 1989, din cauza recrudescenţei
braconajului, capra neagră este din nou
pe cale de dispariţie. În rezervaţie a fost
colonizată (în 1973) şi marmota. Accesibil
dinspre oraşul Borşa.
Tezaurul de la Pietroasele. Fibula mică

reunite printr-un lanţ, tot în formă de
păsări de pradă, lucrate în cloisonné şi
decorate cu pietre preţioase, o fibulă mai
mică ş.a. Tezaurul se află expus la
Muzeul Naţional de Istorie a României
din Bucureşti. Satul Pietroasele apare
menţionat documentar, prima oară, în
1523. Pe terit. satului Şarânga se află
ruinele Cetăţii lui Negru Vodă (sec. 14).

PIETROSU, numele mai multor vârfuri
din Carpaţii româneşti, dintre care cele
mai cunoscute sunt:
1. Vârf în partea de N a M-ţilor
Bistriţei, „îmbrăţişat” la poale de apele
Bistriţei moldoveneşti, în bucla pe care
Bistriţa o face între cheile de la Zugreni
şi defileul de la Crucea. Alcătuit din
calcare cristaline, amfibolite, paragnaisuri
etc. Alt.: 1 791 m. Accesibil dinspre Valea
Bistriţei. Pe versantul din zona cheilor de
la Zugreni creşte planta endemică
Hieracium laevitomentosum.
2. Vârf în partea central-nordică a
M-ţilor Căliman, alcătuit din andezite.
Alt.: 2 100 m. Păşuni alpine. În apropiere,
la Gura Haitii, se află zăcăminte
exploatabile de sulf. Face parte din rezervaţia complexă Căliman. Accesibil
dinspre Vatra Dornei, pe Valea Neagra
Şarului.
3. Vârf în partea de NE a M-ţilor
Maramureş, alcătuit din gresii cretacice,
situat între văile râurilor Vaser şi Rica,
străjuind graniţa cu Ucraina. Alt.: 1 850
m. Prezintă urme ale glaciaţiei cuaternare. Accesibil dinspre Vişeu de Sus.

Tezaurul de la Pietroasele. Fibula Mare

4. Vârf în partea de N a M-ţilor
Rodnei, alcătuit din şisturi cristaline. Alt.:
2 303 m (cel mai înalt vârf din Carpaţii
Orientali). Cunoscut sub numele de
Pietrosu Rodnei sau Pietrosu Mare. Aici se
află o staţie meteorologică. Nod hidrografic, înconjurat de circuri glaciare.
Rezervaţie naturală complexă (900 ha),
înfiinţată în 1932, inclusă ulterior de către
UNESCO în reţeaua rezervaţiilor de
excepţie ale biosferei. Partea inferioară a
versanţilor este acoperită cu păduri de
fag şi de amestec (fag, brad, molid), cu
pătură ierbacee abundentă, zona mijlocie
include păduri de molid şi jnepenişuri,
în cadrul cărora se întâlneşte, frecvent,
zâmbrul (Pinus cembra), iar în partea
superioară a versanţilor şi pe culmi
predomină tufărişuri de smirdar (Rhodo-

Vârful Pietrosu Rodnei (4)

PIETROSUL Õ Răducăneni.

PIETROŞANI 1. Com. în jud. Argeş, alcătuită din 5 sate, situată în Depr.
Domneşti-Pietroşani din zona Dealurilor
Argeşului, pe cursul mijlociu al Râului
Doamnei; 5 851 loc. (1 ian. 2011): 2 867 de
sex masc. şi 2 984 fem. Prelucr. lemnului.
Pomicultură (meri, peri, pruni). În satul
Retevoieşti se află un muzeu etnografic
(1970), biserica „Sfânta Treime” (ctitorie
din 1795 a marelui stolnic Scarlat Drugănescu, reparată în 1831, pictată în 1859 şi
restaurată în 1997-1999) şi cula „Drugănescu”, construită în 1822 de căminarul
Gheorghe Drugănescu; biserica având
triplu hram „Sfântul Nicolae”,
„Cuvioasa Parascheva” şi „Sfânta
Filofteia” (1896–1902), în satul Bădeşti;
biserica din lemn cu hramul „Naşterea
Maicii Domnului” (sec. 19), în satul
Găneşti; Primărie (1920), în satul
Pietroşani.

Capre negre pe pantele vf. Pietrosu Rodnei (4)
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Pietroşiţa

2. Com. în jud. Teleorman, formată
dintr-un sat, situată în partea de S a
Câmpiei Burnas, pe terasele de pe stg.
Dunării, în zona de confl. a râului Vedea
cu Dunărea; 2 899 loc. (1 ian. 2011): 1 455
de sex masc. şi 1 444 fem. Culturi de
cereale, plante tehnice şi de nutreţ, floarea-soarelui, legume etc. Pescuit. Ruinele
bisericii „Sfânta Treime” (1812–1819).

PIETROŞIŢA, com. în jud. Dâmboviţa,
alcătuită din 2 sate, situată la poalele de
S ale M-ţilor Bucegi, în Depr. MoroeniPietroşiţa, pe cursul superior al Ialomiţei;
3 256 loc. (1 ian. 2011): 1 620 de sex masc.
şi 1 636 fem. Staţie de c.f. (în satul
Pietroşiţa). Producţie de covoare. Prelucr.
lemnului. Pomicultură (meri, peri, pruni,
vişini, piersici, caişi). Muzeu de istorie şi
etnografie (în satul Pietroşiţa), înfiinţat
de Dumitru Ulieru, adăpostit în casa lui
Şerban Popescu, construită în 1870 şi
declarată monument de arhitectură.
Staţiune climaterică (din 1936), situată la
650 m alt., cu aer curat, ozonat, lipsit de
praf şi alergeni. Agroturism. Centru de
artă populară. În satul Dealu Frumos se
află o biserică cu hram dublu – „Cuvioasa
Parascheva” şi „Sfântul Nicolae” (1810,
refăcută în 1852–1858), iar în satul
Pietroşiţa, atestat documentar în 1592,
există o biserică cu hram dublu – „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sfânta Parascheva” (1765–1767), distrusă parţial de
un incendiu provocat de un fulger la 2
iun. 2011. Tot la Pietroşiţa mai există
clădirea Primăriei (1877) şi peste 25 de
case vechi din sec. 18–19 (casa „Iosif
Vasile”, sec. 18, casa „Zăvoianu Grigore”,
ante 1820, casa „Şerban Popescu” (1870),
casa „Dinu Ion”, 1900 – azi librărie etc.).

PILU, com. în jud. Arad, alcătuită din 2
sate, situată în Câmpia Crişurilor, pe
Crişu Alb şi pe canalul Morilor, la graniţa
cu Ungaria; 2 191 loc. (1 ian. 2011): 1 099
de sex masc. şi 1 092 fem. Iazuri şi heleşteie (în satul Vărşand). Punct de vamă
(în satul Vărşand), extins şi modernizat
în anii 1995–1996. Fabrică de papuci. În
satul Pilu, atestat documentar în 1223, se
află o biserică ortodoxă din 1785. Pe terit.
satului Vărşand, menţionat documentar
în anul 1214, au fost descoperite urmele
unei aşezări neolitice, aparţinând culturii
Tisa (milen. 7–3 î.Hr.), şi ale uneia din
Epoca bronzului, aparţinând culturii
Otomani (sec. 19–13 î.Hr.).
PINUL, Schitul ~ Õ Brăeşti (2).

PIPERA, cartier în partea de N-NE a municipiului Bucureşti.

PIPIRIG, com. în jud. Neamţ, alcătuită
din 7 sate, situată la poalele Culmii Pleşu,
pe cursul superior al râului Neamţ; 8 846
loc. (1 ian. 2011): 4 562 de sex masc. şi
4 284 fem. Expl. de petrol şi gaze naturale. Fabrică de cherestea. Centru de
confecţionare a traistelor populare, de
pielărie şi cojocărit. Agroturism. Popas
turistic. Bisericile din lemn cu hramurile
„Sfântul Nicolae” (1801–1807, cu adăugiri
din 1936, restaurată şi pictată în 19881990), declarată monument istoric, şi
„Sfântul Vasile” (1829–1830, reparată în
1899), în satele Pipirig şi Boboieşti. În
satul Pipirig s-a născut Smaranda
Creangă, mama scriitorului Ion Creangă.
PIR, com. în jud. Satu Mare, alcătuită din
3 sate, situată în Câmpia Tăşnadului, la
contactul cu Dealurile Crasnei, pe râul
Ier; 1 533 loc. (1 ian. 2011): 766 de sex
masc. şi 767 fem. Confecţii textile. Două
iazuri piscicole. Culturi de cereale, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr ş.a. Centru
viticol şi de vinificaţie. Horticultură.
Creşterea bovinelor şi porcinelor. Pe terit.
satului Pir, menţionat documentar, prima
oară, în 1205, au fost descoperite (1953–
1954) urmele unei aşezări din Epoca
bronzului, aparţinând culturii Otomani
(sec. 19–13 î.Hr.). Biserică din anul 1440,
preluată de cultul reformat în 1590, şi
conacul „Ibranyi” (1584), în satul Pir;
biserică din 1890, în satul Sărvăzel.
PIRAMIDELE DE PĂMÂNT, Rezervaţia
geologică şi geomorfologică ~ Õ
Goranu.
PIROBORIDAVA Õ Poiana (2).

PISCU, com. în jud. Galaţi, alcătuită din
2 sate, situată pe interfluviul dintre Siret
şi Geru, în Câmpia Siretului Inferior;
4 974 loc. (1 ian. 2011): 2 522 de sex masc.
şi 2 452 fem. Staţii de c.f. (inaugurate la
13 sept. 1872), în satele Piscu şi Vameş.
Viticultură. Biserică având hramul
„Adormirea Maicii Domnului” (1785–
1786), în satul Piscu.
PISCU VECHI, com. în jud. Dolj, alcătuită
din 2 sate, situată în partea de S-SV a
Câmpiei Desnăţuiului, pe terasele de pe
stg. Dunării; 2 645 loc. (1 ian. 2011): 1 287
de sex masc. şi 1 358 fem. Culturi de
cereale, plante tehnice şi de nutreţ, legume etc. Viticultură. Biserica „Sfântul
Nicolae” (1907), în satul Piscu Vechi.
PISCUL BACIULUI Õ La Om.

PISCUL CRĂSANI Õ Balaciu.

PISICA Õ Grindu (2).
PISKY Õ Pişchia.

PISSIOTA, Mănăstirea ~ Õ Poienarii
Burchii.

PIŞCHIA, com. în jud. Timiş, alcătuită
din 5 sate, situată în Câmpia Vingăi, la
contactul cu ramificaţiile vestice ale Pod.
Lipovei, pe râurile Băcin şi Măgheruş;
2 952 loc. (1 ian. 2011): 1 472 de sex masc.
şi 1 480 fem. Staţie de c.f. (în satul Pişchia)
şi haltă de c.f. (în satul Bencecu de Jos).
Producţie de lacuri şi vopsele. Pomicultură; legumicultură. Culturi de cereale, plante tehnice şi de nutreţ ş.a.
Viticultură. Creşterea bovinelor, porcinelor, ovinelor. Centru de ţesături şi
cusături populare. Trei cămine culturale.
Fond cinegetic. Mlaştina „Murani”,
declarată zonă protejată în satul Pişchia.
În arealul com. P. au fost descoperite
vestigii neolitice (daltă şi topor din pietre
neşlefuite), din Epoca bronzului (fusaiolă), din sec. 3–4 (val roman de
fortificaţie de 7 km lungime şi 10–12 m
lăţime) şi din perioada feudală. Satul
Pişchia apare menţionat documentar,
prima oară, în 1332, cu numele Pisky,
între 1724 şi 1910 s-a numit Bruckenau,
între 1911 şi 1920 a purtat denumirea
Hidesliget, în perioada 1920–1925 a revenit
la toponimul Bruckenau, iar din 1926 se
numeşte Pişchia. În 1724, satul Pişchia a
fost colonizat cu 121 de familii de
germani. Biserica romano-catolică
„Sfânta Treime” (1760–1776, renovată în
1922) şi biserica ortodoxă „Pogorârea
Duhului Sfânt” (1988-1990), în satul
Pişchia şi biserică romano-catolică (1825),
în satul Bencecu de Sus.
PIŞCOLT, com. în jud. Satu Mare, alcătuită din 3 sate, situată în Câmpia Carei,
la graniţa cu Ungaria; 3 157 loc. (1 ian.
2011): 1 551 de sex masc. şi 1 606 fem.
Staţie de c.f. (în satul Resighea). Culturi
de cereale, plante tehnice şi de nutreţ etc.
Viticultură. Muzeu sătesc. În satul Pişcolt,
menţionat documentar, prima oară, în
1329, cu numele Villa Piskolch, se află o
biserică din sec. 15 (azi biserică
reformată).

PITEŞTI 1. Câmpia Piteştiului sau
Câmpia înaltă a Piteştiului, unitate de
câmpie, situată în partea central-nordică
a Câmpiei Române, între Piem. Cotmeana (la V), Dealurile Argeşului (la N),
Piem. Cândeşti (la E) şi Câmpia GăvanuBurdea (la S). Este o câmpie înaltă, pie-

montană, în formă de evantai, alcătuită
din poduri de terase ale căror alt. descresc
de la 278 m în N la 180 m în S, la contactul cu Câmpia Găvanu-Burdea. Este
acoperită, predominant, cu soluri argiloiluviale podzolice şi pseudogleice, cu
petice de soluri brun-roşcate şi brunroşcate podzolice. Este puternic fragmentată de cursurile superioare ale
râurilor Cotmeana, Teleorman, Dâmbovnic, Mozacu, Neajlov ş.a.
2. Lac de acumulare creat pe râul Argeş
(în arealul municipiului Piteşti) cu scop
hidroenergetic şi de alimentare cu apă, dat
în folosinţă în 1971. Vol.: 4,5 mil. m3.
Cunoscut şi sub numele de Piteşti-Prundu.
3. Municipiu în partea central-sudică
a României, reşed. jud. Argeş, situat pe
terasele asimetrice de pe dr. râului Argeş,
în zona de confl. cu Râu Doamnei, pe ţărmul lacului de acumulare Piteşti-Prundu,
la poalele de SE ale Piem. Cotmeana,
în zona de contact cu Câmpia Piteştiului,
la 270–300 m alt.; 167 032 loc. (1 ian. 2011):
78 988 de sex masc. şi 88 044 fem. Supr.:
40,7 km2, din care 16,4 km2 în intravilan;
densitatea: 10 185 loc./km2. Important
nod feroviar, cu staţie de triaj (staţia de
c.f. a fost inaugurată la 13 sept. 1872) şi
rutier al ţării, legat de Bucureşti printr-o
autostradă (114 km), dată în folosinţă în
1969. Expl. de petrol şi de balast. Două
centrale electrice şi de termoficare: PiteştiGăvana (intrată în funcţiune în 1964) şi
Piteşti-Sud (1969). Hidrocentrală (7,7
MW), dată în exploatare în 1972.
Producţie de motoare şi transformatoare
electrice, de poduri metalice, de piese de
schimb pentru autocamioane, tractoare
şi autoturisme, de mobilă, cherestea,
placaj, plăci fibrolemnoase, parchet, de
echipamente electrice, confecţii, tananţi,
stofe, încălţăminte, prefabricate din beton
şi de produse alim. (preparate din carne
şi lapte, băuturi alcoolice, vin, bere, panificaţie ş.a.). Tipografie. Institut Pedagogic,
, transformat
([n 1991)
[nînfiinţat în 1962 – azi
Universitatea
„Con
Universitatea
Pite]ti, cucu11şase facultăţi,
stantin Brâncoveanu”
5 220 studenţi şi 233 profesori (în anul

Piteşti (3). Parcul Trivale

1972 ]i modernizat` [n 1999-2000.

universitar 2007–2008). Teatrul „Alexandru Davila”, înfiinţat la 6 mart. 1948, cu
vechi tradiţii (în 1852 a luat fiinţă, la P.,
prima trupă permanentă de teatru).
Muzeul Judeţean Argeş (1928) cuprinde
colecţii de arheologie şi istorie, de artă
modernă şi contemporană şi de ştiinţele
naturii; Galerie de Artă Naivă (pictură,
sculptură şi grafică naive); Muzeu de
Artă cu colecţii de artă românească
(picturi aparţinând maeştrilor Theodor
Aman, Nicolae Grigorescu, Sava Henţia,
Alexandru Steriade, Ion Ţuculescu,
Dumitru Ghiaţă, Camil Ressu, Ştefan
Luchian, Henri Catargi ş.a.); Muzeul
Pomiculturii şi Viticulturii. Biblioteca
Judeţeană Argeş „Dinicu Golescu”,
inaugurată în 1878 pe baza unui fond de
carte din 1869, are în prezent peste 500
000 de volume, cu un sediu nou din 2003.
Parcul natural „Trivale” (27 ha), constituit
din stejari, tei, pini, arţari, salcâmi ş.a., a
fost înfiinţat în anul 1900 şi reamenajat
în 1967. Expoziţie anuală florală
„Simfonia lalelelor” în luna mai (din
1977). Grădină zoologică. Târg anual de
maşini şi utilaje agricole (din 1992).
Istoric. În perimetrul municipiului P. au
fost descoperite vestigii arheologice
datând din Paleoliticul inferior (cele
câteva sute de unelte din piatră găsite aici
aparţin culturii de Prund), din Neolitic
şi din epocile bronzului şi fierului (unelte,
arme, vase ceramice, podoabe ş.a.). După
cucerirea Daciei de romani, această zonă
a făcut parte din provincia romană
Moesia Inferior, iar apoi din provinciile
Dacia Inferior şi Dacia Malvensis. Pe
malul dr. al râului Argeş au fost
identificate urmele unui castru roman şi
ale unui turn de apărare construite pe
linia de fortificaţii cunoscută sub numele
de Limes Transalutanus. În arealul
municipiului P. au fost scoase la iveală
vase din ceramică, aparţinând culturii
Dridu (sec. 8–11), şi monede bizantine
din sec. 10–13. Localit. P. apare
menţionată documentar, prima oară, în
1385, ca aşezare rurală în proprietatea
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vistiernicului Oancea. Într-un act emis la
20 mai 1388, la cancelaria domnului
Mircea cel Bătrân, este consemnat faptul
că domnul Ţării Româneşti dăruia
mănăstirii Cozia, printre altele, o moară
de apă aflată „în hotarul Piteştilor”. P.
apare menţionat ca oraş într-un hrisov
din 16 aug. 1481, iar ca reşed. domnească
în sec. 16 (documentele emise la cancelariile domnilor Mihnea cel Rău şi
Neagoe Basarab prezintă aşezarea P. ca
scaun domnesc). Situat pe drumul
comercial al negustorilor între Bucureşti
şi Sibiu, P. a cunoscut o deosebită dezvoltare comercială şi meşteşugărească în
sec. 16, cu numeroase bresle (tăbăcari,
boiangii, croitori etc.), fiind amintit, în
1507, ca pr. centru de comerţ cu miere,
ceară, unt, vite, piei, cereale ş.a. În 1546,
P. apare consemnat pe o hartă a lui
Giacomo Gastaldi. În sec. 17, la P. exista
Curtea Domnească a lui Matei Basarab,
care poseda întinse supr. cu vii pe
dealurile de lângă oraş. În sec. 18, P. a
devenit staţie de poştă pe drumul care
mergea către Braşov prin culoarul RucărBran. O mărturie din 1791 arată că Piteşti
este „un târguşor cu opt biserici, o mănăstire, mai multe case boiereşti şi locuinţele
ispravnicilor de district”. Distrus în mare
parte de un violent incediu, izbucnit în
dimineaţa (ora 3,00) zilei de 18 aug. 1848,
oraşul s-a refăcut ulterior. În 1848, P. a
fost centrul activ de sprijin al Revoluţiei
din Ţara Românească, iar în a doua
jumătate a sec. 19, P. s-a dezvoltat ca un
important centru cultural (în 1852 a luat
fiinţă prima trupă de teatru, condusă de
C. Halepiu; în 1866 s-a inaugurat primul
liceu; s-au creat societăţi culturale, s-au
editat reviste, s-au pus bazele unei
biblioteci publice, în 1878, şi ale unui
muzeu etc.). În anii 1907–1910 au fost
executate ample lucrări de canalizare şi
alimentare cu apă şi s-a introdus iluminatul electric (1910). În perioada de
după 1960, oraşul a cunoscut o amplificare urbanistică fiind declarat municipiu la 17 febr. 1968. Monumente:
bisericile cu hramurile „Sfântul Dumitru”
(1408-1409, reconstruită după anul 1750
de negustorul Marin Buliga, reparată în
1890 şi restaurată în 1946), „Buna
Vestire”- Greci sau biserica lui Norocea
Logofătul (1564, cu picturi murale interioare din sec. 17 şi unele modificări din
sec. 18, restaurată în anii 1910-1914, 1949-
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1950 şi 1975-1977, cu o clopotniţă din
1752, refăcută în sec. 19 şi 20, „Sfântul
Gheorghe” sau Biserica Domnească, ctitorie din 1656 a domnului Constantin
Şerban Basarab şi a soţiei sale Bălaşa –
valoros monument de arhitectură având
deasupra pridvorului un foişor cu coloane din cărămidă, care foloseşte drept
clopotniţă. Avariată grav de incendiul
din 18 aug. 1848, biserica a fost refăcută
în 1875 şi pictată la interior în 1876 de
către Gheorghe Stoenescu (elev al lui
Gheorghe Tattarescu). Biserica Domnească a fost supusă unor importante
restaurări în anii 1963–1968, când i s-a
redat înfăţişarea iniţială. În incinta
Bisericii Domneşti a funcţionat o şcoală
domnească din anul 1700 până în sec. 19.
Mănăstirea „Trivale” (de călugări),
situată în incinta Parcului Trivale, pe
platoul unui mamelon la care se urcă pe
64 de trepte sculptate în piatră de Albeşti,
a avut iniţial (sec. 15) o biserică din lemn,
construită de soţii Trifan şi Stanca
Stăncescu. Pe locul bisericii din lemn a
fost construită (1672–1674) o biserică din
piatră şi cărămidă, cu hramul „Sfânta
Treime”, iar în anii 1677–1688 au fost
ridicate casele egumeneşti, chiliile, clopotniţa şi zidurile înconjurătoare. Biserica
„Sfânta Treime” păstrează picturi murale
interioare executate în anii 1731-1732 de
Ioasaf Grecu. Biserica şi construcţiile
adiacente au fost reparate
refăcute după avariile
provocate de cutremurele din 1802, 1827,

azi monument istoric,
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1940, 1977 şi au fost supuse unor restaurări în anii 1836–1839, 1854–1856, 1904,
1955–1958, 1963-1965, 1974 (în acest ultim
an s-au restaurat picturile). Din 1890 şi
până în 1991 când a fost reînfiinţată
mănăstirea, a funcţionat ca biserică de
mir; bisericile cu hramurile „Sfântul
Nicolae”, sfinţită în 1743, distrusă de
cutremurul din 14 oct. 1802, reconstruită
din temelie în anii 1803-1812 şi târnosită
la 30 oct. 1812, mistuită de incendiul din
18 aug. 1848, rezidită ulterior şi sfinţită
7, declarată monument istoric şi de
în 1864,
arhitectură în 1955, demolată de autorităţile comuniste în 1962, „Sfinţii
Voievozi”-Meculeşti (1752, restaurată în
1975-1977), „Adormirea Maicii Domnului”Mavrodolu (construită în 1815–1818 prin
osârdia căminarului Ioan Mavrodolu pe
locul unei biserici din lemn ce data din
1752; biserica a fost restaurată în 1849,
după un incendiu, şi apoi în 1867–1868
şi 1955-1957), „Sfânta Vineri” sau
„Cuvioasa Parascheva”, construită în anii
1904-1908 pe locul uneia din 1827, după
planurile arhitectului Ion N. Socolescu,
cu picturi murale interioare originare,
executate de Dumitru Marinescu, restaurate în 1970-1971, „Sfântul Ilie” – a cojocarilor (1821-1827, mărită în 1893-1896,
restaurată în 1927-1934, refăcută în 19451958 şi pictată în 1969-1970), „Duminica
Tuturor Sfinţilor” (1817-1820, restaurată
în 1957-1959), „Adormirea Maicii Domnului” (1994-2004, pictată în 1999-2001),
de mari dimensiuni (23 m lungime, 16 m
lăţime, 26 m înălţimea turlei), „Sfinţii
Apostoli Petru şi Pavel” (2003-2011 iar
pereţii exteriori decoraţi în tehnica
mozaic bizantin), „Sfinţii Petru şi Pavel”–
romano-catolică (1896); sinagogă (1900);
Atheneul Popular (1870, azi restaurant);
Hanul Gabroveni (1877); Primăria veche
(construită în 1886, în stil neoclasic, după
planurile arhitectului Ion Socolescu) – azi
Muzeul de Artă; Foişorul de Foc (1897);
liceul „Nicolae Bălcescu” (1897–1899,
construit după planurile arhitectului
Constantin Băicoianu); Prefectura veche
(construită în 1898–1899, în stil neoclasic)
– azi sediul Muzeului judeţean;
Tribunalul (1904, în stil neoclasic) – azi
Palatul Culturii; Casa Armatei (construită
în 1930 după planurile arhitectului Octav
Doicescu) ş.a. Fântână arteziană cu c. 1
000 de guri de apă, fixe şi mobile, şi orgă
de lumini.
PIUA PETRII Õ Giurgeni şi Ialomiţa (1).
PLAGINEŞTI Õ Dumbrăveni (4).

PLAIUL MEHEDINŢILOR Õ Mehedinţi
(2).
PLAIURILE Õ Vipereşti.

PLATFORMA COTMEANA Õ Cotmeana
(1).

PLATFORMA GETICĂ Õ Piemontul
Getic.

PLATFORMA SOMEŞANĂ Õ Podişul
Someşan.

PLATONEŞTI, com. în jud. Ialomiţa,
alcătuită din 2 sate, situată în Câmpia
Bărăganului, pe râul Ialomiţa; 2 123 loc.
(1 ian. 2011): 1 037 de sex masc. şi 1 086
fem. Haltă de c.f. (în satul Platoneşti).
Culturi de cereale, plante tehnice şi de
nutreţ, floarea-soarelui, legume etc. În
satul Platoneşti, înfiinţat în anul 1888, se
afla biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin
şi Elena” (1931-1939, pictată în 1972-1973
de Constantin Blendea şi Gabriel
Dogărescu). Com. P. a fost înfiinţată la 25
mart. 2005 prin desprinderea satelor
Platoneşti şi Lăcusteni din com. Săveni,
jud. Ialomiţa.
; catedrala
PLAVIŞEVIŢA Õ Dubova.

PLĂIEŞII DE JOS, com. în jud. Harghita,
alcătuită din 5 sate, situată în Depr.
Plăieşi, la poalele M-ţilor Ciuc, Nemira
şi Bodoc, pe cursul superior al râului
Caşin; 2 877 loc. (1 ian. 2011): 1 381 de sex
masc. şi 1 496 fem. Expl. şi prelucr. lemnului. Centru de artă populară. Muzeu
etnografic (în satul Plăieşii de Jos). În
perimetrul comunei se află o rezervaţie
botanică, cu vegetaţie de mlaştină oligotrofă. Până la 17 febr. 1968, satul şi com.
Plăieşii de Jos s-au numit Plăieşi. În satul
Plăieşii de Jos, menţionat documentar,
prima oară, în 1744, se află o biserică
romano-catolică (sec. 14) cu zid de incintă
din sec. 18, declarată monument istoric,
iar în satul Imper, atestat documentar în
1333, există un conac din 1833.
Agroturism.
]i 2013-2015; bisericile
PLĂINEŞTI Õ Dumbrăveni (4).

PLĂTĂREŞTI, com. în jud. Călăraşi,
alcătuită din 4 sate, situată în partea de
V a Câmpiei Mostiştei, pe râul Dâmboviţa; 3 586 loc. (1 ian. 2011): 1 753 de
sex masc. şi 1 833 fem. Staţie de c.f. (în
satul Plătăreşti) şi haltă de c.f. (în satul
Sudiţi). Culturi de cereale, plante tehnice
şi de nutreţ, floarea-soarelui, sfeclă de
zahăr, legume etc. În satul Plătăreşti,
menţionat documentar, prima oară, într-un hrisov din 14 mai 1580, emis de
domnul Mihnea Turcitul, se află mănăs-

tirea Plătăreşti (de călugări), cu biserica
„Sfântul Mercurie”, ctitorie din anii 1642–
1646 a domnului Matei Basarab şi a soţiei
sale, Elina. Picturile murale interioare,
executate în 1649, au fost deteriorate în
1821, în timpul acţiunilor militare
turceşti, fapt ce a făcut ca biserica să fie
văruită ulterior şi repictată abia în 1972.
Biserica are 18 m lungime, 4,50 m lăţime
şi 1,20 m grosimea zidurilor, dispune de
o singură turlă octogonală, plasată pe
naos, cu ferestre înalte şi înguste,
terminate în arcade, precum şi de un
pridvor deschis. Biserica a fost declarată
monument istoric la 23 febr. 1915 şi a fost
restaurată în anii 1990–1997 (inclusiv
picturile murale). Mănăstirea Plătăreşti
a fost reînfiinţată în anul 2000; în satul
Podu Pitarului există o biserică având
hramul „Sfântul Vasile” (1818), iar în
satul Cucuieţi se află biserica „Sfântul
Nicolae” (1839-1840), ambele declarate
monumente istorice. Între 17 febr. 1968
şi 23 ian. 1981, com. P. a făcut parte din
jud. Ilfov.
PLĂTICA Õ Romanu.

PLĂVICENI-ALUNIŞ, Mănăstirea ~ Õ
Plopii-Slăviteşti.
PLEBANUS DE VILLA PETRI Õ
Petreşti (2).

PLENIŢA, com. în jud. Dolj, alcătuită din
2 sate, situată în zona de contact a
Câmpiei Desnăţuiului cu Piem. Bălăciţei;
4 886 loc. (1 ian. 2011): 2 363 de sex masc.
şi 2 523 fem. Nod rutier. Întreprinderi de
piese auto, de prefabricate din beton şi
de prelucr. a lemnului. Distilerie de
uleiuri eterice din plante medicinale şi
aromatice. Fermă avicolă. Rezervaţie
forestieră (Pădurea Bujorului). Colecţie
muzeală (f. 1976) de istorie şi arheologie.
În arealul satului Pleniţa, menţionat
documentar, prima oară, în 1383 şi apoi
la 16 mart. 1765, au fost descoperite (1925,
1950) un tumul datând din perioada de
trecere de la Neolitic la Epoca bronzului,
mai multe tipare pentru turnat obiecte
din bronz, datând din Hallstattul timpuriu, şi o fibulă din sec. 7. În perimetrul
satului Castrele Traiane au fost identificate vestigiile unei aşezări fortificate
(cu şanţ şi val) din perioada de trecere de
la Neolitic la Epoca bronzului, aparţinând
culturii Coţofeni (2500–1800 î.Hr.). În
satul Pleniţa se află o biserică având
hramul „Sfântul Nicolae” (1850–1857).
PLEŞCUŢA, com. în jud. Arad, alcătuită
din 7 sate, situată în Depr. Gurahonţ, la

poalele M-ţilor Codru-Moma şi Zarand,
pe cursul superior al Crişului Alb; 1 211
loc. (1 ian. 2011): 567 de sex masc. şi 644
fem. Staţie de c.f. (în satul Aciuţa) şi haltă
de c.f. (în satul Tălagiu). Expl. de andezit,
de caolin şi de minereuri polimetalice.
Expl. lemnului. Satul Pleşcuţa apare
menţionat documentar, prima oară, în
1386. În satul Aciuţa, menţionat documentar, prima oară, în 1366, se află un
castel în stil neoclasic (sec. 18), în satul
Budeşti, atestat documentar în perioada
1441–1445, există o biserică din lemn cu
hramul „Înălţarea Domnului” (1772,
pictată în 1860), declarată monument
istoric, iar în satul Pleşcuţa este biserica
„Sfânta Cuvioasă Parascheva” (1926).

PLEŞOI, com. în jud. Dolj, alcătuită din
4 sate, situată în zona de contact a Piem.
Bălăciţei cu Câmpia Desnăţui, la 25 km
VNV de municipiul Craiova; 1 339 loc. (1
ian. 2011): 669 de sex masc. şi 670 fem.
Culturi de cereale, floarea-soarelui,
rapiţă, plante de nutreţ ş.a. Pomicultură.
În satul Pleşoi, menţionat documentar în
1568, se află biserica având dublu hram
– „Sfântul Nicolae” şi „Sfântul Ioan”
construită în 1780, refăcută în 1815 şi
rezidită în anii 1842–1843. Com. P. a fost
înfiinţată la 7 apr. 2004 prin desprinderea
satelor Cârstovani, Frasin, Milovan şi
Pleşoi din com. Predeşti, jud. Dolj.

PLEŞOIU, com. în jud. Olt, alcătuită din
7 sate, situată în partea de N a Câmpiei
Romanaţi, în zona de contact cu
prelungirile de SE ale Piem. Olteţului, pe
terasele de pe dr. văii Oltului şi pe râul
Beica; 3 311 loc. (1 ian. 2011): 1 636 de sex
masc. şi 1 675 fem. Staţie de c.f. (în satul
Arceşti). Lac de acumulare (837 ha; vol.:
43,44 mil. m3) şi hidrocentrală (38 MW)
pe Olt, dată în folosinţă la 11 nov. 1980.
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Legumicultură. Bisericile cu hramurile
„Sfinţii Voievozi” (1734, refăcută în 1848,
cu pridvor adăugat în 1899), „Buna
Vestire” (1780, cu pridvor adăugat în
1885, cu picturi murale interioare din
1835), „Sfântul Nicolae” (1812, pictată în
1880) şi „Sfântul Nicolae” (construită,
probabil, în 1842 pe locul uneia din lemn
ce data din 1773–1774; restaurată în 1897),
în satele Pleşoiu, Doba, Cocorăşti şi
Arceşti.

PLEŞU 1. Vârf în M-ţii Codru-Moma,
constituind alt. max. a acestora (1 112 m).
2. Culme deluroasă în partea de NV
a Subcarpaţilor Neamţului, extinsă pe o
lungime de 24 km, pe direcţie NV-SE,
între văile râurilor Neamţ (la V) şi
Nemţişor (la E). S-a format pe un
anticlinal alcătuit din conglomerate
burdigaliene cu şisturi verzi, fapt ce a
favorizat apariţia unor abrupturi de peste
400 m faţă de Depr. Neamţ din S-SE. Alt.
max.: 915 m. Acoperită cu păduri de fag,
de fag în amestec cu conifere şi chiar din
păduri de molid în amestec cu brad.

PLOIEŞTI 1. Câmpia Ploieştiului, câmpie piemontană înaltă, parte componentă
a Câmpiei Române, extinsă în N acesteia
şi la S de dealurile subcarpatice de pe
aliniamentul Băicoi–Boldeşti-Scăeni–
Urlaţi, între râurile Cricov şi Ialomiţa
(la V) şi Cricovu Sărat (la E). C.P. este de
fapt un mare şi vechi con de dejecţie al
râului Prahova, bine individualizat, cu
terase convergente spre aval, desfăşurat
cu precădere pe stg. văii Prahova. Alt.
scad de la 280 m în N la 100 m în S. Sub
solurile brune şi brun-roşcate, cu grosimi
de 30–60 cm, care acoperă în cea mai

la 3 aug. 1948,
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mare parte C.P., se află un strat gros de
prundişuri, care atinge în unele zone 80
m (zona Buda). Vegetaţia naturală este
formată din pâlcuri de păduri alcătuite
din stejar pedunculat (Quercus robur) în
amestec cu carpen (Carpinus betulus) şi
tei (Tillia tomentosa), restul terenurilor
fiind ocupate de culturi agricole.
2. Municipiu în partea de S-SE a
României, reşed. jud. Prahova, situat în
Câmpia Ploieştiului, la 150–170 m alt., pe
interfluviul dintre văile râurilor Prahova
şi Teleajen, pe dr. râului Dâmbu, la 60
km N de Bucureşti; 226 688 loc. (1 ian.
2011): 106 127 de sex masc. şi 120 561 fem.
Supr.: 89,4 km2, din care 58,3 km2 în
intravilan; densitatea: 3 888 loc./km2. P.
este unul dintre cele mai mari noduri
feroviare (şapte linii de c.f. şi staţie de
triaj) şi rutiere (şase şosele) ale ţării. Staţia
de c.f. din P. a fost inaugurată la 13 sept.
1872. Termocentrală. Patru rafinării de
ţiţei. Producţie de utilaj petrolier (Uzina
„UPETROM” S.A. – fostă „1 Mai” – este
cea mai mare producătoare de instalaţii
de foraj din România), de utilaje grele,
chimice şi petrochimice, de maşini şi
utilaje agricole, rulmenţi grei (fabrica de
rulmenţi a intrat în funcţiune în 1979),
material rulant, rezervoare, cisterne şi
containere metalice, pompe şi compresoare, de piese şi accesorii pentru autovehicule, de ambalaje din hârtie şi carton,
de mobilă, de conducte de petrol, de
maşini-unelte, echipamente tehnologice,
echipamente electrice ş.a. Ind. metalurgică. Mare combinat petrochimic, în
cadrul căruia se produc polietilenă,
etilenă, fenol, acetonă, detergenţi, lacuri,
vopsele ş.a. Prelucr. cauciucului şi a
maselor plastice. Fabrici de produse
electronice şi electrocasnice, de fibre
sintetice şi artificiale, de celuloză şi hârtie,
de cosmetice, de îngrăşăminte chimice,
de stofe (renumita fabrică „Dorobanţul”
S.A.), de mat. de constr. (cărămidă, ţiglă,
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geamuri, prefabricate din beton, faianţă, Mihai Viteazul (care îşi stabilise, în 1597,
articole sanitare din porţelan etc.), sticle tabăra militară la P., în vederea expediţiei
de ambalaj, confecţii, ţesături din lână, sale către Transilvania) a ridicat aşezarea
bumbac, in şi cânepă, de pielărie şi la rangul de târg domnesc. Localit. P. s-a
încălţăminte, de prelucr. a tutunului şi dezvoltat ca aşezare urbană din sec. 17,
de produse alim. (preparate din carne şi iar din sec. 18 ca puternic centru meştelapte, bere, vin, coca-cola ş.a.). Tipografie. şugăresc şi comercial. În 1775, Alexandru
Institut de Petrol şi Gaze (înfiinţat în Ipsilanti a dăruit vărului său, Ianache
1967), azi Universitate cu 14 facultăţi, Moruzi, oraşele Ploieşti şi Târgşor, dar
4 241 studenţi şi 350 profesori (în anul locuitorii s-au revoltat şi şi-au redobândit
universitar 2007–2008). Teatrul de stat libertatea. Dania s-a repetat şi în 1783,
„Toma Caragiu” (cu secţii de dramă şi sub domnia lui Mihai Suţu, ceea ce a
de estradă), orchestră simfonică, două determinat un lung proces al locuitorilor
case de cultură (Casa de Cultură a cu Domnia – proces care s-a prelungit
Sindicatelor a fost construită în anii 1968– până în perioada Revoluţiei de la 1848,
1972), peste 100 de biblioteci, între care când ploieştenii au participat la revoluţie
se remarcă Biblioteca Judeţeană „Nicolae revendicând, printre altele, încheierea
Iorga” (inaugurată la 20 mart. 1921), cu acestei nedreptăţi. În 1854, P. a fost legat
c. 550 000 vol. şi Biblioteca Universităţii de Bucureşti prin linie de telegraf, în 1858
(f. 1948), cu peste 400 000 vol., şase cine- a fost introdus iluminatul public cu petrol
matografe şi nouă muzee: Muzeul Jude- lampant, iar în 1900 iluminatul electric.
ţean de Istorie şi Arheologie (1919); La 20 aug. 1870 s-a desfăşurat la P., sub
Muzeul Republican al Petrolului (inau- conducerea maiorului Alexandru
gurat în 1957); Muzeul de Artă Populară Candiano-Popescu, o demonstraţie anti(1955); Muzeul Ceasului „Nicolae dinastică, de fapt o încercare de răsturSimache” (inaugurat în 1963), cu o nare de pe tron a regelui Carol I. Acest
colecţie de peste 2 000 de ceasuri (unică ofiţer, care a participat şi la conspiraţia
în ţară), dintre care peste 300 sunt din împotriva domnitorului Alexandru Ioan
sec. 17–19; Muzeul de Artă (inaugurat în Cuza, a ocupat cazarma dorobanţilor din
nov. 1931); Muzeul de Ştiinţele Naturii Ploieşti şi clădirile instituţiilor publice,
(1956); Muzeul „Ion Luca Caragiale” proclamând Republica, generalul Nicolae
amenajat în casa „Dobrescu” (construită Golescu fiind numit Locotenent domîn 1870 şi restaurată ca muzeu în 1958– nesc, iar Ion C. Brătianu, ministru de
1959), inaugurat la 30 ian. 1962; Muzeul Război. În aceeaşi zi de 20 aug. 1870 mişmemorial „Nichita Stănescu” (1985); carea antidinastică iniţiată de Alexandru
Acvariul şi Expoziţia de păsări exotice. Candiano-Popescu a fost reprimată de
Hipodrom republican. Istoric. Săpătu- Batalionul de vânători din Bucureşti. În
rile arheologice efectuate în perimetrul 1892 a avut loc la P. prima grevă muncioraşului (1941–1943) au scos la iveală o torească de proporţii, iar în primele
necropolă de înhumaţie, de tip Sântana decenii ale sec. 20, oraşul a devenit
de Mureş (sec. 3–4), în care s-au găsit vase centrul unor greve, dintre care cea mai
din ceramică fină, cenuşie, mărgele din importantă a fost greva petroliştilor din
pastă vitrificată ş.a. În cartierul Bereasca ian.-febr. 1933. La 5 apr. 1944, bombardaau fost identificate urmele unei aşezări mentele masive ale aviaţiei americane
din sec. 11. Localit. apare menţionată asupra Ploieştiului (136 bombardiere B-24
documentar ca sat, prima oară, în 1503, şi 90 de bombardiere B-19 au aruncat 580
pe nişte liste de cărăuşie, cu numele de tone de bombe) au provocat mari
Plorescht, iar apoi în 1545 şi 1580. În 1599, distrugeri oraşului. Refăcut ulterior,
, modernizat [n 2014-2015.

Ploieşti (2). Halele Centrale

Ploieşti (2). Muzeul memorial „Ion Luca Caragiale”

Plopeni

Ploieşti (2). Catedrala „Sfântul Ioan Botezătorul”

oraşul a devenit un important centru
industrial, comercial, de transport şi
cultural al ţării, fiind declarat municipiu
la 17 febr. 1968. Monumente: bisericile
cu hramurile „Sfinţii Voievozi” (construită în anii 1711–1720 pe locul unei
biserici din lemn ce data din 1648,
reparată, consolidată şi repictată în
perioada 2000–2005), „Sfântul Nicolae”Vechi (ctitorie de la sf. sec. 16 a lui Mihai
Viteazul, rămasă în ruină până în anii
1988–1990 când a fost refăcută), „Sfinţii
Apostoli Petru şi Pavel” sau Biserica
Domnească (ctitorie din 1639 a lui Matei
Basarab), „Adormirea Maicii Domnului”
sau „Maica Precista” (1820, în stil
neobizatin), „Sfântul Gheorghe”-Vechi
(1830-1832, restaurată în 1939-1942, pictată în frescă în anii 1969-1971 de Nicolae
Stoica), „Sfinţii Voievozi” (1827–1835),
„Sfântul Atanasie” (1848), „Sfântul
[n 1844-1846
Gheorghe”-Nou (zidit`
(construită
în anii 1844–
1846
prin osârdia
clucerului
]i
reconstruit`
[n 1973
- 1974),Gheorghe
"Sf@ntul
Boldescu),
„Sfântul
Vasile”
Vasile"
(1858,
rezidit`
dup`(1857),
1872),„Sfântul Haralambie”
(sec.(1875
19, sfinţită
în 1869
"Sf@ntul
Haralambie"
- 1879,
şi restaurată
anii
1875–1879)
restaurat`
[n în
anii
1930
- 1931) şi „Sfânta
Vineri” (zidită în perioada 1875–1880
după planurile arhitectului Toma T.
Socolescu, în stil neogotic, cu turle în stil
rusesc, pictată în 1880 de Gheorghe
Tattarescu); biserica „Sfântul Pantelimon” a fost construită în 1819 pe locul
uneia din lemn ce data din 1760, restaurată în 1860, demolată şi reconstruită în
etape, în perioada 1912–1936 şi pictată în
anii 1932–1936 de pictorul italian
Umberto Marchetti. La cutremurul din

Ploieşti (2). Statuia Libertăţii

10 nov. 1940 s-a prăbuşit turla bisericii şi
o parte din ziduri, fiind consolidată şi
restaurată în anii 1942–1946. În intervalul
1964–1966 biserica a fost supusă unor
reparaţii generale, iar în anii 1967–1969
a fost repictată de Eugen Profeta şi Victor
Zemlika; biserica „Buna Vestire”, de
25,85 m lungime, 6,40 m lăţime (în pronaos) şi turlă de 19 m înălţime, construită
în 1833, a fost refăcută după bombardamentele din 5 apr. 1944, restaurată în
1962–1970 şi repictată în ulei în 1976–1977
de Ion Toflan. În 1962–1970 i s-a adăugat
un pridvor cu vitralii; biserica „Sfinţii
Împăraţi Constantin şi Elena” (1894-1902,
(1831,
renovată în 1941, pictată în 1941-1945 de
Nicolae Pană, consolidată şi restaurată în
1989-1999); catedralele „Sfântul Ioan
Botezătorul” (construită după planurile
arhitectului Toma T. Socolescu, în 1923–
1930 pe locul bisericii omonime, ce data
din 1841–1842, cu un turn central înalt de
60 m) şi „Înălţarea Domnului” (1992–
1999); Palatul Culturii (fostul Palat de
Justiţie), realizat în stil neoclasic după
planurile arhitectului francez E. Doneaud
în colaborare cu Toma T. Socolescu, a fost
construit în etape (iniţial în 1906 şi apoi
în 1924–1930) şi inaugurat la 26 nov. 1933;
Halele Centrale – vast complex comercial
construit în anii 1929–1935 după planurile arhitectului Toma T. Socolescu, cu
o cupolă înscrisă într-un pătrat de 37 m,
nesusţinută de stâlpi. Halele au fost
supuse unor reparaţii în 1982–1983; casa
„Hagi Prodan” (1785); spitalul „Boldescu” (1831); casa „Dobrescu” (1870);
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han (mijlocul sec. 19); clădirea gimnaziului (1865); statuia Libertăţii (dezvelită
la211 iun. 1881), realizată în bronz, la Paris,
la
de sculptorul – L. Quadry, o reprezintă
pe zeiţa Minerva, fiind închinată cuceririi
drepturilor cetăţeneşti de ploieşteni;
Monumentul vânătorilor, operă din 1897
George
Vasilescu, închinat
a sculptorului Ion
Georgescu,
eroilor de la Griviţa din timpul Războiului pentru Independenţă (distrus în
timpul bombardamentului din 1944, dar
refăcut ulterior şi dezvelit la 23 aug.
1954); busturile lui Alexandru Ioan Cuza
(realizat în 1959 de Paul Zipszer), Ion
Luca Caragiale (operă în bronz a sculptorilor ploieşteni Gheorghe Coman şi
Gheorghe Damian, dezvelit în 1952),
Mihai Eminescu (dezvelit la 15 iun. 1997)
şi Nichita Stănescu (operă în bronz a lui
Ştefan Macovei, dezvelit la 24 sept. 1999).

PLOPANA, com. în jud. Bacău, alcătuită
din 8 sate, situată în partea de N a Colinelor Tutovei, în zona de contact cu Pod.
Central Moldovenesc, pe cursul superior
al râului Tutova; 3 389 loc. (1 ian. 2011):
1 728 de sex masc. şi 1 661 fem. Produse
alim. Bisericile din lemn „Lipovenească”
(sf. sec. 18) şi „Sfinţii Voievozi” (1798), în
satele Plopana şi Rusenii de Sus. Mănăstirea Plopana (de călugări), înfiinţată în
anul 2000, cu biserica având trei hramuri
- „Acoperământul Maicii Domnului”,
„Sfântul Nectarie” şi „Sfântul Mina”,
construită în anii 2004-2009.

PLOPENI, oraş în jud. Prahova, situat în
zona de contact a Subcarpaţilor Prahovei
cu Câmpia Ploieştiului, la 200 m alt., la
20 km N-NV de municipiul Ploieşti; 9 382
loc. (1 ian. 2011): 4 600 de sex masc. şi
4 782 fem. Supr.: 4,8 km2, din care 1,5 km2
în intravilan; densitatea: 6 255 loc./km2.
Staţie de c.f. (inaugurată la 10 oct. 1883).
Nod rutier. Expl. de petrol şi gaze naturale. Producţie de maşini şi utilaje
agricole (motopultoare, pompe hidraulice, pluguri pentru tractor etc.), de utilaje
pentru ind. petrolieră şi minieră, de
produse refractare, prelucrarea lemnului
şi a fierului (confecţii metalice), de
armament şi muniţii, confecţii textile,
statuete din alabastru (de tip Gallé),
produse de panificaţie. Muzeul sării;
Muzeul orăşenesc. Istoric. În perimetrul
oraşului, în locul numit „Valea Humei”
au fost descoperite urmele unei aşezări
hallstattiene, datând din sec. 6–5 î.Hr.
Localit.
a luat
[n 1938, [n
fabricii
de
Aşe
zarea
s-afiin\`
dezvoltat
înjurul
jurul
fostei
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Plopii

armament,cu numele Colonia Ilie Pintilie.
colonii,
iniţial
locuinţe de
{ntre
1939alcătuită
]i 1945 s-a
numit din
M`rgineanca,
serviciu
pentru
salariaţii
Uzinei Declarat
Mecanice
apoi
Stejarul,
iar din
1968 Plopeni.
ora]
la 17realizate
febr. 1968.
Biseric` cu
Plopeni,
în perioada
dedublu
după 1940.
hram
Domnului"
]i "Sf@ntul
Până- "{n`l\area
la 1 ian. 1965,
localit.
P. s-a numit
Nicolae"
(1992
- 2004)
pictat`
Colonia Ilie
Pintilie,
iar- între
1 ian. 1965 şi 17
[nfebr.
anii 1968
2005-2011
denumele
Valeriu Stejarul.
Timofti. Declarat
a purtat

oraş la 17 febr. 1968. Pădure de stejar, cu
elemente sudice în pătura ierbacee, declarată rezervaţie naturală.
PLOPII Õ Tălmaciu.

PLOPII-SLĂVITEŞTI, com. în jud.
Teleorman, alcătuită din 3 sate, situată în
partea de V a Câmpiei Boian, pe râul Sâi;
2 460 loc. (1 ian. 2011): 1 222 de sex masc.
şi 1 238 fem. Produse alim. Culturi de
cereale, floarea-soarelui, plante tehnice
şi uleioase, legume etc. Avicultură;
apicultură. Viticultură. În satul Dudu se
află mănăstirea Plăviceni-Aluniş (de
călugări) a cărui primă biserică, cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil”, a fost zidită în 1646–1648 prin
strădania marelui vornic Dragomir, fiul
marelui ban al Craiovei, Dobromir.
Complexul monahal a fost distrus în
întregime de cutremurul din 14 oct. 1802,
dar refăcut ulterior, biserica fiind pictată
în 1815. Mănăstirea a fost desfiinţată în
1920, rămânând doar biserică de parohie
care s-a degradat treptat căzând complet
în ruină în anul 1926. Mănăstirea a fost
reînfiinţată în anul 2002, noua biserică
aflându-se în fază de construcţie din anul
2006. Tot în satul Dudu există o biserică
cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”
(1837). Până la 7 mai 2004, com. P.-S. a
avut în componenţă satele Bârseştii de
Jos, Beciu şi Smârdan, care la acea dată
au format com. Beciu, jud. Teleorman.

PLOPIŞ 1. Munţii ~, culme muntoasă în
partea de NV a M-ţilor Apuseni, extinsă
pe direcţie NV-SE, între aliniamentul
văilor Crişu Repede–Valea Fânaţelor (la
S şi V) şi râul Barcău (la N şi E), cu alt.
mici, ce scad de la 800 m (în E) la c. 500
m (în V). Alt. max.: 918 m (vf. Măgura
Mare). Alcătuită din roci cristaline şi iviri
de calcare triasice şi cretacice (pe latura
de S). Parţial împădurită. Zăcăminte de
lignit, exploatabile la Derna, Borumlaca,
Voivozi, Vărzari din jud. Bihor şi la Ip,
Zăuan din jud. Sălaj. M-ţii P. sunt
cunoscuţi şi sub denumirile de Muntele
Şes sau Muntele Răz.
2. Dealurile Plopişului, mare unitate
deluroasă, în partea de N a Dealurilor
Vestice, parte componentă a Dealurilor

Crişene, situată între Câmpia Barcăului
(la V şi N), M-ţii Plopiş (la E) şi
Depr. Oradea–Vad–Borod (la S). D.P.
sunt alcătuite din argile, marne argiloase,
nisipuri loessoide ş.a., au culmi netede,
separate de văi, cu alt. de 200–300 m, cu
înclinări domoale către V şi mai accentuate către N, fapt ce indică provenienţa
lor dintr-un piemont de acumulare. Sunt
acoperite cu păduri de gorun, cer şi
gârniţă, precum şi cu plantaţii de pomi
fructiferi şi viţă de vie. D.P. cuprind în
arealul lor Dealurile Oradei, Dernei,
Bistrei şi depresiunile Brusturi şi Popeşti.
3. Com în jud. Sălaj, alcătuită din 3
sate, situată la poalele de E-SE ale M-ţilor
Plopiş, în partea de V a Depr. Barcău, pe
râurile Iaz şi Valea Mare; 2 488 loc. (1 ian.
2011): 1 213 de sex masc. şi 1 275 fem.
Centru de cusături şi ţesături populare şi
de prelucr. artistică a lemnului. Agroturism.

PLOPŞORU, com. în jud. Gorj, alcătuită
din 11 sate, situată în Piem. Getic, pe
valea Jiului; 6 878 loc. (1 ian. 2011): 3 489
de sex masc. şi 3 389 fem. Reşed. com. P.
este în satul Văleni (sediul Primăriei şi al
Consiliului comunal). Staţie de c.f. (în
satul Plopşoru) şi haltă de c.f. (în satul
Sărdăneşti). Moară de cereale (începutul
sec. 20), în satul Plopşoru. În satul
Broşteni se află cula „Cuţui” (1815) şi
biserica cu hramul „Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena” (1836); bisericile din
lemn cu hramurile „Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena” (1746) şi „Sfinţii
Voievozi” (1874), în satele Cursaru şi
Sărdăneşti. În satul Plopşoru, menţionat
documentar, prima oară, la 30 iun. 1496,
se află biserica „Sfinţii Voievozi” (prima
jumatate a sec. 19, renovată în 1861),
declarată monument istoric. Agroturism.

PLOPU, com. în jud. Prahova, alcătuită
din 4 sate, situată în Subcarpaţii Prahovei,
în SE Dealului Bucovel, pe râul Bucovel;
2 437 loc. (1 ian. 2011): 1 220 de sex masc.
şi 1 217 fem. Mobilă pentru birouri.
Pomicultură. Apicultură. Agroturism. În
satul Plopu se află biserica cu hramul
„Sfinţii Atanasie şi Chiril” (1899).
PLORESCHT Õ Ploieşti (2).

PLOSCA, com. în jud. Teleorman,
formată dintr-un sat, situată în zona de
contact a Câmpiei Boian cu Câmpia
Găvanu-Burdea, pe râul Vedea; 6 271 loc.
(1 ian. 2011): 3 171 de sex masc. şi 3 100
fem. Staţie de c.f. (inaugurată la 2 dec.
1895). Culturi de cereale, plante tehnice
şi uleioase, floarea-soarelui, legume etc.
Centru de cusături şi ţesături populare.

Biserică cu hramul „Naşterea Maicii
Domnului” (1812).

PLOSCOŞ, com. în jud. Cluj, alcătuită
din 4 sate, situată în partea de SV a
Câmpiei Sărmaşului, pe râul Valea
Florilor; 660 loc. (1 ian. 2011): 344 de sex
masc. şi 316 fem. Staţie de c.f. (în satul
Valea Florilor) şi haltă de c.f. (în satul
Ploscoş). Culturi de cartofi, sfeclă de
zahăr ş.a. Satul Ploscoş apare menţionat
documentar, prima oară, în 1913.

PLOSCUŢENI, com. în jud. Vrancea,
alcătuită din 2 sate, situată în lunca şi pe
terasele de pe stg. văii Siretului; 3 518 loc.
(1 ian. 2011): 1 800 de sex masc. şi 1 718
fem. Expl. de pietriş şi nisip. În arealul
com. P. au fost identificate urmele unui
şanţ de 18 m lăţime şi 3 m adâncime
construit de vizigoţi în perioada 340–353,
pe o lungime de c. 200 km, de la Ploscuţeni
până în zona localităţii Folteşti din jud.
Galaţi situată pe dr. râului Prut. Acest
şanţ avea menirea să-i apere pe aceştia
de invaziile hunilor. În satul Ploscuţeni,
atestat documentar în 1241, se află
mănăstirea Sihastru (de maici), iniţial cu
o biserică din lemn construită în 1748 prin
osârdia hatmanului Sandu Şendrea.
Biserica actuală, cu hramul „Sfinţii
Apostoli Petru şi Pavel”, a fost zidită în
anii 1882–1891 pe locul vechii biserici din
lemn care se afla în ruină din anul 1876.
Biserica a fost reparată şi repictată după
cutremurul din 10 nov. 1940, precum şi
după cutremurul din 4 mart. 1977
(renovată şi repictată în perioada 1980–
1985; pictura a fost executată în anii 1982–
1983 de Grigore Popescu). Mănăstirea
posedă o colecţie muzeală cu icoane,
obiecte de cult, cărţi vechi ş.a. Tot în satul
Ploscuţeni există o biserică din lemn
datând din 1870, o biserică având hramul
„Adormirea Maicii Domnului” zidită
înainte de anul 1809 şi o biserică romanocatolică (sfinţită în 1927) de mari
dimensiuni (23,60 m lungime, 11,73 m
lăţime şi turlă de 16,90 m înălţime). Com.
P. a fost înfiinţată la 22 mai 2003 prin desprinderea satelor Argea şi Ploscuţeni din
com. Homocea, jud. Vrancea.
PLUGARI, com. în jud. Iaşi, alcătuită din
3 sate, situată în Câmpia Jijiei Inferioare,
la confl. râului Miletin cu Pârâul lui
Vasile; 3 532 loc. (1 ian. 2011): 1 821 de
sex masc. şi 1 711 fem. Nod rutier. Culturi
de cereale, legume, plante tehnice şi
uleioase, sfeclă de zahăr, plante de nutreţ
ş.a. Creşterea bovinelor. Muzeu sătesc
(Borosoaia). Satul Plugari a fost întemeiat

în 1828. În satul Oneşti se află ruinele
caselor logofătului Costache Ghica
(începutul sec. 19) şi biserica cu hramul
„Sfântul Spiridon” (1805).

PLUMBUITA 1. Lac de acumulare amenajat pe valea Colentinei, în partea de NNE a municipiului Bucureşti, în cartierul
Colentina; 55 ha. Zonă de agrement.
2. Mănăstirea ~ Õ Bucureşti.
POARTA ALBĂ, com. în jud. Constanţa,
alcătuită din 2 sate, situată în Pod.
Carasu, pe canalul Dunăre–Marea Neagră;
5 007 loc. (1 ian. 2011): 2 477 de sex masc.
şi 2 530 fem. Staţii de c.f. (în satele Poarta
Albă şi Nazarcea). Nod rutier. Punct de
ramificaţie al canalului Dunăre–Marea
Neagră (derivaţia Poarta Albă–Năvodari–Midia a fost dată în folosinţă în
1987). Expl. de calcar. Reparaţii de maşini
şi utilaje (în satul Nazarcea). Viticultură;
legumicultură. Fermă de creştere a
porcinelor. Pe terit. satului Nazarcea a
fost descoperit (1951) un tezaur alcătuit
din două diademe din aur datând din
Hallstatt, precum şi fragmente de amfore,
olane, pietre ş.a. din epoca romană. Satul
Poarta Albă a fost înfiinţat în jurul anului
1812 de câteva zeci de familii de tătari şi
turci, cu numele Alakap, denumire ce a
fost schimbată în Poarta Albă, în 1930.
POARTA DE FIER A TRANSILVANIEI,
pas între M-ţii Poiana Ruscăi (la N) şi
M-ţii Ţarcu (la S), la 700 m alt., care
asigură legăturile rutieră şi feroviară între
Depr. Haţeg şi culoarul depresionar
Bistra, respectiv între Banat şi centrul
Transilvaniei. Pe aici trece limita dintre
jud. Hunedoara şi jud. Caraş-Severin.

anii 1515–1518 a marelui clucer Manea
Perişanu, cu o biserică de plan triconic,
cu pridvor deschis, având hramul „Adormirea Maicii Domnului” (1518, cu picturi
murale interioare din 1854). În satul
Poboru se află bisericile cu hramurile
„Sfântul Nicolae” (sec. 18) şi „Sfânta
Treime” (1886), iar în satul Albeşti, biserica având hramul „Sfântul Nicolae”
(1800, cu picturi murale interioare originare); biserică din lemn, cu hramul
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”
(1812), declarată monument istoric, în
satul Cornăţelu. În satul Seaca se află
rezervaţia forestieră Seaca-Optăşani (124
ha) alcătuită predominant din gârniţă
(Quercus frainetto), mai rar întâlnindu-se
gorun (Quercus petraea), cu exemplare de
arbori seculari.

POCHIDIA, com. în jud. Vaslui, alcătuită
din 4 sate, situată în Colinele Tutovei, pe
valea râului Bârlad; 1 856 loc. (1 ian.
2011): 945 de sex masc. şi 911 fem. Viticultură. Bisericile cu acelaşi hram – „Adormirea Maicii Domnului”, una de zid, în
satul Sălceni (1737, rezidită în 1850), şi
alta din vălătuci, în satul Borodeşti (1823,
reparată în 1859 şi refăcută în 1942–1943).
În satul Pochidia există biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1776). Com. P.
a fost înfiinţată la 7 mai 2004 prin desprinderea satelor Borodeşti, Pochidia,
Satu Nou şi Sălceni din com. Tutova, jud.
Vaslui.
POCHINA Õ Popina.

POARTA ORIENTALĂ A TRANSILVANIEI, pas de joasă altitudine (540 m),
situat în partea de SV a României, pe
cumpăna de ape dintre bazinul râului
Timiş şi cel al Cernei, în culoarul Timiş–
Cerna, în arealul com. Domaşnea, jud.
Caraş-Severin. Străbătut de o şosea modernizată şi de calea ferată ce asigură legăturile între Orşova şi Caransebeş.
Cunoscut şi sub numele de pasul Domaşnea.

POCOLA, com. în jud. Bihor, alcătuită
din 5 sate, situată în Depr. Beiuş, la confl.
râului Valea Roşie cu Crişu Negru; 1 515
loc. (1 ian. 2011): 748 de sex masc. şi 767
fem. Morărit; produse de panificaţie.
Culturi de căpşuni; colectarea şi prelucr.
ciupercilor de pădure. În satul Pocola,
atestat documentar în 1422, se află biserica „Adormirea Maicii Domnului”
(1901-1910, reparată în 1986-1992 şi
pictată în anii 1997-1998 de fraţii Sorin şi
Iulian Hosu). Rezervaţia geologică (dolomite) „Piatra Pietrarilor”. Agroturism.

POBORU, com. în jud. Olt, alcătuită din
6 sate, situată în partea de SV a Piem.
Cotmeana, pe cursul superior al râului
Plapcea; 2 265 loc. (1 ian. 2011): 1 080 de
sex masc. şi 1 185 fem. Nod rutier. Expl.
de petrol şi gaze naturale. Centru de
ţesături populare şi de confecţii a pieselor
de port popular. În satul Seaca se află
mănăstirea Seaca-Muşeteşti, ctitorie din

PODARI, com. în jud. Dolj, alcătuită din
5 sate, situată în partea de NE a Câmpiei
Desnăţui, pe dr. văii Jiului; 6 856 loc. (1
ian. 2011): 3 355 de sex masc. şi 3 501 fem.
Staţie de c.f. (inaugurată la 1 dec. 1895).
Nod rutier. Termocentrală (9,4 MW).
Producţie de mobilă, de încălţăminte, de
fibre de sticlă, de îmbrăcăminte, de zahăr,
de oţet alimentar şi de ulei. Culturi de

POARTA ŢUŢOREI Õ Prut.

POCRUIA Õ Tismana (2).

Podenii Noi
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cereale, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr,
plante tehnice şi de nutreţ, rapiţă, legume
etc. În satul Branişte se află mănăstirea
Jitianu (de călugări), cu biserica având dublu hram – „Sfântul Dumitru” şi
„Sfântul Ilie”, construită în anii 1654–1658
prin strădania vistiernicilor Ghinea
Brătăşanu şi Udrişte, pe locul unei vechi
biserici din lemn construită în 1397 de
Mircea cel Bătrân şi a alteia ridicată de
boierul
Bengescu
(din
familia
Craioveştilor) în sec. 16 – ambele biserici
dispărute. Biserica actuală a fost reparată
în anii 1701, 1812, 1852–1856 (atunci au
fost restaurate atât biserica, cât şi picturile
murale interioare). După secularizarea
averilor mănăstireşti în 1863 activitatea
monahală a încetat să mai existe,
rămânând doar biserica de parohie până
în 1914 când a fost închisă şi biserica din
cauza stării avansate de degradare. În
perioada 1925–1932 biserica a fost
reparată de Comisia Monumentelor
Istorice cu ajutorul enoriaşilor, iar în anul
1939 a fost reînfiinţată mănăstirea. Turnclopotniţă, sub forma unei cule, construit
în 1701 ca loc de refugiu. Mănăstirea are
o valoroasă colecţie de icoane vechi, pe
lemn şi pe sticlă. În curtea mănăstirii
există o plantaţie de duzi, datând din
timpul domnitorului Alexandru Ioan
Cuza, declarată monument istoric. În
satul Podari se află biserica având hramul
„Sfântul Grigore Decapolitul”, construită
în anii 1914-1928 pe locul uneia din 1817,
pictată în anii 1925-1928 şi reparată în
1979.
PODENI, com. în jud. Mehedinţi, alcătuită din 3 sate, situată în zona de contact
a Pod. Mehedinţi cu M-ţii Mehedinţi, pe
cursurile superioare ale râurilor Bahna şi
Topolniţa; 953 loc. (1 ian. 2011): 496 de
sex masc. şi 457 fem. Expl. de calcar şi de
lemn. Fabrică de var. Prelucr. fructelor.
Pomicultură. Agroturism. Centru de
prelucr. artistică a lemnului şi de cusături
populare. Biserica „Sfântul Ilie” (17831786), declarată monument istoric, şi
biserica din lemn cu hramul „Sfântul
Nicolae” (1875), în satele Podeni şi
Mălărişca.
PODENII NOI, com. în jud. Prahova,
alcătuită din 10 sate, situată în partea de
SV a Subcarpaţilor Buzăului, în Depr.
Mislea–Podeni–Sângeru, pe râul Lopatna, în zona de confl. cu Cricovu Sărat;
4 835 loc. (1 ian. 2011): 2 458 de sex masc.
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Podgoria

şi 2 377 fem. Nod rutier. Expl. de petrol
şi gaze naturale. Prelucr. lemnului.
Fabrică de cărămidă. Produse de panificaţie. Pomicultură; viticultură. Tradiţie
în creşterea gâştelor şi raţelor, bovinelor,
ovinelor. În satul Podenii Noi se află o
biserică cu dublu hram - „Adormirea
Maicii Domnului” şi „Sfânta Treime”,
construită în anii 1996-2006, sfinţită la 19
iun. 2011. Rezervaţia peisagistică „La 5
tei” (50 ha); rezervaţia hidrologică
„Usturoi” (14 ha) cu izvoare de ape minerale; rezervaţia forestieră şi peisagistică
„Bătăiţa” (63,8 ha); rezervaţia hidrologică
şi peisagistică „La Lepa” (11 874 ha).
Gorun multisecular (c. 400 de ani) în
pădurea Mehedinţa.

PODGORIA, com. în jud. Buzău, alcătuită din 5 sate, situată în zona de contact
a Câmpiei Râmnicului cu Subcarpaţii
Buzăului, pe râul Râmnic; 3 232 loc. (1
ian. 2011): 1 582 de sex masc. şi 1 650 fem.
Prelucr. lemnului; pielărie şi încălţăminte.
Viticultură. Satul Podgoria apare menţionat documentar, prima oară, în 1586 şi
apoi în 1593. Până la 1 ian. 1965, satul şi
com. Podgoria s-au numit Jideni. Bisericile
cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului” (1817–1823), „Sfinţii Voievozi” (1843)
şi „Sfinţii Voievozi” (1859), în satele
Podgoria, Coţatcu şi Oratia. În satul
Coţatcu se află mănăstirea Podul Bulgarului (de maici) înfiinţată în anii 19401946, cu biserica din lemn cu hramul
„Sfânta Treime” (1946-1948) şi paraclisul
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”
(1954-1955). Mănăstirea a fost desfiinţată
de autorităţile comuniste la 28 oct. 1959
şi reînfiinţată în 1990. În satul Pleşeşti
există biserica din lemn cu hramul „Sfinţii
Voievozi” (1830).
PODIŞUL CASIMCEA Õ Dobrogea (1).

PODIŞUL CENTRAL MOLDOVENESC,
unitate de relief, situată în extremitatea
de E a României, reprezentând o subunitate morfologică şi geografică a Pod.
Bârladului, cuprinsă între Câmpia Jijiei
Inferioare (la N), valea Prutului (la E), aliniamentul văilor Racova–Lohan (la S) şi
valea Siretului (la V). Structura geologică
complexă, monoclinală, alcătuită predominant din formaţiuni sarmaţiene (marne,
argile, gresii, calcare oolitice, intercalaţii
de nisip) a generat forme de relief caracteristice, reprezentate prin platouri structurale şi fronturi de cueste. Predominarea
formaţiunilor sarmaţiene i-a determinat

pe unii geologi şi geografi să-i atribuie
numele de Pod. Sarmatic Moldovenesc.
P.C.M. este alcătuit dintr-o culme pr.,
extinsă pe direcţie V-E, cu înălţimi de
350–450 m, din care se despletesc culmi
secundare, scurte, spre N, şi prelungi şi
mai largi, către S. Trecerea spre Câmpia
Jijiei Inferioare din N se face printr-un
abrupt cuestic (Coasta Iaşilor), cu o energie de relief de 200–300 m. În cadrul
P.C.M. se întâlnesc dealuri înalte (Tansa
466 m – alt. max. a P.C.M., Cheia Domniţei – 458 m, Dealu Bourului – 455 m,
Suhuleţ – 449 m, Movila – 417 m, Repedea – 404 m ş.a.), bine individualizate, şi
numeroase platouri structurale mici
(Buneşti–Avereşti, Tansa, Ipatele,
Boroseşti, Slobozia, Dobrovăţ, Schitu
Duca ş.a.), mărginite de versanţi abrupţi
care provin din compartimentarea unor
plăci întinse de calcare şi gresii sarmatice.
Numeroasele văi torenţiale şi alunecările
de straturi care se dezvoltă pe cuestele ce
flanchează masivele deluroase de aici,
reduc necontenit supr. acestora. În lungul
văilor care separă culmile deluroase se
dezvoltă mici arii depresionare (Negreşti,
Huşi, bazinetele Bohotinului şi Moşnei
ş.a.). Condiţiile meteorologice din unii
ani favorizează accelerarea proceselor de
eroziune torenţială şi reactivarea unor
alunecări de teren mai vechi (parţial
stabilizate), aşa cum s-a întâmplat în anul
1970 când, din cauza precipitaţiilor abundente, au avut loc alunecări de teren pe
supr. mari în zona localit. Chipereşti (264
ha), Răducăneni (80 ha) ş.a. Pădurile de
gorun şi fag alternează cu pajiştile
naturale şi culturile agricole. Local, la alt.
mici, se întâlnesc şi exemplare de stejar
pufos şi stejar brumăriu. Pomicultură şi
viticultură (podgoriile Huşi şi Bohotin).
PODIŞUL DOBROGEI Õ Dobrogea (1).

PODIŞUL GETIC Õ Piemontul Getic.

PODIŞUL MEHEDINŢI Õ Mehedinţi (2).

PODIŞUL MOLDOVEI Õ Moldova (1).

PODIŞUL SARMATIC MOLDOVENESC
Õ Podişul Central Moldovenesc.

PODIŞUL SOMEŞAN, unitate geografică
în partea de NV a României, situată între
Carpaţii Orientali (la N şi NE), Câmpia
Transilvaniei (la S şi SE), M-ţii Apuseni
(la SV) şi aliniamentul M-ţilor Meseş (din
M-ţii Apuseni), continuat cu şirul munţilor scufundaţi Prisnel şi Preluca, cunoscut sub numele de „Jugul intracarpatic”
(la V şi NV). Include mai multe subunităţi
cu caracter deluros, depresionar sau de

podiş: Dealurile Feleacului (cu poziţie
periferică spre SE), Clujului, Dejului,
Ciceului, Gârboului, Chioarului şi Năsăudului, culmea Breaza, Depr. Almaş-Agrij,
Pod. Huedin-Păniceni şi Pod. PurcăreţBoiu Mare. Întreg acest complex colinar
şi de podiş, variat ca relief şi structuri
geologice (alcătuit din gresii, argile
vărgate, calcare, marne ş.a., care stau discordant peste un fundament hercinic
cutat), este bine populat. În cadrul
zonelor colinare predomină relieful
structural şi petrografic, din care se detaşează aliniamente de cueste şi suprafeţe
structurale, chei, doline, alunecări de
teren etc. Clima este temperat-continentală, cu influenţe ale maselor de aer
vestice, cu temp. medii anuale de 6–8°C
şi precipitaţii însumând 700–800 mm
anual. P.S. prezintă un aspect puternic
umanizat al peisajului, cu livezi întinse
şi culturi agricole ce alternează uneori cu
resturi de păduri. În arealul P.S. se găsesc
zăcăminte de cărbune brun (la Tămaşa,
Cristolţel, Surduc ş.a.), sare (Ocna
Dejului), ape minerale etc. P.S. apare în
unele lucrări de specialitate (România.
Natură – Om – Economie, de Victor Tufescu, Editura Ştiinţifică, 1974) şi cu denumirea de Platforma Someşană. Conform
autorului acestei lucrări, Platforma
Someşană se subdivide în două: Platforma
(sau Podişul) sud-Someşană, cuprinsă între
Valea Someşului (la N), Valea Someşului
Mic (la E), Depr. Huedin şi Culoarul
Căpuşului (la S) şi aliniamentul M-ţilor
Meseş–Culmea Prisnel (la V) şi Platforma
(sau Podişul) nord-Someşană, mai fragmentată şi mai complexă, extinsă la N de
Valea Someşului şi a afl. său Someşu
Mare, până la masivul cristalin Preluca
şi marginea M-ţilor Gutâi-Ţibleş. Platforma sud-Someşană include dealurile
Gârboului, Dejului, Clujului, Feleacului,
Pod. Huedin-Păniceni, Pod. PurcăreţBoiu Mare, Depr. Almaş-Agrij, iar
Platforma nord-Someşană cuprinde
dealurile Ciceului, Chioarului şi Năsăudului, culmea Breaza şi Depr. Lăpuş.
Lucrările de specialitate mai recente
(Geografia României, vol. IV, Editura
Academiei, 1992) consideră că Platforma
Someşană este formată dintr-o latură
internă, reprezentată prin Pod. Someşan
propriu-zis, ce aparţine de Depr. Transilvaniei, şi o latură externă, situată la V de
aliniamentul M-ţilor Meseş–culmile
Prisnel şi Preluca, inclusă de majoritatea
autorilor în categoria Dealurilor de Vest
(respectiv Dealurile Silvano-Someşene).

PODIŞUL SUCEVEI Õ Suceava (1).

PODIŞUL TÂRNAVELOR Õ Târnava
(2).

PODIŞUL TRANSILVANIEI Õ Transilvania (1).

PODOLENI, com. în jud. Neamţ, alcătuită
din 2 sate, situată în Depr. Cracău-Bistriţa,
la poalele de SV ale culmii Corni-Runcu,
pe stg. Bistriţei; 5 639 loc. (1 ian. 2011):
2 834 de sex masc. şi 2 805 fem. Staţie de
c.f. (inaugurată la 15 febr. 1885), în satul
Podoleni. Tot aici se află biserica „Sfântul
Dumitru” (1995, cu picturi murale interioare originare) şi conacul „Cupenschi”
(1783, cu transformări din 1810 şi unele
adăugiri din 1950).
PODRAGA Õ Drăguşeni (1).

PODRAGU sau PODRAGU MARE, lac
de origine glaciară, situat pe versantul de
N al M-ţilor Făgăraş, între izv. râurilor
Ucea şi Arpaşu Mare, la 2 171 m alt.
Supr.: 2,85 ha; ad. max.: 15,5 m; vol.:
189 030 m3. Din el izv. pârâul Podragu
(afl. al Arpaşului Mare). În apropiere se
află Cabana Podragu (2 136 m alt.).
PODRĂGEL, lac de origine glaciară în
M-ţii Făgăraş, la 1 993 m alt. Supr.: 0,71
ha; ad. max.: 3,90 m.
PODU BĂRBIERULUI Õ Răcari.

PODU CALULUI, masiv muntos în M-ţii
Buzăului, extins sub forma unei culmi
prelungi, pe direcţie NV-SE, între văile
râurilor Buzău (la V) şi Bâsca Mare (la E
şi S), respectiv, între M-ţii Penteleu (la E),
M-ţii Siriu (la V) şi Culmea Ivăneţu (la SSE). Alcătuit din fliş grezos cu intercalaţii
şistoase, fliş bituminos cu gresie de Kliwa

Lacul Podragu

şi conglomerate. Împărţit de văi în trei
culmi: Bota (în N), Tehărău (în partea
centrală) şi Podu Calului (în S). Alt. max.:
1 439 m (vf. Podu Calului).
PODU DÂMBOVIŢEI, depresiune
intramontană, de origine tectonică, situată în partea de E a Carpaţilor Meridionali,
la poalele de S ale masivului Piatra
Craiului, pe valea superioară a Dâmboviţei. Este de fapt o polie, bine închisă
de versanţi calcaroşi, abrupţi, care prezintă numeroase forme carstice (peşteri,
doline, chei) pe văile Dâmboviţa şi
Dâmbovicioara. Este o zonă turistică pitorească, deosebit de atractivă, străbătută
de şoseaua modernizată Piteşti–
Câmpulung–Rucăr–Bran–Braşov. Expl.
forestiere şi de calcar. Creşterea ovinelor.
PODU GIURGIULUI, lac de origine
glaciară în M-ţii Făgăraş, la 2 264 m alt.
Supr.: 2 220 m2; ad. max.: 3 m.

PODU ILOAIEI 1. Lac de acumulare creat
pe cursul inf. al râului Bahlueţ, în arealul
oraşului omonim. Supr.: 150 ha; vol.: 13,4
mil. m3. Utilizare complexă (irigaţii,
pescuit, regularizarea viiturilor).
2. Oraş în jud. Iaşi situat în Câmpia
Jijiei Inferioare, în zona de confl. a râului
Bahlueţ cu Bahlui; 10 549 loc. (1 ian.
2011): 5 271 de sex masc. şi 5 278 fem.
Supr.: 9,7 km2; densitatea: 1 088 loc./km2.
Nod feroviar (staţia de c.f. a fost inaugurată la 1 iun. 1870) şi rutier. Expl. de
argilă şi nisip. Prelucr. lemnului. Producţie de încălţăminte. Centru de vinificaţie.
Viticultură. Piscicultură. Pe terit. oraşului
Podu Iloaiei, menţionat documentar,
prima oară, în 1646, au fost descoperite
fragmente ceramice din Neolitic, de la sf.

Lacul Podu Giurgiului

Podu Turcului
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Epocii bronzului şi din feudalismul
timpuriu. Han (1830) şi biserică având
hramul „Sfântul Nicolae” (sec. 18, refăcută în 1832). Biserica romano-catolică
„Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”
(1994-1997); sinagogă (1876), rămasă în
ruină după cel de-al Doilea Război
Mondial, demolată în 1973. Com. Podu
Iloaiei a fost trecută în categoria oraşelor
la 20 dec. 2005, având în subordine adtivă localit. componentă Budăi şi satele
Cosiţeni, Holm şi Scobâlţeni.

PODUL BULGARULUI, Mănăstirea ~ Õ
Podgoria.
PODUL ÎNALT Õ Vaslui (3).

PODURI, com. în jud. Bacău, alcătuită
din 7 sate, situată în partea de NV a Depr.
Tazlău, la poalele de NE ale Culmii
Berzunţi, pe râul Cernu; 8 187 loc. (1 ian.
2011): 4 210 de sex masc. şi 3 977 fem.
Centru de cusături şi ţesături populare,
de dogărit şi rotărit. Satul Cernu este
atestat documentar la 22 oct. 1617.
Bisericile cu hramurile „Sfinţii Voievozi”
(1640, reparată în 1891 şi 1926), „Sfântul
Nicolae” (1780 sau 1790–1797, reparată
în 1897) şi „Cuvioasa Parascheva” (1810),
în satele Negreni, Bucşeşti şi Prohozeşti;
bisericile din lemn cu hramurile „Sfinţii
Voievozi” (c. 1800, refăcută în 1860) şi
„Adormirea Maicii Domnului” (1809,
reparată în 1907), în satele Prohozeşti şi
Cornet. În satul Poduri există o biserică
din lemn, construită în 1614, cu adăugiri
din 1939.

PODU TURCULUI, com. în jud. Bacău,
alcătuită din 10 sate, situată în partea de
S-SV a Colinelor Tutovei, pe râul Zeletin;
4 976 loc. (1 ian. 2011): 2 459 de sex masc.
şi 2 517 fem. Nod rutier. Fabrici de
tricotaje, de prelucr. a lemnului şi produse alim. Creşterea bovinelor. Centru
viticol şi pomicol. Prelucr. artistică a
răchitei şi papurei. Bibliotecă publică
(15 000 vol.). Trei cămine culturale. Pe terit.
satului Căbeşti, menţionat documentar,
prima oară, în 1505, au fost descoperite
vestigiile unei aşezări (cu necropolă) de
la sf. Epocii bronzului (cultura Noua) şi
ale unei aşezări carpice din sec. 2–3, deasupra cărora au fost identificate urmele
uneia de tip Sântana de Mureş (sec. 4),
din care s-au recuperat vase ceramice,
obiecte de uz casnic, fibule ş.a. Au mai
fost identificate urme de locuire getodacice din sec. 5–3 î.Hr. şi a fost găsit un
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Poeni

tezaur de drahme histriene (sec. 4 î.Hr.).
Satele Podu Turcului, Bălăneşti,
Giurgioana şi Lehancea sunt menţionate
documentar, prima oară, în 1531. Bisericile cu hramurile „Sfântul Gheorghe”
(1763), „Sfântul Nicolae” (1795), „Intrarea
în Biserică a Maicii Domnului” (ante
1809, reclădită în 1865) şi „Sfântul Ilie”
(1830–1834, reparată în 1878, 1905–1910),
declarată monument istoric, cu un clopot
turnat în 1813, în satele Fichiteşti, Plopu,
Giurgioana şi Podu Turcului; bisericile
din lemn şi din vălătuci, cu hramurile
„Sfinţii Voievozi” (1806, reparată în 1930)
şi „Sfântul Dumitru” (1837–1842), în
satele Lehancea şi Sârbi. În satul Podu
Turcului a fost construită recent (20012010) biserica „Sfântul Nicolae”.
POENI, com. în jud. Teleorman, alcătuită
din 7 sate, situată în Câmpia GăvanuBurdea, pe râul Glavacioc; 2 985 loc. (1
ian. 2011): 1 478 de sex masc. şi 1 507 fem.
Nod rutier. Expl. de petrol şi gaze
naturale (în satele Poeni şi Preajba). În
satul Poeni se află un conac de la sf. sec.
19 (azi dispensar) şi conacul „Mihai
Popescu” (începutul sec. 20).

POGANA, com. în jud. Vaslui, alcătuită
din 5 sate, situată în partea de SE a
Colinelor Tutovei, pe râul Tutova; 3 306
loc. (1 ian. 2011): 1 656 de sex masc. şi
1 650 fem. Barajul „Cuibul vulturilor” de
pe râul Tutova a permis formarea unui
lac de acumulare de 6 km lungime şi o
supr. de 364 ha care alimentează cu apă
potabilă municipiul Bârlad. Creşterea
bovinelor. În secolele trecute, în această
comună au existat mai multe familii
boiereşti care au deţinut latifundii de mii
de ha teren arabil, păduri, podgorii ş.a.
Printre acestea se numără, Sturdza,
Nicolae Docan (acesta a lăsat prin
testamentul întocmit la 26 mai 1915,
întreaga sa avere Academiei Române),
Ivanciu ş.a. Satul Bogeşti apare menţionat documentar, prima oară, în 1433,
Pogana în 1433 cu numele Cotmăneşti (din
1634 poartă denumirea actuală), Tomeşti
în 1448, iar satele Cârjoani şi Măscurei în
1507. Bisericile din lemn cu hramurile
„Adormirea Maicii Domnului” (1777–
1778, reparată în 1903), „Sfinţii Voievozi”,
construită în anii 1811-1812 pe locul uneia
din 1774, reparată în 1937-1938 şi
consolidată în 1997, şi „Adormirea Maicii
Domnului” (1787, reparată în 1907 şi
căptuşită cu scânduri în 1924), în satele

Cârjoani, Pogana şi Bogeşti, în prezent
toate sunt declarate monumente istorice.

POGĂCEAUA, com. în jud. Mureş,
alcătuită din 10 sate, situată în partea de
N a Colinelor Comlodului (Câmpia
Sărmaşului), pe râul Bologa; 2 077 loc. (1
ian. 2011): 1 115 de sex masc. şi 962 fem.
Expl. de gaze naturale. Culturi de cereale.
Creşterea porcinelor. Satul Pogăceaua
apare menţionat documentar, prima
oară, în 1345.
POGĂNICI Õ Pogăniş (2).

POGĂNIŞ 1. Dealurile Pogănişului,
unitate deluroasă în SV României, parte
componentă a Dealurilor Vestice, situată
între M-ţii Dognecei şi M-ţii Semenic (la
S şi SE), Valea Timişului (la E şi NE),
Câmpia Lugojului (la N), Câmpia
Bârzavei (la NV) şi Dealurile Dognecei
(la V). Extinse pe c. 50 km, pe direcţie NVSE, D.P. sunt alcătuite, predominant, din
marne, nisipuri, pietrişuri şi argile
panoniene. D.P. prezintă un relief domol,
cu culmi prelungi, cu aspect de poduri,
orientate NV-SE, separate de văi largi.
Culmile au în general înălţimi de 300 m,
dar apar şi câteva dealuri mai înalte,
situate pe sâmburi de şisturi cristaline
(Dealul Scaunului – 324 m, Dealul
Luncoiu – 367 m ş.a.). Alt. max.: 448 m
(Măgura Poiana). D.P. sunt acoperite cu
păduri de cer (Quercus cerris) şi gârniţă
(Quercus frainetto), cu plantaţii de pomi
fructiferi (meri, pruni, peri, cireşi ş.a.) şi
cu pajişti mezoxerofile ce alternează cu
terenuri cultivate.
2. Râu, afl. stg. al Timişului pe terit.
com. Sacoşu Turcesc (jud. Timiş); 97 km;
supr. bazinului: 667 km2. Izv. din partea
de N a M-ţilor Semenic, drenează
Dealurile Pogănişului (în cadrul cărora
şi-a sculptat bazinetele depresionare
Brebu-Delineşti şi Fârliug), partea de N
a Dealurilor Dognecei şi cea de N-NE a
Câmpiei Bârzavei. Denumit local
Pogănici. În rariştile pădurilor din lunca
P., pe o supr. de 70 ha, au fost puse sub
ocrotire, în perimetrele satelor Berini şi
Otveşti (com. Sacoşu Turcesc, jud. Timiş),
suprafeţele de lalele pestriţe (Fritillaria
meleagris), declarate monument al naturii.
POGLEŢ, Mănăstirea ~ Õ Corbasca.

POGOANELE, oraş în jud. Buzău, situat
în partea de V a Câmpiei Bărăganului, la
65–77 m alt., la 40 km SE de municipiul
Buzău; 7 499 loc. (1 ian. 2011): 3 702 de
sex masc. şi 3 797 fem. Supr.: 122 km2, din
care 9,6 km2 în intravilan; densitatea: 781

loc./km2. Staţie de c.f. Nod rutier. Întreprindere metalurgică (cu secţii de turnătorie şi de forjă). Fabrici de producere
a oxigenului şi a filtrelor auto, de produse
lactate, de covoare persane, prosoape şi
broderii; morărit şi panificaţie. Abator (în
`
satul Căldăreşti).
Fermă de creştere a
bovinelor. Centru viticol şi de vinificaţie.
Istoric. Localit. P. s-a format la mijlocul
sec. 19 pe proprietatea moşierului Costea
Muşceleanu de la care locuitorii satelor
învecinate au cumpărat pământ pe care
şi-au construit case. După adoptarea unei
legi (în 1853), care prevedea că acei clăcaşi
care pot cumpăra cel puţin 5 pogoane de
pământ devin oameni liberi, un număr
tot mai mare dintre aceştia din satele
vecine au cumpărat pământ. În acest fel,
satul, denumit iniţial Ţuguiatu-Pământeni,
s-a extins tot mai mult, devenind o
comună mare, pe care locuitorii au numito Ţuguiatu-Pogoanele şi apoi Pogoanele.
Declarat oraş la 25 apr. 1989; în prezent
are în subordine ad-tivă satul Căldărăşti.
Monumente: bisericile cu hramurile
„Sfinţii Voievozi” (1878, restaurată în anii
2008-2011) şi „Adormirea Maicii Domnului” (sec. 19, restaurată în anii 20082011). Pădurea Văleanca (1,4 ha), alcătuită
din stejar brumăriu (Quercus pedunculiflora), a fost declarată rezervaţie forestieră
în 1975.

POGONEŞTI, com. în jud. Vaslui, alcătuită din 3 sate, situată în Colinele
Tutovei, pe cursul inf. al râului Tutova,
la 5 km de confluenţa cu râul Bârlad, la
17 km SV de municipiul Bârlad; 1 849 loc.
(1 ian. 2011): 976 de sex masc. şi 873 fem.
Morărit. Prepararea furajelor pentru
animale. Muzeul „Casa răzeşului”. Satul
Pogoneşti este menţionat documentar în
1489. Com. P. a fost înfiinţată la 4 mart.
2004 prin desprinderea satelor Belceşti,
Pogoneşti şi Polocin din com. Iveşti, jud.
Vaslui.
POIAN, com. în jud. Covasna, alcătuită
din 2 sate, situată în partea de N a Depr.
Târgu Secuiesc, la poalele de S ale M-ţilor
Nemira, pe cursurile superioare ale
râurilor Râu Negru, Estelnic şi Caşin;
1 786 loc. (1 ian. 2011): 887 de sex masc.
şi 899 fem. Haltă de c.f. (în satul Belani).
Expl. şi cioplirea pietrei de carieră.
Îmbuteliere de ape minerale. Pe terit.
satului Poian, menţionat documentar,
prima oară, în 1332, au fost descoperite
(1964–1969) vestigiile a două aşezări de
bordeie (sec. 7–9), în care s-au găsit vase
ceramice cu decor rudimentar (linii

; Monumentul eroilor (statuia [n bronz a unui infanterist), dezvelit [n 1924.

incizate, orizontale, drepte sau ondulate).
În satul Poian există o biserică ortodoxă,
din lemn, cu hramul „Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil” (1834) şi o biserică
romano-catolică (1717–1804, reconstruită
în 1822) cu zid de incintă. Până la 20 dec.
2005, com. P. a avut în componenţă satele
Cărpinenii, Estelnic şi Valea Scurtă, care
la acea dată au format com. Estelnic.

POIANA 1. Com. în jud. Dâmboviţa,
alcătuită din 2 sate, situată în Câmpia
Titu, pe cursul superior al râului Sabar;
3 773 loc. (1 ian. 2011): 1 867 de sex masc.
şi 1 906 fem. Expl. de balast şi de petrol.
Culturi de cereale, plante tehnice şi
furajere, floarea-soarelui, legume etc. În
satul Poiana se află bisericile cu hramurile
„Adormirea Maicii Domnului” (1814–
1819) şi „Sfântul Nicolae” (1852–1853).
2. Com. în jud. Galaţi, alcătuită din 2
sate, situată în zona de contact a Colinelor
Tutovei cu Câmpia Tecuciului, pe stg.
văii Siretului; 1 846 loc. (1 ian. 2011): 925
de sex masc. şi 921 fem. În arealul satului
Poiana, atestat documentar în 1522, au
fost descoperite (1927–1940 şi 1949–1953)
urmele unei aşezări protoistorice getodacice, de tip dava, identificată cu cetatea
numită Piroboridava. Aici au fost scoase
la iveală mai multe niveluri de locuire
datând din Epoca bronzului (cultura
Monteoru, milen. 2 î.Hr. ), din prima
Epocă a fierului (cultura Basarabi, sec. 9–
6 î.Hr.) şi din cea de-a doua vârstă a
Epocii fierului (sec. 4 î.Hr.-1 d.Hr.).
Vestigiile arheologice includ obiecte de
factură autohtonă şi de import (greceşti):
fructiere cu picior, căni cu toartă în
torsadă, cu decor geometric, castroane,
străchini tipic dacice, figurine antropomorfe masculine din teracotă, un inel din

aur cu camee elenistică, înfăţişând pe
zeiţa Nike, bijuterii dacice din argint,
mărgele din sticlă ş.a. Aşezarea Piroboridava a fost distrusă la începutul sec. 2.
Com. P. a fost înfiinţată la 7 apr. 2004 prin
desprinderea satelor Poiana şi Vişina din
com. Nicoreşti, jud. Galaţi.

POIANA BLENCHII, com. în jud. Sălaj,
alcătuită din 4 sate, situată în zona
Dealurilor Ciceului, pe râul Poiana; 1 194
loc. (1 ian. 2011): 590 de sex masc. şi 604
fem. Satul Poiana Blenchii apare menţionat documentar, prima oară, în 1591, cu
numele Polyan (sau Pollyan). Morărit; produse de panificaţie. Ateliere de tâmplărie.
Creşterea bovinelor. În satul Măgura se
află o biserică ortodoxă, din lemn, cu
hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil” (1707), declarată monument
istoric, iar în satul Fălcuşa există o
biserică ortodoxă construită în anii 18831889, renovată în 1970 şi restaurată în anii
2010-2011.
POIANA BRAŞOV, staţiune climaterică
şi de odihnă, de interes general, cu
funcţionare permanentă, întemeiată în
1895, situată în jud. Braşov, într-o poiană
înconjurată de păduri de conifere, la
poalele masivului Postăvaru, la 1 030 m
alt., la 12 km SV de municipiul Braşov,
de care este legată printr-o şosea
modernizată (cu derivaţie şi spre Râşnov
– 9 km). Climat de munte, tonic, cu temp.
medii anuale de c. 5°C (în iul. temp.
medii de 14,5°C, iar în ian. de –5°C) şi
precipitaţii ce depăşesc 900 mm anual
(ploi frecvente, dar de scurtă durată).
Stratul de zăpadă persistă c. 120 de zile
pe an. Aerul curat, lipsit de praf şi
alergeni, presiunea relativ joasă a atmos-

Poiana Braşov. Vedere generală luată de pe masivul Postăvaru
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Poiana Braşov. Pârtia de schi

ferei şi ionizarea accentuată a acesteia
sunt factorii naturali de cură, indicaţi
pentru tratarea nevrozelor astenice, a
stărilor de debilitate, de surmenaj fizic şi
intelectual, a anemiilor secundare, a
bolilor endocrine şi respiratorii etc.
Caracteristica principală este aceea că
P.B. este cea mai complexă staţiune a
sporturilor de iarnă din România şi un
important centru turistic internaţional,
dispunând de 12 piste de schi, cu diferite
grade de dificultate (o pistă olimpică, una
de bob, trei piste de coborâre şi de slalom
uriaş, una pentru slalom special, două
trambuline etc.), de instalaţie pentru producerea zăpezii artificiale, de terenuri de
sport (tenis, minigolf, handbal, baschet),
lac de agrement, telecabină, telescaun,
teleschi, piscine acoperite, saune, săli de
gimnastică medicală, discoteci, restaurante etc. Cazarea se face în hoteluri de
lux şi în câteva vile şi cabane. Posibilităţi
de drumeţii montane spre cabanele
Postăvaru (1 602 m) şi Cristianu Mare
(1 705 m alt.), spre cetatea ţărănească

Poiana Braşov. Lacul de agrement
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Râşnov (sec. 14–17), aflată la 9 km. Declarată staţiune climaterică de interes
naţional la 14 mart. 1995.

POIANA CÂMPINA, com. în jud. Prahova,
alcătuită din 4 sate, situată în Subcarpaţii
Prahovei, pe dr. râului Prahova; 5 279 loc.
(1 ian. 2011): 2 627 de sex masc. şi 2 652
fem. Haltă de c.f. (în satul Bobolia).
Reparaţii de utilaj petrolier. Prelucr.
lemnului. Apicultură. Pomicultură. Biserica având hramul „Adormirea Maicii
Domnului”, a fostei mănăstiri Poiana,
construită în anii 1690-1711 de spătarul
Toma Cantacuzino, reconstruită după
cutremurul din 4 mart. 1977.

POIANA CRISTEI, com. în jud. Vrancea,
alcătuită din 8 sate, situată în Subcarpaţii
Vrancei, la poalele de V ale Dealului
Deleanu, pe cursul superior al râului
Râmna; 2 655 loc. (1 ian. 2011): 1 348 de
sex masc. şi 1 307 fem. În satul Poiana
Cristei se află biserica „Sfinţii Voievozi”
(2008-2011, sfinţită la 11 iul. 2011), iar în
satul Odobasca există biserica din lemn
cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” (sec. 17, construită pe locul uneia
din sec. 15 şi refăcută la sf. sec. 19).
POIANA HOŢILOR, vârf în masivul
deluros Ciolanu, constituind alt. max. a
acestuia (753 m).

POIANA ILVEI, com. în jud. BistriţaNăsăud, formată dintr-un sat, situată în
Depr. Măgura Ilvei, la poalele M-ţilor
Rodna şi Bârgău; 1 581 loc. (1 ian. 2011):
818 de sex masc. şi 763 fem. Staţie de c.f.
Prelucr. lemnului. Cioplituri în piatră.
Creşterea taurinelor şi ovinelor. Muzeul
ţăranului român. Muzeul cinegetic „Pop
Alecsandru”. Biserica „Sfânta Cuvioasă
Parascheva”, construită în anii 1903-1904
pe locul unei biserici din lemn ce data din
1762. Com. P.I. a fost înfiinţată la 19 iun.
2003 prin desprinderea satului Poiana
Ilvei din com. Măgura Ilvei, jud. BistriţaNăsăud.

POIANA LACULUI, com. în jud. Argeş,
alcătuită din 13 sate, situată în SE Piem.
Cotmeana, pe cursurile superioare ale
râurilor Teleorman şi Cotmeana; 6 920
loc. (1 ian. 2011): 3 429 de sex masc. şi
3 491 fem. Nod rutier. Expl. de petrol (în
satul Sămara). Bisericile cu hramurile
„Cuvioasa Parascheva” (1789) şi „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1737), în
satele Cepari şi Păduroiu din Deal.

POIANA MARE, com. în jud. Dolj,
alcătuită din 3 sate, situată în Câmpia
Desnăţui; 11 669 loc. (1 ian. 2011): 5 638
de sex masc. şi 6 031 fem. Staţie finală de
c.f. (în satul Poiana Mare). Nod rutier.
Prelucr. lemnului; produse textile şi alim.
(caşcaval, băuturi alcoolice, panificaţie).
Morărit. Culturi de cereale, plante tehnice
şi de nutreţ, legume etc. Viticultură.
Creşterea bovinelor. Rezervaţie forestieră
(pădurea Ciurumela), extinsă pe 8 ha,
alcătuită din salcâmi cu o vechime de c.
100 de ani. În satul Poiana Mare se află
biserica cu hramul „Sfinţii Voievozi”
(1849, reparată în 1902, 1917, 1936 şi
restaurată în anii 2009-2010), iar în satul
Tunarii Vechi, biserica din lemn cu hramul „Sfinţii Voievozi” (1845).

POIANA MĂRULUI 1. Com. în jud.
Braşov, formată dintr-un sat, situată la
poalele de E ale M-ţilor Ţagla şi cele de
SV ale Măgurii Codlei, pe cursul superior
al râului Şercaia; 3 193 loc. (1 ian. 2011):
1 660 de sex masc. şi 1 533 fem. Producţie
de mobilă şi furnire. În satul Poiana
Mărului, atestat documentar în 1589, se
află biserica ortodoxă cu hramul
„Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”Brâncoveanu (1700). Numele comunei a
fost atribuit unei suprafeţe de eroziune,
extinsă la 850–1 000 m alt., caracteristică
pentru M-ţii Perşani. Până la 10 mai 2002,
com. P.M. a avut în componenţă satele
Şinca Nouă şi Paltin, care la acea dată au
format com. Şinca Nouă, jud. Braşov.
2. Sat în com. Zăvoi, jud. CaraşSeverin, situat la poalele de NV ale
M-ţilor Ţarcu şi cele de NE ale masivului
Muntele Mic, într-un golf depresionar, la
600 m alt., pe valea râului Bistra Mărului,
la 82 km NE de municipiul Reşiţa.
Staţiune climaterică de interes local, cu
funcţionare permanentă, cu climat
submontan, sedativ, cu veri răcoroase (în
iul. temp. medie de 18°C) şi ierni nu prea
friguroase (temp. medie în ian. –3°C).

Poiana Mărului (2). Vedere generală

Temp. medie anuală este de c. 8°C, iar
precipitaţiile însumează c. 900 mm anual.
Aerul curat, lipsit de praf şi alergeni,
liniştea deplină, zona împădurită înconjurătoare etc. fac ca staţiunea să fie recomandată atât pentru odihnă în vacanţe,
cât şi pentru tratarea nevrozelor astenice,
a unor afecţiuni endocrine (hipertiroidie
benignă) şi respiratorii (unele forme de
astm bronşic şi de bronşite cronice
asmatiforme). Posibilităţi de drumeţii
montane.
3. Mănăstirea ~ Õ Jitia.
POIANA MIRONESEI Õ Mironeasa.

POIANA NEGRII, sat în com. Dorna
Candrenilor, jud. Suceava, situat în Depr.
Dornelor, la 885 m alt., la 140 km SV de
municipiul Suceava. Staţiune cu factori
balneari, remarcabilă prin existenţa izv.
cu ape minerale carbogazoase, feruginoase, bicarbonatate, calcice, hipotone,
cu proprietăţi curative deosebite, folosite
şi ca ape de masă. Primele analize ale
apelor minerale de aici au fost făcute în
1862, când s-a dovedit calităţile lor terapeutice. Staţii de îmbuteliere a apelor
minerale.

POIANA RUSCĂI, masiv muntos în NE
M-ţilor Banatului (Carpaţii Occidentali),
cuprins între Culoarul Mureşului (la N),
Depr. Hunedoara şi Haţeg (la E şi SE),
Culoarul Bistrei (la S) şi Valea Timişului
(la V). Este constituit din şisturi cristaline
(predominante) şi petice de calcare şi
dolomite cristaline. Prezintă un relief de
culmi domoale, larg ondulate şi nivelate,
cu aspect de platouri, fragmentate de văi
înguste sub formă de chei. Are o culme
pr., mai înaltă, orientată SV-NE, din care
se desprind altele secundare. Alt. max.:
1 374 m (vf. Padeş). Expl. de min. de fier
(Ghelari, Teliucu Inferior), de min.
complexe (Muncelu Mic, Boiţa) şi de
marmură (Ruschiţa). Masivul P.R. este
acoperit, în mare parte, cu păduri de
amestec (fag cu conifere), păduri de fag
şi păduri de gorun şi cer (la altitudini mai
mici), care alternează cu poieni alcătuite
din vegetaţie secundară de pajişte.
Pantele joase şi poalele M-ţilor P.R. sunt
ocupate de numeroase aşezări de dimensiuni mici, afectate în prezent de un
intens fenomen de depopulare. Partea de
E a M-ţilor P.R., cu specific etnografic
propriu, este cunoscută sub numele de
„Ţinutul Pădurenilor”.
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cretacică, declarată rezervaţie geologică.
Agroturism. Satul Poiana Teiului este
atestat documentar în anul 1500.

Poiana Sibiului. Vedere generală

POIANA SIBIULUI, com. în jud. Sibiu,
formată dintr-un sat, situată la poalele de
N-NV ale M-ţilor Cindrel şi cele de S ale
Colinelor Gârbovei (Pod. Secaşelor), în
zona etnografică a Mărginimii Sibiului;
2 615 loc. (1 ian. 2011): 1 175 de sex masc.
şi 1 440 fem. Produse lactate. Creşterea
ovinelor. Muzeu etnografic cu exponate
referitoare la păstorit. Centru de cojocărit
şi de pielărie. Important centru de
păstorit transhumant, din care au plecat
în trecut mulţi ciobani, unii dintre ei întemeind aşezările de „ungureni” din
Subcarpaţii Gorjului şi Vâlcii. Biserica din
lemn, cu hramul „Adormirea Maicii
Domnului”, declarată monument istoric,
construită din bârne de brad în anul 1730,
păstrează picturi interioare realizate în
1771 de Simion zugravul din Craiova şi
Constantin zugravul. Iconostas construit
în 1801 de Vasile Munteanu din Sălişte.
Satul Poiana Sibiului apare menţionat
documentar, prima oară, în 1490.

POIANA STAMPEI, com. în jud. Suceava,
alcătuită din 7 sate, situată în partea de
V a Depr. Dornelor, pe râul Dorna; 2 244
loc. (1 ian. 2011): 1 127 de sex masc. şi
1 117 fem. Staţie de c.f. (în satul Poiana
Stampei). Expl. forestiere, de turbă, de
andezit şi dacit. Fabrică de produse
lactate. Carieră de piatră (Dornişoara).
Izvoare cu ape minerale carbogazoase.
În satul Poiana Stampei, atestat documentar la 19 mart. 1593, se află biserica
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”,
construită în anii 1883-1885 cu aprobarea
împăratului Franz Joseph I de Habsburg,
iar în satul Dornişoara există biserica
„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”,
construită în anii 1936-1944 pe locul uneia
din lemn din 1822, renovată în anii 2008-

2011. Rezervaţia naturală de floră „Tinovu Mare” (681,8 ha) – mlaştină oligotrofă acoperită cu exemplare rare de pin
(Pinus sylvestris), cu un strat gros de
muşchi de turbă (între care şi un relict
glaciar tipic – Sphagnum wulfianum),
numeroase alge (Eunotia septentrionalis,
Eunotia parallela, Frustulia rhomboides,
Batrachospermum dornenae – algă roşie
endemică ş.a.) şi o specie rară de rogoz
(Carex loliacea). Mlaştina oligotrofă a fost
declarată monument al naturii în 1955.
POIANA TEILOR Õ Valea Teilor.

POIANA TEIULUI, com. în jud. Neamţ,
alcătuită din 11 sate, situată la poalele de
V ale M-ţilor Stânişoarei şi cele de E-NE
ale M-ţilor Bistriţei, pe valea râului
Bistriţa, la coada lacului de acumulare
Izvoru Muntelui; 5 035 loc. (1 ian. 2011):
2 483 de sex masc. şi 2 552 fem. Expl. şi
prelucr. lemnului. Bisericile din lemn cu
hramurile „Buna Vestire” (1741, cu foişor
şi turle adăugate în 1894) şi „Sfinţii Trei
Ierarhi” (1802), declarată monument
istoric, dar mistuită de incendiul din 27
febr. 2011, în satul Poiana Largului;
bisericile din lemn cu acelaşi hram –
„Sfântul Gheorghe”, în satele Galu (1818)
şi Petru Vodă (începutul sec. 19) şi
„Sfântul Dumitru” (1826–1830, reparată
în 1903), în satul Călugăreni. În satul
Petru Vodă se află mănăstirea cu acelaşi
nume (de călugări), cu biserica din lemn
având hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail
şi Gavriil”, construită în 1990–1996, cu
picturi pe pereţii interiori şi exteriori. Din
apele lacului de acumulare Izvoru
Muntelui se înalţă Piatra Teiului – o stâncă
singuratică, înaltă de 23 m, reprezentând
un martor de eroziune, alcătuit din
calcare recifale compacte de vârstă

POIANA ŢAPULUI, localit. componentă
a oraşului Buşteni, jud. Prahova, situată
pe cursul superior al râului Prahova, la
poalele M-ţilor Bucegi, la 800 m alt., la 65
km NV de municipiul Ploieşti. Staţie de
c.f. Aşezarea a luat fiinţă în 1830. Staţiune
climaterică şi de odihnă de interes
general, cu funcţionare permanentă, cu
climat submontan, tonic, cu veri răcoroase (temp. medie a lunii iul. este de
16°C) şi ierni friguroase. Temp. medie
anuală este de c. 6°C, iar precipitaţiile
medii însumează c. 950 mm anual. Aerul
curat, lipsit de praf şi alergeni, bogat în
ozon, presiunea relativ joasă a atmosferei
şi ionizarea accentuată a acesteia sunt
factorii naturali de cură recomandaţi
pentru tratarea nevrozelor astenice, a
unor stări de debilitate, de surmenaj fizic
şi intelectual. Posibilităţi de drumeţii
montane în M-ţii Bucegi. Biserica „Sfinţii
Împăraţi Constantin şi Elena” (1936)
necesită lucrări de consolidare şi
reparaţii.

POIANA UZULUI, lac de acumulare construit pe cursul superior al râului Uz (350
ha; vol.: 90 mil. m3), ale cărui ape pun în
mişcare turbinele hidrocentralei omonime (4,15 MW), intrată în funcţiune în
1977, aflată în arealul oraşului Dărmăneşti, jud. Bacău.
POIANA VADULUI, com. în jud. Alba,
alcătuită din 11 sate, situată pe pantele
de E ale M-ţilor Bihor; 1 181 loc. (1 ian.
2011): 643 de sex masc. şi 538 fem.
Prelucr. lemnului (obiecte de artizanat,
ciubere ş.a.). Moară de apă. Recoltarea
fructelor de pădure. Biserica „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1869,
renovată şi pictată în anii 2006-2008,
sfinţită la 10 aug. 2008), în satul Poiana
Vadului. Punct de plecare spre vf.
Curcubăta Mare din M-ţii Bihor şi spre
Muntele Găina. Până la 17 febr. 1968 satul
şi com. P.V. s-au numit Neagra.

POIENARI 1. Cetatea ~ Õ Arefu.
2. Com. în jud. Neamţ, alcătuită din
3 sate, situată în partea de V a Pod.
Central Moldovenesc, pe râurile Râs şi
Fundătura; 1 610 loc. (1 ian. 2011): 831 de
sex masc. şi 779 fem. Pomicultură. În
satul Poienari există o biserică din 1850,
iar în satul Săcăleni se află o biserică de
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la sf. sec. 18 şi una din 1883. Până la 7 mai
2004, com. P. a avut în componenţă satele
Ciurea, Holm, Patricheni, Pânceşti şi
Tălpălăi, care la acea dată au format com.
Pânceşti, jud. Neamţ.

POIENARII BURCHII, com. în jud.
Prahova, alcătuită din 8 sate, situată în
Câmpia Gherghiţei, pe interfluviul dintre
Ialomiţa şi Prahova; 5 199 loc. (1 ian.
2011): 2 532 de sex masc. şi 2 667 fem.
Culturi de cereale, plante tehnice şi de
nutreţ, legume etc. În satul Poienarii
Burchii, atestat documentar la 21 sept.
1594, se află mănăstirea Pissiota (iniţial
de călugări, iar din 1948 de călugăriţe),
cu biserica având hramul „Naşterea
Maicii Domnului” construită în anii
1928–1929 din iniţiativa şi pe cheltuiala
familiei de macedoneni Nicolae şi Zoe
Pissiota, pe moşia generalului Gheorghe
Angelescu. Biserica, zidită după planurile
arhitectului Ioan Giurgea, este o sinteză
între Renaşterea italiană şi stilul bizantin
clasic şi păstrează picturi murale interioare originare executate de pictorul
Costin Petrescu, cel care a pictat Atheneul
Român din Bucureşti şi Catedrala
ortodoxă „Sfânta Treime” din Alba Iulia.
Catapeteasma bisericii este din lemn de
trandafir şi de cireş, lucrată în Grecia, iar
pardoseala este din marmură de Carrara.
Biserica are două turle, cea de pe pronaos
având şi rol de clopotniţă, un pridvor mai
mare (închis şi pictat) şi un pridvor mai
mic. Ansamblul monahal a fost restaurat
în anii 1953–1957, în anul 1962 a fost
desfiinţat abuziv de autorităţile comuniste (periodă în care în chilia construită
în 1953–1957 a funcţionat un dispensar)
şi reînfiinţată în 1993. În biserică există
Icoana Maicii Domnului cu Pruncul,
făcătoare de minuni, pictată de Gheorghe
Eftimiu, precum şi fragmente de moaşte
ale Sfântului Dimitrie Izvorâtorul de Mir.
În cadrul mănăstirii funcţionează ateliere
de confecţionat covoare manuale şi
veşminte preoţeşti.

POIENARII DE ARGEŞ, com. în jud.
Argeş, alcătuită din 4 sate, situată în
partea de NE a Piem. Cotmeana, pe râul
Topolog; 1 145 loc. (1 ian. 2011): 551 de
sex masc. şi 594 fem. Reşed. com. este
satul Poienari. Producţie de şuruburi,
buloane, nituri, şaibe. Pomicultură
(pruni, meri, peri). În satul Ceaureşti se
află biserica „Sfântul Dumitru” (1801),
iar în satul Ioaniceşti, o biserică din zid

cu hramul „Înălţarea Domnului” (1880)
şi una din lemn cu hramul „Sfinţii Voievozi” (1849, cu picturi originare).

POIENARII DE MUSCEL, com. în jud.
Argeş, alcătuită din 5 sate, situată în
partea de E a Muscelelor Argeşului, la
poalele de SV ale Dealului Măţău, pe Râu
Târgului; 3 456 loc. (1 ian. 2011): 1 700 de
sex masc. şi 1 756 fem. Reşed. com. este
satul Poienari, atestat documentar în 1609.
Expl. de lignit (în satul Jugur). Pomicultură (pruni, meri, peri). Apicultură;
creşterea ovinelor. În satul Jugur, menţionat documentar la 5 aug. 1462, se află
biserica având triplu hram – „Sfântul
Nicolae”, „Sfinţii Voievozi” şi „Sfântul
Ioan” (1854). Agroturism.

POIENEŞTI, com. în jud. Vaslui, alcătuită
din 7 sate, situată în zona Colinelor
Tutovei, pe dr. văii Racova şi pe cursul
superior al râului Valea Miceşti; 3 183 loc.
(1 ian. 2011): 1 637 de sex masc. şi 1 546
fem. Pe terit. satului Poieneşti au fost
descoperite (1949) urmele unei aşezări
neolitice (milen. 4–3 î.Hr.) şi ale uneia
geto-dacice, în arealul căreia s-au găsit şi
două morminte dacice de incineraţie (sec.
3 î.Hr.). Tot aici au fost identificate o
necropolă şi o aşezare carpice (sec. 3), şi
o aşezare a populaţiei daco-romane (sec.
4). În satul Floreşti se află mănăstirea cu
acelaşi nume compusă din biserica
„Sfântul Ilie”, palatul egumenesc, chilii,
turn-clopotniţă, zid de incintă ş.a. Iniţial,
mănăstirea Floreşti s-a numit Simila, apoi
Florentina (până la mijlocul sec. 17) şi
după aceea Floreşti. Prima biserică a fost
construită în anii 1590–1598 de vornicul
Cârstea Ghenovici, reconstruită apoi în
1686–1694 prin osârdia vornicului
Gavriliţă Costachi. Afectată grav de
cutremurele din 1738, 1802 şi 1838,
biserica a fost reclădită din temelie în anii
1852–1859 prin strădania egumenului
Nil, dar din cauza secularizării averilor
mănăstireşti (în 1863) lucrările au fost
întrerupte fiind reluate în 1879 şi
terminate în 1883 prin grija episcopului
Iosif Gheorghian. Din anul 1883 a
funcţionat doar biserica de parohie până
în anul 1992 când a fost reînfiinţată mănăstirea. Biserica a fost restaurată în perioada 1992–2007. În biserică se păstrează
Icoana Maicii Domnului cu Pruncul Iisus,
făcătoare de minuni, ferecată în argint
aurit în anul 1749 din iniţiativa Doamnei
Ecaterina, soţia domnului Constantin
Mavrocordat. Palatul egumenesc, cu
faţade decorate cu elemente neoclasice

(stâlpi, ancadramente cu deschideri în
arc) şi romantice (friză de arcaturi,
consolete ş.a.), a fost construit în anii
1852–1859 şi restaurat în 1998. În perioada 1881–1992 acest palat a funcţionat ca
spital. Turnul-clopotniţă, cu rol şi de
poartă de intrare în mănăstire, a fost
ridicat în 1852–1859 şi restaurat în perioada 1992–2007. Zidul de incintă, de
3 m înălţime şi cu o grosime de 80 cm, a
fost construit în anul 1800, întărit cu
metereze în 1812–1821, în prezent aflat
în mare parte în ruină. În satul Poieneşti
se află bisericile „Sfântul Dumitru”, zidită
în 1945 pe locul uneia din vălătuci care
data din 1840, şi „Sfântul Gheorghe”
(2000–2005), iar în satul Oprişiţa există
biserica „Sfântul Nicolae” (1846).

POIENI, com. în jud. Cluj, alcătuită din
8 sate, situată pe valea superioară a
Crişului Repede, în depresiunea omonimă, la poalele de S-SV ale M-ţilor Meseş
şi cele de NE ale M-ţilor Vlădeasa; 5 204
loc. (1 ian. 2011): 2 501 de sex masc. şi
2 703 fem. Staţie de c.f. (în satul Poieni)
şi haltă de c.f. (în satul Bologa). Expl. de
dacit şi andezit (în satele Poieni, Bologa
şi Morlaca). Expl. şi prelucr. lemnului
(cherestea) şi a pietrei. Mat. de constr.
Centru de pictură naivă, de sculpturi în
lemn şi de confecţionare a costumelor
populare. Lacul de acumulare Drăgan
constituie o zonă peisagistică protejată.
Zonă cinegetică protejată, în lunca
Vişagului–Valea Drăganului. Satul Poieni

Poieni. Ruinele cetăţii din satul Bologa

apare menţionat documentar, prima
oară, în anul 1500. Pe terit. satului Bologa,
menţionat documentar, prima oară, în
1319, au fost descoperite (1878, 1936 şi
după 1969) vestigiile unui castru roman
(203 x 121 m), construit iniţial din pământ, refăcut din zid (se pare, în perioada
Severilor) şi întărit cu două şanţuri de
apărare. În apropierea castrului au fost
identificate urmele unei aşezări civile
romane (probabil Resculum) din sec. 2–3,
din care s-au recuperat fibule, unelte şi
arme din bronz, terra sigillata (vase
ceramice romane de un nivel artistic
ridicat) provenite din Gallia, vase de
sticlă din import, opaiţe, monede ş.a. În
satul Bologa se află ruinele unei cetăţi
feudale, din piatră (menţionată documentar în 1322) şi ale unui masiv turn
circular (25 m înălţime).

POIENILE DE SUB MUNTE, com. în jud.
Maramureş, formată dintr-un sat, situată
în depresiunea omonimă din M-ţii
Maramureş, pe râul Ruscova; 10 204 loc.
(1 ian. 2011): 5 279 de sex masc. şi 4 925
fem. Expl. de min. complexe. Expl. şi
prelucr. lemnului. Izv. cu ape minerale,
numite local „borcuturi”. Satul Poienile
de sub Munte apare menţionat documentar, prima oară, în 1353. Biserica din lemn,
ucraineană, cu hramul „Schimbarea la
Faţă” (1788). Satul Poienile de sub Munte
a fost afectat grav de inundaţiile din 25–
27 iul. 2008.
POIENILE GLODULUI Õ Poienile Izei.

POIENILE IZEI, com. în jud. Maramureş,
formată dintr-un sat, situată în partea de
S a Depr. Maramureş, la poalele de NNE ale M-ţilor Lăpuş, pe cursul superior
al râului Şieu; 950 loc. (1 ian. 2011): 462
de sex masc. şi 488 fem. Prelucr. artistică
a lemnului. Până la 17 febr. 1968, satul
Poienile Izei s-a numit Poienile Glodului
(atestat documentar, prima oară, în 1430),
iar până la 10 apr. 1995 a fost sat component al com. Botiza, dată după care a
devenit comună de sine stătătoare. Biserica din lemn, cu hramul „Sfânta
Parascheva” (construită în 1604 şi restaurată în 1711), păstrează picturi interioare
executate în 1793–1794 de zugravul
Gheorghe din Dragomireşti, în stil
popular, pe lemn. Colecţie de icoane pe
lemn. Biserica a fost declarată monument
UNESCO în 1999. Casă ţărănească, veche
de peste 200 de ani, amenajată ca muzeu.
Pădurea de conifere Delniţa şi pădurile
de foioase Scărişoara şi Ticera. Agroturism.

POIENI-SOLCA, com. în jud. Suceava,
formată dintr-un sat, situată în Depr.
Solca, în zona de contact a prelungirilor
Obcinei Mari cu Pod. Sucevei, pe cursul
superior al râului Solca; 2 085 loc. (1 ian.
2011): 1 018 de sex masc. şi 1 067 fem.
Creşterea bovinelor. Satul Poiene-Solca
apare consemnat pe o hartă cadastrală în
1783. Com. P.-S. a fost înfiinţată la 2 apr.
2007 prin desprinderea satului PoieniSolca din subordinea oraşului Solca, jud.
Suceava.
POIENIŢA, vârf în partea de N a M-ţilor
Trascău, reprezentând alt. max. a acestora
(1 437 m).

POJARUL POLIŢEI, peşteră fosilă,
situată în M-ţii Bihor, la 1 070 m alt., în
apropierea Peşterii Scărişoara, în raza
com. Gârda de Sus. Lungimea galeriilor:
c. 450 m. Este alcătuită din mai multe
galerii strâmte, dezvoltate pe diaclaze, şi
din câteva săli (Sala Mare, de 23 m lungime, Sala Albă, Sala Hornului, Sala cu
Bazine, Sala Scării). Intrarea se face
printr-un aven secundar, de formă
triunghiulară, cu o înălţime de 2 m şi o
lăţime de 2,5 m. Este una dintre cele mai
frumoase peşteri din ţară, ornamentată
cu formaţiuni concreţionare dentritice
(concreţiuni sub formă de ciorchine) şi
cristale de calcit alb, care formează un fel
de boboci pe un fond de calcit roşu.
Numeroase stalagmite (unele cu înălţimi
de peste 8 m şi diametrul de 6 m),
stalactite, blocuri de prăbuşire etc.

Polovragi

Declarată monument al naturii (1952).
Acces interzis (închisă cu grilaj de fier).

POJEJENA, com. în jud. Caraş-Severin,
alcătuită din 5 sate, situată pe stg. văii
Dunării, în partea de V a bazinetului
depresionar Moldova Nouă, la poalele
de S ale M-ţilor Locvei; 3 038 loc. (1 ian.
2011): 1 504 de sex masc. şi 1 534 fem.
Pomicultură. Pe terit. satului Pojejena,
menţionat documentar, prima oară, în
perioada 1690–1700, au fost descoperite
urmele unui castru roman din piatră (sec.
2–3) şi ale unei aşezări civile, în care s-au
găsit monumente funerare, statuile lui
Hercule, Dionysos ş.a., o tabletă a
Cavalerilor danubieni etc. Biserica „Sfinţii
Împăraţi Constantin şi Elena” (19021907), în satul Pojejena. Fond cinegetic.
Agroturism.

POJORÂTA, com. în jud. Suceava,
alcătuită din 2 sate, situată în depresiunea
omonimă, la poalele de N-NV ale
masivului Giumalău şi cele de SE ale
Obcinei Mestecăniş, pe cursurile
superioare ale râurilor Moldova şi Putna;
3 172 loc. (1 ian. 2011): 1 581 de sex masc.
şi 1 591 fem. Staţii de c.f. (în satele
Pojorâta şi Valea Putnei). Nod rutier.
Expl. de calcar şi gresie. Expl. şi prelucr.
lemnului (cherestea). Fabrică de produse
lactate. Creşterea bovinelor. Păstrăvărie
(pe Valea Putnei). Pe terit. com. P. se află
schitul Corlăţeni (de călugări), înfiinţat
la 28 oct. 1936 de familia Corlăţeanu,
desfiinţat la 28 oct. 1959 prin Decretul
410, şi reînfiinţat în 1991. Tot în arealul
com. P., în zona pasului Mestecăniş, se află
mănăstirea Mestecăniş (de călugări), cu
biserica „Înălţarea Domnului” construită
în anii 1992–1998 (sfinţită în 1999) în
memoria ostaşilor români căzuţi pe toate
câmpurile de luptă. Agroturism. Com. P.
a fost colonizată cu germani în anul 1808.
Rezervaţie naturală de molidişuri
seculare (290 ha) pe Valea Putnei şi
rezervaţie geologică (clipele triasice) şi
paleontologică (stratele de Pojorâta, 1 ha),
declarată ca atare în 1954, cu urme de
corali.
POLIŢENI Õ Iana.

Pojarul Poliţei. Formaţiuni de calcit
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POLOVRAGI 1. Peşteră în partea de SV
a M-ţilor Căpăţânii, la 670 m alt., săpată
în versantul calcaros de pe stg. Cheilor
Olteţului, în amonte de mănăstirea
Polovragi. Lungimea galerilor: 10 400 m.
Ca geneză, peştera reprezintă un
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meandru fosil al râului Olteţ. Este o
peşteră relativ caldă (8°C), umedă şi
lipsită de curenţi de aer. Numeroase
stalactite şi stalagmite. Faună săracă
(singura specie este Trachysphaera spelaea).
Conform legendelor, aici ar fi trăit
Zamolxe, zeul geto-dacilor. În sec. 19,
această peşteră a fost folosită ca ascunzătoare de către haiduci, iar în 1821 aici
s-a ascuns Iancu Jianu, haiduc şi căpitan
în oastea lui Tudor Vladimirescu.
Obiectiv turistic. Cunoscută şi sub
numele de Peştera lui Pahomie.
2. Com. în jud. Gorj, alcătuită din 2
sate, situată în depresiunea omonimă, la
poalele de SV ale M-ţilor Căpăţânii, pe
cursurile superioare ale râurilor Olteţ şi
Târâia; 2 905 loc. (1 ian. 2011): 1 411 de
sex masc. şi 1 494 fem. Zăcăminte de
grafit. Expl. şi prelucr. lemnului. Pomicultură. Creşterea ovinelor şi bovinelor.
Produse de artizanat (cusături şi ţesături
populare, sculpturi în lemn, împletituri).
Centru etnografic şi folcloric (nedeia de
la Polovragi are loc anual în perioada 14–
20 iul.) Arborete de castan comestibil.
Localitate cu potenţial climateric, cu
topoclimat de adăpost, cu aer curat, lipsit
de praf şi alergeni. În perimetrul satului
Polovragi, atestat documentar în 1480, au
fost descoperite (după 1964) vestigiile
unei cetăţi dacice de tip dava (sec. 2–1
î.Hr.), cu două niveluri de locuire,
cuprinzând un turn de pază şi resturi de
tambururi din piatră provenite de la un
sanctuar. De aici au fost recuperate unelte
şi arme din fier, ceramică dacică cenuşie
(cupe cu reliefuri), monede, o placă din
bronz având pe o faţă imaginea Cavalerilor danubieni. În satul Polovragi se
află o mănăstire de maici (până în 1968 a
fost de călugări), situată în vecinătatea
Cheilor Olteţului, la poalele masivului
Piatra Polovragi, ctitorie din anii 1504–
1505 a fraţilor Radul (comis) şi Pătru
(spătar), fiii lui Danciul Zamona. Biserica
mănăstirii, cu hramul „Adormirea Maicii
Domnului” (atestată documentar într-un
hrisov emis de Matei Basarab la 6 iul.
1648), a fost rezidită în anii 1643–1647 (pe
locul bisericii din lemn) prin strădania
marelui postelnic Danciul Barbu Pârâianu
(ambasador al domnului Matei Basarab
la Istanbul) şi restaurată în anii 1690–1693
prin grija domnului Constantin
Brâncoveanu; păstrează picturi murale
interioare executate în stil brâncovenesc,
pe un fond albastru (în anii 1702–1703,

Polovragi (2). Biserica „Adormirea Maicii Domnului”

sfinţite la 11 sept. 1703) de zugravii
Konstantinos, Andrei, Gheorghe, Simion,
Istrate şi Hranite, formaţi la Şcoala de
zugravi de la Hurez. Dintre picturi se
remarcă originala reprezentare a muntelui Athos, unică în pictura românească
veche, precum şi tablourile votive din
pronaos, care îi înfăţişează pe domnul
Constantin Brâncoveanu cu soţia,
Doamna Maria, şi pe Mitropolitul
Teodosie al Ţării Româneşti. Biserica
bolniţei, cu hramul „Sfântul Nicolae”,
zidită în stil bizantin, în anii 1731–1732,
prin osârdia egumenului Lavrentie,
păstrează picturi murale interioare
executate în 1738 de Gheorghe şi Ioan.
Mănăstirea a fost prădată de trupele
turceşti comandate de Pasvan-Oğlu la 27
apr. 1802. Mănăstirea Polovragi a fost
restaurată în anii 1980–1984 şi posedă o
colecţie de c. 650 de icoane pe sticlă şi pe
lemn, datând din sec. 18–19, precum şi o
bibliotecă valoroasă, cu peste 3 000 de
vol. în limbile română, slavonă şi greacă,
printre care se remarcă unele cărţi rare,
cum sunt Îndreptarea Legii (1652),
Evanghelia de la Bucureşti (1682), Apostolul
(1683), precum şi unele manuscrise de
muzică psaltică (Evloghionul lui Anton
Pann, 1846, Anastasimatarul lui Gherontie,
1863) ş.a. Chiliile mănăstirii, construite
cu etaj şi cerdac, înconjură curtea
interioară. În satul Polovragi mai există
o biserică din lemn, cu hramul „Sfântul
Nicolae”, datând din anul 1806.
Agroturism.

POLYAN (sau POLLYAN) Õ Poiana
Blenchii.

Polovragi (1). Stalactite şi stalagmite

POMÂRLA, com. în jud. Botoşani, alcătuită din 3 sate, situată în zona de contact
a Câmpiei Jijiei Superioare cu Dealurile
Ibăneşti, pe cursul superior al Jijiei, la
graniţa cu Ucraina; 2 732 loc. (1 ian. 2011):
1 361 de sex masc. şi 1 371 fem. Parc
dendrologic. În satul Racovăţ există
biserica „Sfinţii Voievozi” (1953), iar în
satul Pomârla se află biserica din lemn
cu hramul „Duminica Tuturor Sfinţilor”,
reconstruită în anii 1810–1813 (pe locul
uneia din sec. 17) din iniţiativa hatmanului Ioniţă Başotă. Biserica a fost reparată în anii 1849 şi 1887–1891. În satul
Pomârla există clădirea fostului liceu-internat „Başotă” (c. 1900).

POMEZEU, com. în jud. Bihor, alcătuită
din 8 sate, situată în partea de NV a Depr.
Beiuş, la poalele de SV ale M-ţilor
Pădurea Craiului, pe râul Holod; 3 067
loc. (1 ian. 2011): 1 564 de sex masc. şi
1 503 fem. Expl. de calcar. Expl. şi prelucr.
lemnului. Agroturism. Satul Pomezeu
apare menţionat documentar, prima
oară, în 1492. Bisericile din lemn cu hramurile „Pogorârea Duhului Sfânt” (1651,
cu modificări din 1889 şi iconostas pictat
din sec. 18) şi „Sfântul Nicolae” (1730,
pictată în 1867 de M. Palann), în satele
Câmpani de Pomezeu şi Vălani de
Pomezeu. Bisericile de zid cu hramurile
„Sfântul Teodor Tiron” (1834, cu picturi
murale inetrioare originare), „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1850,
restaurată în anii 1927-1929, pictată în
1995-1996 de fraţii Sorin şi Iulian Hosu),
„Pogorârea Duhului Sfânt” (1886,
reparată în 1997 şi pictată în frescă în
1998), „Sfântul Nicolae” (1914, rezidită

din temelie în 1988-1995, pictată în 19981999) şi „Sfântul Gheorghe” (1942), în
satele Hidiş, Coşdeni, Pomezeu, Spinuş
de Pomezeu şi Sitani.
POMI, com. în jud. Satu Mare, alcătuită
din 4 sate, situată în zona de contact a
Câmpiei Someşului cu Dealurile Codrului, pe stg. văii Someşului; 1 986 loc.
(1 ian. 2011): 953 de sex masc. şi 1 033
fem. Expl. lemnului. Produse de panificaţie. Culturi de cereale, floarea-soarelui,
cartofi, plante tehnice şi de nutreţ ş.a.
Creşterea bovinelor, ovinelor, porcinelor,
cabalinelor. Satul Pomi apare menţionat
documentar, prima oară, în 1407, cu
numele Remethe. În satul Aciua, menţionat documentar, prima oară, în 1394, se
află biserica ortodoxă cu hramul „Sfântul
Dumitru” (1862), în satul Borleşti, atestat
documentar în 1585, există biserica grecocatolică cu hramul „Sfântul Vasile cel
Mare” (1847-1855), iar în satul Pomi este
biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil” (1800). În arealul satului Borleşti
există poieni cu lalele pestriţe şi cu
narcise.
PONOARE, Rezervaţia
Ponoare Õ Bosanci.

Bosanci–

PONOARELE, com. în jud. Mehedinţi,
alcătuită din 15 sate, situată în partea de
N-NE a Pod. Mehedinţi; 3 724 loc. (1 ian.
2011): 1 360 de sex masc. şi 1 364 fem.
Expl. lemnului. Centru de manifestări
etnofolclorice (Sărbătoarea liliacului are
loc anual, în luna mai), de ţesături şi
cusături populare. În satul Gărdăneasa
se află biserica având hramul „Sfânta
Treime” (1887); bisericile din lemn cu
hramurile „Sfântul Nicolae” (construită
în 1851 pe locul uneia din 1763), declarată monument istoric, şi „Sfinţii Îngeri”
(1792, refăcută ulterior din zid), în satele
Ponoarele şi Proiteşti. În satul Ponoarele
s-a construit (2006-2011) biserica având
dublu hram - „Sfântul Nicodim” şi
„Sfântul Pantelimon”, aflată în apropierea Podului natural sau „Podul lui
Dumnezeu”.
Rezervaţie
naturală
botanică (20 ha) alcătuită, predominant,
din tufe de liliac (Syringa vulgaris). Pe
supr. calcaroase din această zonă se
dezvoltă şi unele plante rare, cum sunt:
Cirsium acaule, Acnatherum calamagrostis,
Carlina utzka ş.a. şi trăiesc unele reptile
sudice (Lacerta viridis, Vipera ammodytes
ş.a.). În satul Ponoarele se află lacul Zăton
(Õ) şi „Podul Uriaşilor” („Podul lui
Dumnezeu” sau Podul natural de la
Ponoarele) – o boltă naturală cu o

grosime de 4 m, o deschidere de 25 m, o
lungime de 61 m, o lăţime de 8 m şi o
înălţime de 9,7 m, peste care trece o şosea.
Acest pod natural reprezintă resturile
tavanului unei peşteri prăbuşite. Declarat
monument al naturii.

PONOR, com. în jud. Alba, alcătuită din
6 sate, situată la poalele de N ale M-ţilor
Trascău, pe râurile Cheia şi Geogel; 507
loc. (1 ian. 2011): 272 de sex masc. şi 235
fem. În satul Geogel, menţionat documentar, prima oară, în 1867, se află o
biserică din lemn, cu hramul „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1751,
pictată în 1756 de Ion din Beriu, cu altar
din piatră realizat în 1840), declarată
monument istoric, iar în satul Ponor,
atestat documentar în 1648, se află
mănăstirea cu acelaşi nume (de călugări),
înfiinţată în anul 2002, la 1 300 m alt., cu
biserica având dublu hram - „Înălţarea
Domnului” şi „Sfântul Nicolae” (20022010). Rezervaţiile naturale „Vânătările
Ponorului” (5 ha), aflată în cadrul unei
depresiuni carstice (polie) de c. 150 km2,
şi „Cheile Geogelului” (5 ha).
PONS AUGUSTI Õ Marga.
PONSIONA Õ Craiova.

PONTUS EUXINUS, numele antic al
Mării Negre, însemnând în limba greacă
„marea ospitalieră”. Această denumire a
fost atribuită Mării Negre de către greci,
care au dorit să schimbe vechiul nume
persan axsaena (= negru), înţeles de
aceştia ca axeinos (= neospitalier).
POPÂNZĂLEŞTI,
Drăgoteşti (1).

Mănăstirea

Õ

POPEŞTI 1. Com. în jud. Argeş, alcătuită
din 4 sate, situată în Câmpia GăvanuBurdea, pe cursurile superioare ale

Ponoarele. „Podul Uriaşilor”
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râurilor Teleorman şi Bucov; 2 104 loc.
(1 ian. 2011): 1 034 de sex masc. şi 1 070
fem. Expl. de petrol. Până la 13 mai 2003,
com. P. a avut în componenţă satele
Adunaţi, Bucov şi Râca, care la acea dată
au format com. Râca. Biserica „Sfântul
Nicolae” (1836–1843), în satul Palanga.
2. Com. în jud. Bihor, alcătuită din 7
sate, situată în Depr. Bistra-Popeşti, în
zona Dealurilor Barcăului, pe cursul
superior al râului Bistra; 7 961 loc. (1 ian.
2011): 3 977 de sex masc. şi 3 984 fem.
Staţie finală de c.f. (în satul Popeşti). Nod
rutier. Expl. de lignit (în satele Cuzap,
Varviz, Vărzari, Voivozi) şi de şisturi şi
nisipuri bituminoase (în satul Budoi).
Termocentrală (în satul Voivozi). Confecţii; încălţăminte. Satul Popeşti apare
menţionat documentar, prima oară, în
1435 (Possessio walachalis Papfalwa). În
satul Voivozi se află mănăstirea cu acelaşi
nume (de călugăriţe), înfiinţată în 1993,
cu o biserică din lemn cu hramul „Sfinţii
Voievozi”, datând din anul 1700, declarată monument istoric, adusă din satul
Sacalasău din com. Derna, jud. Bihor.
3. Com. în jud. Iaşi, alcătuită din 6
sate, situată în zona de contact a Câmpiei
Jijiei Inferioare cu Pod. Central Moldovenesc; 4 311 loc. (1 ian. 2011): 2 158 de
sex masc. şi 2 153 fem. Creşterea bovinelor. În satul Popeşti, menţionat documentar, prima oară, în 1476, se află
biserica „Sfinţii Voievozi” (1776, reparată
în 1937 şi 1947), biserica din lemn cu
hramul „Sfânta Treime”, declarată monument istoric în anul 2004 (construită în
1710, reparată în 1882, 1935, 1958 şi
restaurată în 2007–2009, cu pridvor adăugat în 1920 şi tencuită la interior în 1947)
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si 1980-1983,

şi conacul „Cantacuzino-Paşcanu” (începutul sec. 18, cu transformări ulterioare
care i-au dat o înfăţişare neoclasică)
amplasat în mijlocul unui parc; bisericile
cu hramurile „Sfinţii Voievozi” (1785) şi
„Sfântul Nicolae” (sec. 18, rezidită în
1857), în satul Doroşcani; bisericile cu
hramurile „Sfinţii Împăraţi Constantin şi
Elena” (1833) şi „Sfântul Dumitru” (1835),
în satele Hărpăşeşti şi Obrijeni.
4. Com. în jud. Vâlcea, alcătuită din
7 sate, situată în partea de NE a Piem.
Olteţului, pe cursul inf. al râului
Luncavăţ; 3 152 loc. (1 ian. 2011): 1 586
de sex masc. şi 1 566 fem. Culturi de
cereale, cartofi, legume ş.a. Creşterea
bovinelor, ovinelor, porcinelor, caprinelor. Fond cinegetic (căprioare, vulpi,
iepuri ş.a.). În satul Popeşti, atestat documentar la 30 apr. 1577, se află biserica
„Sfântul Nicolae” (1924), în satul Dăeşti
există biserica „Intrarea în Biserică a
Maicii Domnului” (1829, reparată în
1878), în satul Meieni este biserica „Sfinţii
Voievozi” (1904), iar în satul Urşi se află
o biserică din lemn, cu dublu hram –
„Buna Vestire” şi „Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil” (1757, zugrăvită în
1843), declarată monument istoric în
2004, aflată în stare de degradare.
5. Com. în jud. Vrancea, alcătuită din
2 sate, situată în zona de contact a Subcarpaţilor Vrancei cu Câmpia Râmnicului,
la 14 km SV de municipiul Focşani; 3 373
loc. (1 ian. 2011): 1 615 de sex masc. şi
1 758 fem. Centru viticol. Pomicultură.
Com. P. a fost înfiinţată la 22 mai 2003 prin
desprinderea satelor Popeşti şi Tercheşti
din com. Urecheşti, jud. Vrancea.
6. Sat aparţinând oraşului Mihăileşti,
jud. Giurgiu, pe terit. căruia au fost
descoperite urmele unei aşezări fortificate
geto-dacice (sec. 2–1 î.Hr.), identificată
ipotetic cu Argedava – important centru
politic şi reşed. unei căpetenii geto-dacice
(probabil a lui Burebista).

POPEŞTI-LEORDENI, oraş în jud. Ilfov
situat în Câmpia Bucureştiului, pe dr. văii
Dâmboviţa; 17 631 loc. (1 ian. 2011): 8 538
de sex masc. şi 9 093 fem. Supr.: 55,8 km2,
din care 9,7 km2 în intravilan; densitatea:
1 818 loc./km2. Nod rutier. Uzină de
anvelope („Danubiana” S.A.) desfiinţată
în anul 2006; producţie de ambalaje din
material plastic, de produse chimice,
articole de papetărie, fire şi fibre
artificiale, confecţii, încălţăminte şi alim.
(preparate din carne şi lapte, biscuiţi,
, [nfiin\at` [n1962, a fost

Fabric` de reciclare
a de]eurilor
din
dulciuri).
Termocentrala
„Bucureştisticl` (din
Sud”,
dată2013).
în folosinţă în 1965. Creşterea
bovinelor şi porcinelor. Sere legumicole.
Culturi de cereale, plante tehnice şi de
nutreţ, legume etc. Cămin pentru bătrâni
şi cămin pentru copiii orfani. Localit. P.-L.
este menţionată documentar în 1530.
Bisericile cu hramurile „Sfântul Ale
xanNicolae"
dru” sau biserica „Vintilă Vodă” (18,50
m lungime şi 7,50 m lăţime), construită
în perioada 1673–25 sept. 1676, reparată
în 1970-1971, declarată monument istoric,
şi „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”
zidită în anii 1807–1808 din iniţiativa şi
pe cheltuiala marelui vornic Mihail
Manu, pictată în 1808-1810
1810 de zugravul Mincu
şi sfinţită la 26 mart. 1811. Pe peretele
vestic al pronaosului se afla un tablou
votiv, care-l înfăţişa pe Mihail Manu cu
soţia lui, Smaranda, şi cei opt copii ai lor,
realizat în anul 1825 de Nicolae
Polcovnicu. Biserica a căzut la cutremurul
din 4 mart. 1977, fiind reconstruită în
1985-1992. În oraş se mai află o biserică
romano-catolică reconstruită după cutremurul din 1977 pe locul celei vechi care
data din 1893 şi curtea boierească a lui
Mihail Manu datând din sec. 18, înconjurată de ziduri înalte, susţinute de
contraforturi. Com. P.-L. a fost trecută în
categoria oraşelor la 9 apr. 2004. Între 23
ian. 1981 şi 10 apr. 1997 a făcut parte din
Sectorul Agricol Ilfov.

POPINA, insulă situată în partea de N a
lacului Razim, la c. 6 km NV de gura de
vărsare a canalului Dunavăţ. Supr.: 98
ha. Este formată din calcare mezozoice,
acoperite de un strat de loess. Insula
apare cartografiată, prima oară, în 1835,
pe o hartă rusă, cu numele popular
Pochina. Vegetaţia este reprezentată prin
tufişuri de cătină şi prin câteva specii de
plante ierbacee (cimbrişor, nalbă, volbură
ş.a.). Loc de cuibărit sau de pasaj pentru
numeroase păsări (gâsca, raţa, pescăruşul
argintiu, ciocîntors, călifar alb, călifar
roşu etc.).
POP IVAN, masiv muntos în partea de
NV a M-ţilor Maramureş, situat între
râurile Repedea (la E), Ruscova (la S),
Vişeu (la SV), Bistra (la V) şi graniţa cu
Ucraina (la N). Alcătuit din şisturi cristaline (micaşisturi şi paragnaisuri), din
gresii şi argile marnoase. Alt. max.: 1 937 m.

POPLACA, com. în jud. Sibiu, formată
dintr-un sat, situată în SV Depr. Sibiu, la
poalele de NE ale M-ţilor Cindrel; 1 781
loc. (1 ian. 2011): 917 de sex masc. şi 864
fem. Expl. de calcar. Expl. şi prelucr.

lemnului; prelucr. laptelui. Morărit.
Creşterea bovinelor şi ovinelor. Satul
Poplaca apare menţionat documentar,
prima oară, în 1382, cu numele
Gonczesdorff. Biserică ortodoxă, cu hramul
„Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”
(1793), cu zid de incintă construit în 1818,
declarată monument istoric.

POPOVĂŢ, peşteră în SV României, în
NE M-ţilor Anina, pe versantul drept al
Văii Caraş, la 421 m alt., la 15 km S de
municipiul Reşiţa. Lungimea galeriilor:
1 121 m. Descoperită în 1890 şi cercetată
în 1936–1939, 1961–1965. Alcătuită din
şapte săli mari, legate între ele prin galerii
de diferite dimensiuni, care prezintă
numeroase sifoane, conuri de grohotiş,
lapiezuri, poliţe din silex, stalactite şi stalagmite uriaşe, coloane, formaţiuni
concreţionare etc. Temp. aerului din
interior este de 9°C, iar umezeala de
100%. Faună variată (lilieci, melci,
insecte). Resturi scheletice de Ursus
spelaeus şi de Cricetulus migratorius
(rozător fosil); urme ale activităţii umane
(unelte din os). Rezervaţie speologică (din
1963). Greu accesibilă.

POPRICANI, com. în jud. Iaşi, alcătuită
din 9 sate, situată în Câmpia Jijiei
Inferioare, pe dr. văii Jijia; 8 042 loc. (1
ian. 2011): 4 026 de sex masc. şi 4 016 fem.
În satul Popricani, menţionat documentar, prima oară, în 1476, se află biserica
„Sfântul Nicolae”, construită în 1984-1987
pe locul uneia din 1810-1812 distrusă în
timpul celui de-al Doilea Război Mondial,
iar în satul Cârlig, biserica „Sfântul
Prooroc Isaia” (1815, reparată în 1888–
1889).
PORCEŞTI 1. Õ Moldoveni (2).
2. Õ Turnu Roşu (2).

POROINA MARE, com. în jud. Mehedinţi,
alcătuită din 4 sate, situată în partea de
S a Piem. Bălăciţei, pe cursul superior al
râului Drincea; 1 184 loc. (1 ian. 2011): 552
de sex masc. şi 632 fem. Apicultură. Pe
terit. satului Poroina Mare a fost descoperit, la sf. sec. 19, un rhyton (cupă în
formă de corn) din argint aurit (sec. 3
î.Hr.). Biserica având dublu hram „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” şi
„Sfântul Nicolae” construită în 1895-1905
pe locul uneia care data din anul 1700,
surpată la 7 ian. 1893, în satul Poroina
Mare.
POROLISSUM Õ Mirşid.

POROSCHIA, com. în jud. Teleorman,
alcătuită din 2 sate, situată în Câmpia

Boian, pe cursul inf. al râului Vedea; 4 637
loc. (1 ian. 2011): 2 274 de sex masc. şi
2 363 fem. Culturi de cereale, plante
tehnice şi de nutreţ, legume etc.
Viticultură. Creşterea bovinelor. Produse
lactate. În satul Poroschia se află biserica
„Înălţarea Sfintei Cruci” (1906), iar în
satul Calomfireşti există biserica „Sfântul
Gheorghe” (1925).

PORTIŢA, mică lagună în partea de SE
a complexului lagunar Razim, între
grindurile Coşna (la NE) şi Chituc (la SV),
prin care se face schimbul de ape între
lacul Razim şi Marea Neagră. La începutul sec. 18 (1710) figura pe diferite
hărţi europene. Cherhana. Complex
turistic. Cunoscută şi sub numele de Gura
Portiţei.

PORŢILE DE FIER, denumirea (în sens
restrâns) sub care este cunoscut sectorul
inf. al defileului Dunării, cuprins între
localit. Vârciorova şi Gura Văii, în
lungime de 9 km. În această zonă, lăţimea
fluviului se îngustează până la 600 m, iar
căderea apei, înainte de regularizarea
cursului, se făcea pe o pantă de 238
cm/km. Înainte de construirea barajului
şi crearea lacului de acumulare, în acest
sector (cu multe praguri, stânci emerse
la ape mici, cu vâltori şi repezişuri),
navigaţia se efectua în condiţii extrem de
grele, aici având loc numeroase naufragii
(trecerea prin Defileul Dunării dura 120
de ore, iar navigaţia era posibilă numai
pe timpul zilei). Din cauza condiţiilor
dificile de navigaţie, în perioada 1890–
1898 s-a amenajat, pe traseul unui vechi
canal construit de romani, un canal de
navigaţie pe malul sârbesc, cu o lăţime
de 75 m şi adâncime de 2 m, prin care
treceau vasele tractate de locomotive
(halaj). Din 1957, în această regiune s-a
desfăşurat o intensă activitate de cercetare topografică, hidrologică, geologică,
geofizică, geotehnică etc., în vederea
construirii nodului hidroenergetic şi de
navigaţie „Porţile de Fier I”, proiect
realizat de România în colaborare cu
Iugoslavia (7 sept. 1964–sept. 1971).
Corpul barajului, construit între localit.
Gura Văii (România) şi Šip (Serbia), are
o lungime de 868 m şi o înălţime de 60,40
m, permiţând ridicarea nivelului apelor
Dunării cu c. 33 m peste nivelul mediu şi
crearea lacului de acumulare „Porţile de
Fier I” (130 km lungime; lăţime max.: 5
km; supr.: c. 100 km2; volum: 2,1 md. m3).
Prin crearea acestui lac, obstacolele
naturale de pe cursul Dunării au dispărut,

iar navigaţia s-a îmbunătăţit şi datorită
celor două ecluze (fiecare dintre ele
având 310 m lungime, 34 m lăţime şi 4,5
m adâncime), care asigură posibilitatea
traversării simultane a unor convoaie de
nave în 31 de ore (faţă de 120 de ore în
trecut), inclusiv noaptea. Cele două
hidrocentrale, cu o putere totală instalată
de 2 100 MW şi o producţie de peste 11
miliarde kWh anual, au intrat în funcţiune cu primele turbogeneratoare în 1971.
Hidrocentrala de pe malul românesc, cu
6 grupuri electrogene de câte 175 MW
fiecare (în total 1 050 MW), a început să
funcţioneze cu întreaga capacitate la 16
mai 1972. Construirea acestui gigant
hidroenergetic, unul dintre cele mai mari
din Europa, a determinat schimbări
esenţiale de ordin fizico- şi economicogeografic: ins. Ada-Kaleh a dispărut sub
apele lacului de acumulare; afl. Dunării
şi-au înălţat gura de vărsare, ca urmare
a creşterii nivelului apelor din lacul de
acumulare, cu peste 33 de m; vechea
vatră a oraşului Orşova a fost inundată
de apele lacului, iar localit. a fost strămutată pe terasele mai înalte ale Dunării şi
pe versanţii M-ţilor Almăj; vechile căi de
comunicaţie (şoseaua şi c.f.) din lungul
defileului au fost înghiţite de ape, construindu-se altele noi (noua linie de c.f.
de 24 km lungime, electrificată, a fost
dată în exploatare în 1969). Noua entitate
fizico- şi economico-geografică s-a încadrat perfect în peisaj şi în circuitul turistic
al zonei şi al ţării. În timpul săpăturilor
efectuate pentru construirea complexului
hidroenergetic au fost scoase la iveală
vestigiile unor aşezări şi culturi din
Paleolitic (o falangă de cal cu decor
incizat, geometric, săpăligi din corn de
cerb), din Epoca mijlocie a bronzului
(vase ceramice cu decor geometric
unghiular, aparţinând culturii Vatina –
1500–1300 î.Hr.), din perioada dacică şi
romană târzie. Tot aici a fost descoperit
un tezaur traco-getic, alcătuit dintr-un
coif din argint şi un pahar din argint în
formă de pâlnie dublă, cu decor zoomorf
în relief, asemănător celui de la Agighiol.
Într-o accepţiune mai largă, denumirea
Defileul Dunării de la Porţile de Fier este
utilizată pentru întregul sector de vale
care străbate Carpaţii, despărţind M-ţii
Banatului de pe terit. României de
capătul sud-vestic al Carpaţilor, aflat pe
terit. Serbiei. Acest sector, cunoscut de
localnici sub numele de clisură, este
alcătuit dintr-o succesiune de mici
defilee, separate de bazinete depre-
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sionare: Defileul Gura Nerei–Valea Rilii;
Depr. Moldova Nouă; Defileul Pescari–
Alibeg; Depr. Liubcova; Defileul
Berzasca–Greben; o porţiune de vale mai
largă între Greben şi Plavişeviţa;
Cazanele Mari; bazinetul Dubova;
Cazanele Mici; Depr. Ogradena–Orşova
şi Defileul Porţile de Fier propriu-zis,
după care Dunărea iese din spaţiul
carpatic, pătrunzând în Depr. Turnu
Severin. În defileu se întâlnesc câteva
sectoare cu relief carstic complex, cuprinzând şi o serie de peşteri ocrotite (la
Pescari, Sirinia, Sviniţa, Cazane). Flora
este bogată şi foarte interesantă, cu
numeroase elemente sudice, unele foarte
rare în România (Daphne laureola,
Campanula crassipes); există şi câteva
endemisme proprii acestui defileu:
Prangos carinata, Tulipa hungarica spp.
undulatifolia, Stipa danubialis. Tot aici se
Na\ional
de Fier, inaugurat
la 6 mart. 2000,
află şi Parcul
o serie
dePor\ile
rezervaţii
naturale,
extinse pe o supr. totală de 115 656 ha,
iar în viitor se preconizează realizarea
unui parc naţional sau a unui parc transfrontalier, având în vedere că pe malul
drept se află aria protejată Gerdap. Astfel
ar putea fi pus în valoare potenţialul
turistic, insuficient utilizat până acum din
cauza restricţiilor impuse în trecut în
zonele de frontieră.
PORŢILE DE FIER I Õ Porţile de Fier.
PORŢILE DE FIER II Õ Gogoşu (2).

PORUMBACU DE JOS, com. în jud.
Sibiu, alcătuită din 5 sate, situată în partea
de V a Depr. Făgăraş, la poalele de N ale
M-ţilor Făgăraş şi cele de SE ale Pod.
Hârtibaci, pe cursul mijlociu al Oltului şi
pe râul Porumbacu; 3 149 loc. (1 ian.
2011): 1 571 de sex masc. şi 1 578 fem.
Reşed. comunei este satul Porumbacu de
Jos. Staţie de c.f. (în satul Porumbacu de
Jos) şi halte de c.f. (în satele Colun şi
Scoreiu). Expl. de calcar (în satul
Porumbacu de Sus). Utilaje pentru extracţie şi pentru construcţii. Centru de
prelucr. artistică a lemnului, de ţesături
şi cusături. Pomicultură. În satul
Porumbacu de Jos, menţionat documentar,
prima oară, în 1466, iar apoi în 1546, cu
numele Warembach, se află clădirea
vechiului Oficiu poştal-tranzit (1756–
1760), bisericile ortodoxe „Adormirea
Maicii Domnului” (1850-1854) şi „Sfântul
Nicolae” (1845-1851, retrocedată cultului
greco-catolic în 1994 şi reparată în 1995),
iar în satul Porumbacu de Sus există
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bisericile ortodoxe „Sfântul Nicolae”
(1876) şi „Cuvioasa Parascheva” (19021903); bisericile ortodoxe cu hramurile
„Naşterea Domnului” (1806) şi „Tăierea
Capului Sfântului Ioan Botezătorul”
(1811), în satele Sărata şi Colun. Sat
turistic. Punct de plecare spre cabana şi
vf. Negoiu.

PORUMBENI, com. în jud. Harghita,
alcătuită din 2 sate, situată în zona
Subcarpaţilor Târnavei, pe râul Târnava
Mare, la 60 km VSV de municipiul
Miercurea-Ciuc; 1 823 loc. (1 ian. 2011):
919 de sex masc. şi 904 fem. Reşed. com.
P. este satul Porumbenii Mari. Halte de c.f.,
în satele Porumbenii Mari şi Porumbenii
Mici. Produse de panificaţie (pâine,
biscuiţi, tăiţei). Muzeu etnografic. În
arealul satului Porumbenii Mari se află
lacul Rat (2,8 ha; ad. max.: 7 m) format în
spatele unui val de alunecare de pe dr.
văii Pârâului Tulbure. Pe terit. satului
Porumbenii Mari, atestat documentar în
1333, au fost descoperite (1956) urmele
unei aşezări hallstattiene şi ale unei cetăţi
dacice, fortificată cu valuri de pământ şi
şanţuri, datând din perioada sec. 1 î.Hr.1 d.Hr., iar în arealul satului Porumbenii
Mici, menţionat documentar în anul 1506,
au fost scoase la iveală vestigiile unei
aşezări din Epoca bronzului (cultura
Wietenberg, sec. 16–13 î.Hr.), în care s-au
găsit fragmente de vase ceramice decorate cu motive geometrice (zigzaguri,
meandre, motive stelate), precum şi
urmele unei aşezări rurale daco-romane
care a persistat şi după retragerea administraţiei romane din Dacia (271/275), şi
ale unei aşezări fortificate din sec. 6–7, cu
cimitir de incineraţie. În satul Porumbenii
Mari există o biserică ortodoxă cu hramul
„Sfântul Nicolae (1737) şi o biserică
(iniţial romano-catolică), zidită în anii
1332-1337, reconstruită în sec. 18-19,
declarată monument istoric (în prezent
aparţinând cultului reformat), cu zid de
incintă, fresce şi tavan casetat, pictat în
1789 şi 1816. Com. P. a fost înfiinţată la 7
apr. 2004 prin desprinderea satelor
Porumbenii Mari şi Porumbenii Mici din
com. Mugeni, jud. Harghita.

PORUMBEŞTI, com. în jud. Satu Mare,
alcătuită din 2 sate, situată în Câmpia
Someşului, pe valea râului Tur, la graniţa
cu Ucraina; 2 593 loc. (1 ian. 2011): 1 296
de sex masc. şi 1 297 fem. Haltă de c.f. (în
satul Porumbeşti). Culturi de cereale.

Atelier de tâmplărie. Produse de panificaţie. Cămin cultural. În satul Porumbeşti, atestat documentar în 1274, se află
o biserică ortodoxă cu hramul „Naşterea
Maicii Domnului” (1831) şi o biserică
romano-catolică, construită în 1747-1767
pe locul uneia din 1440, cu turn din 1833,
renovată în 1978 şi 1982, iar în satul
Cidreag, menţionat documentar în 1319,
există o biserică romano-catolică şi una
greco-catolică. Com. P. a fost înfiinţată la
25 mart. 2005 prin desprinderea satelor
Cidreag şi Porumbeşti din com. Halmeu,
jud. Satu Mare.
POSADA, loc neidentificat, probabil în
Ţara Loviştei, unde oastea Ţării Româneşti, comandată de Basarab I, a învins
(9–12 nov. 1330) armata invadatoare a
regelui ungur Carol I Robert de Anjou,
suzeranul său, eveniment ce a marcat
obţinerea şi consolidarea independenţei
Ţării Româneşti.

POSEŞTI, com. în jud. Prahova, alcătuită
din 10 sate, situată în Subcarpaţii
Buzăului; 3 989 loc. (1 ian. 2011): 2 010 de
sex masc. şi 1 979 fem. Reşed. com. este
satul Poseştii-Pământeni. Pomicultură
(meri, pruni, peri, nuci). În satul PoseştiiPământeni se află o biserică din lemn, cu
hramul „Sfinţii Voievozi” (1732), şi o
biserică de cărămidă cu hramul „Sfântul
Gheorghe” (1859, pictată în 1901-1904,
reparată în 1941, restaurată şi repictată
în 2007-2009).
POSNEAZI Õ Moldova Nouă.

POSTĂVARU, masiv muntos în partea
de SV a Carpaţilor Orientali, în grupa
M-ţilor Bârsei, situat între văile Ghimbăşel
şi Timiş, în vecinătatea de S a Braşovului
(12 km). Alcătuit din calcare jurasice,
conglomerate şi marne. Frecvente fenomene carstice şi abrupturi dezvoltate pe
calcare. Alt. max.: 1 802 m (vf. Postăvaru).
Importantă bază turistică şi a sporturilor
de iarnă: cabane, teleferic (din Poiana
Braşov), pârtii de schii. Releu de televiziune. Cunoscut şi sub denumirea de
Cristianu Mare.

POŞAGA, com. în jud. Alba, alcătuită din
7 sate, situată în Depr. Sălciua, pe pantele
de N ale M-ţilor Trascău şi cele de E ale
Muntelui Mare, la confl. râului Poşaga
cu Arieşul; 1 171 loc. (1 ian. 2011): 577 de
sex masc. şi 594 fem. Staţie de c.f. (în satul
Lunca) şi haltă de c.f. (în satul Poşaga de
Jos). Muzeu etnografic. Reşed. com. este
satul Poşaga de Jos, atestat documentar,
prima oară, în 1365. Expl. de calcare

compacte. Moară de apă (în satul Poşaga
de Sus) şi vâltori (în satele Poşaga de Jos
şi Poşaga de Sus). Produse de artizanat.
Pe terit. satului Poşaga de Jos a fost
descoperit un tezaur monetar şi podoabe
din argint datând din sec. 2 d.Hr. În satul
Poşaga de Sus, menţionat documentar în
1824, se află o biserică din lemn, cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”
(1789), iar în satul Poşaga de Jos există
mănăstirea „Izvoru Poşaga”, cu biserica
având hramul „Adormirea Maicii
Domnului” construită din bârne pe
fundaţie de piatră în anii 1933–1935 prin
osârdia preotului paroh Alexandru
Rujdea. Viaţa monahală a fost organizată
abia în anul 1948, dar desfiinţată de
autorităţile comuniste la 28 oct. 1959.
Biserica păstrează picturi interioare
originare executate de Carol Gross. În
1979 biserica a fost restaurată, iar în 1990
a fost reluată activitatea monastică după
prăbuşirea comunismului la sfârşitul
lunii dec. 1989. În arealul com. P. se află
rezervaţia naturală Şesul Craiului de la
Scăriţa-Belioara, care cuprinde mai multe
rarităţi floristice, printre care se numără
şi strugurii ursului (Arctostaphyllos uva-ursi)
şi rezervaţia naturală „Cheile Poşagăi”, cu
izbucul „Bujor”, declarate monumente ale
naturii. Com. P. are în componenţă satul
Inceşti care s-a depopulat la sf. sec. 20 şi
începutul sec. 21, existând din punct de
vedere ad-tiv, dar fără locuitori.
POŞTA Õ Poşta Câlnău.

POŞTA CÂLNĂU, com. în jud. Buzău,
alcătuită din 6 sate, situată în zona de
contact a Câmpiei Râmnicului cu Subcarpaţii Buzăului, la poalele de S ale Dealurilor Blăjani şi Buda, pe râul Câlnău; 6 008
loc. (1 ian. 2011): 2 951 de sex masc. şi
3 057 fem. Producţie de ţuică. Atelier de
tâmplărie. Broderii. Pomicultură. Fermă
avicolă. Centru de ceramică populară.
Satul Poşta Câlnău apare menţionat
documentar, prima oară, în 1519. Până la
17 febr. 1968, satul şi com. Poşta Câlnău
s-au numit Poşta.
POTABISSA Õ Turda (3).
POTAISSA Õ Turda (3).

POTCOAVA, oraş în jud. Olt situat în
zona de contact a Piem. Cotmeana cu
Câmpia Boian, pe râul Plapcea; 5 836 loc.
(1 ian. 2011): 2 924 de sex masc. şi 2 912
fem. Supr.: 65,3 km2, din care 6,6 km2 în
intravilan; densitatea: 884 loc./km2. Staţie
de c.f. (inaugurată la 5 ian. 1875) în oraşul
Potcoava şi haltă de c.f. (în satul Sineşti).

Nod rutier. Expl. de petrol. Confecţii;
preparate din carne. Cămin cultural.
Bibliotecă orăşenească cu c. 10 200 vol.
Viticultură. Localit. Potcoava apare
menţionată documentar, prima oară, la
7 iun. 1423 şi a fost declarată oraş la 7 apr.
2004, având în subordine ad-tivă satele
Potcoava-Fălcoeni, Sineşti (atestat documentar în 1590), Trufineşti şi Valea
Merilor (atestat documentar în 1590 şi
numit în trecut Osica). Localitate cu
potenţial balneoclimateric, cu ape minerale (de sondă) clorurate, sodice, iodurate, bromurate. Bisericile cu hramurile
„Cuvioasa Parascheva” (1684), „Sfinţii
Împăraţi Constantin şi Elena” (1798) şi
„Sfântul Nicolae” (1879), în satele
Trufineşti, Sineşti şi Potcoava-Fălcoeni.
În cătunul Găgiuleşti, care aparţine
satului Sineşti, se află biserica având
dublu hram - „Cuvioasa Parascheva” şi
„Sfântul Nicolae” (1898-1907, reparată în
1943), grav afectată de inundaţiile din
iul.-aug. 2005, consolidată şi restaurată
în 2006-2008. Fond cinegetic. Inundaţiile
din iul.-aug. 2005 au provocat pagube
materiale la peste 450 de gospodării.
POTELU, lac de luncă (72 km2), situat pe
stg. văii Dunării, în perimetrul satului
Potelu din com. Ianca, jud. Olt, desecat
la sf. anilor ’60 ai sec. 20 pentru ca terenul
pe care îl ocupa să fie inclus în circuitul
agricol.

POTLOGI, com. în jud. Dâmboviţa, alcătuită din 5 sate, situată în Câmpia Titu,
pe stg. văii Argeşului, pe râul Potopu;
8 639 loc. (1 ian. 2011): 4 290 de sex masc.
şi 4 349 fem. Nod rutier. Expl. de petrol.
Fabrică de mobilă. Culturi de cereale,
leguminoase pentru boabe, plante tehnice
şi de nutreţ, floarea-soarelui, legume etc.
În satul Potlogi, atestat documentar în
1580, se află un palat în stil caracteristic
brâncovenesc, construit de Constantin
Brâncoveanu în anii 1698–1699 pentru
fiul său Constantin. Clădirea se desfăşoară pe două niveluri, având la faţadă

Potlogi. Palatul lui Constantin Brâncoveanu

o dublă loggie etajată. Camerele sunt
boltite, având decoraţie cu panouri florale
de inspiraţie persană, realizate în stuc.
Palatul, în prezent declarat monument
istoric, a fost restaurat în 1954-1956, dar
acum este în stare de degradare. În cadrul
incintei fortificate a palatului există o
biserică având hramul „Sfântul Dumitru”
(1683–1684, reparată şi pictată în 19011904) şi o cuhnie cu bolţi. În satul Pitaru
se află casa natală a pictorului Nicolae
Grigorescu, bustul acestuia şi biserica
„Adormirea Maicii Domnului”, construită în anii 1727–1730, iar în satul
Româneşti există biserica „Sfântul
Nicolae” (1878–1880).

PRAETORIA AUGUSTA Õ Târgu Secuiesc (2).

PRAHOVA 1. Râu, afl. stg. al Ialomiţei
pe terit. com. Adâncata (jud. Ialomiţa);
193 km; supr. bazinului: 3 738 km2. Izv.
de sub pasul Predeal, de la 1 020 m alt.,
din zona de N a oraşului Predeal, şi curge
mai întâi vijelios pe direcţie N-S, pe o
pantă de 14‰, până în amonte de
Comarnic, despărţind M-ţii Bucegi de M-ţii
Baiului. În această porţiune a cursului
superior al râului P., considerată de geografi ca linie de demarcaţie între Carpaţii
Meridionali şi Carpaţii Orientali, Valea
P. are caracter tipic montan, lărgindu-se
uşor în câteva locuri, formând bazinetele
Azuga, Buşteni, Sinaia (la Sinaia, P. îşi
schimbă direcţia de curgere către SE), iar
apoi formează un mic, dar spectaculos
defileu, între Sinaia şi Posada, sculptat în
stratele de Sinaia. După ce scapă din
„chingile” defileului sălbatic, în aval de
Posada, pătrunde în zona subcarpatică
unde albia se lărgeşte, râul se despleteşte
(din cauza pantei care se atenuează foarte
mult, ajungând la 6,2‰), meandrează şi
sporeşte în volum (7,41 m3/s la Comarnic, faţă de 4,96 m3/s la Sinaia). În aval
de Câmpina, din cauza bruştei scăderi a
pantei, se produc puternice sedimentări,
fapt ce determină crearea unei arii de

Râul Prahova în aval de Comarnic
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divagare a râului, în care acesta îşi schimbă frecvent cursul în urma viiturilor. În
aval de Băneşti, P. îşi domoleşte cursul şi
mai mult şi se adânceşte (cu c. 40 m) în
propriul său con de dejecţie, după care
intră în Câmpia Ploieştiului, unde se
îndreaptă treptat către E, apoi drenează
Câmpia Gherghiţei, sporindu-şi debitul
până la 23,8 m3/s în zona de vărsare, ca
urmare a aportului unor afluenţi. În perimetrele montan şi subcarpatic, unde râul
P. trece prin oraşele Azuga, Buşteni,
Sinaia, Comarnic şi prin municipiul
Câmpina, se află una dintre cele mai frecventate zone turistice ale ţării, cunoscută
sub numele de Valea Prahovei, şi,
totodată, arealul cu cel mai intens trafic
rutier şi feroviar dintre Muntenia şi
Transilvania. Afl. pr.: Azuga, Doftana,
Teleajen, Cricovu Sărat (pe stg.),
Poliştoaca, Valea Cerbului, Izvoru
Dorului, Belia ş.a. (pe dr.).
2. Subcarpaţii Prahovei, mare
unitate subcarpatică de relief, parte
componentă a Subcarpaţilor de Curbură,
situată între râurile Teleajen (la E) şi
Dâmboviţa (la V), alcătuită dintr-un
ansamblu de masive şi culmi deluroase,
de dimensiuni şi orientări diferite, cu
înălţimi cuprinse între 300 şi 850 m alt.,
care alternează succesiv cu o serie de
depresiuni subcarpatice. Această treaptă
intermediară de relief, aflată între munţi
şi câmpie, cu un grad ridicat de complexitate geografică şi un intens proces
de umanizare, cuprinde Dealurile Bughei,
Bucovelului, Trestioarei, Petriceaua,
Măceşu, Doftăneţului, Câmpiniţei,
Proviţei, Filipeşti, Teiş, Talei, Bezdead,
Miercani, Ocniţei, Vulcanei, Bărbuleţului
ş.a., între care se află cuibărite numeroase
depresiuni şi culoare de vale, printre care
Podeni, Mislea, Aluniş, Slănic, Brebu,
Câmpina, Ocniţa, Pucioasa, Bezdead,
Valea Lungă, Vulcana, Pietrari ş.a. În
cadrul dealurilor subcarpatice se remarcă
pintenii paleogeni de la Homorâciu şi
Vălenii de Munte care se înscriu în relief
ca dealuri înalte, cu aspect de muncei,
aici întâlnindu-se Dealurile Priporului
(823 m) şi Lazuri (770 m), care domină
depresiunile Vălenii de Munte, Drajna şi
Măneciu. Alt. max. din Subcarpaţii
Prahovei se întâlneşte în Dealul Sultanu
(849 m). Subcarpaţii Prahovei sunt
constituiţi predominant din formaţiuni
mio-pliocene (gresii, argile, marne, şisturi
argiloase, marne nisipoase ş.a.), la care
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se adaugă unele formaţiuni paleogene şi
cuaternare. În structurile aquitanianhelveţiene ale Miocenului se întâlnesc
frecvent argile cu blocuri de sare sau cu
gips, iar în cele ponţiene şi daciene ale
Pliocenului apar zăcăminte de ţiţei şi,
respectiv, orizonturi de lignit. Subcarpaţii Prahovei au suferit, de-a lungul erelor
geologice, puternice cutări şi falieri, în
urma cărora au apărut mari sinclinale
(Slănic-Bezdead ş.a.) şi anticlinale
(Şotânga-Doiceşti de 17 km lungime şi 7
km lăţime, Ţintea-Băicoi, Moreni-Gura
Ocniţei, Dolani-Tătărani ş.a.), care conţin
bogate şi variate zăcăminte de minerale
utile. Climatul dealurilor subcarpatice se
caracterizează prin temp. medii anuale
de 8–10°C şi precipitaţii cuprinse între
500 şi 1 000 mm anual, care favorizează
dezvoltarea pădurilor de foioase (în
special gorun şi fag) ce acoperă peste 65%
din supr. dealurilor subcarpatice. Subcarpaţii Prahovei se subdivid în Subcarpaţii
Ialomiţei şi Subcarpaţii Teleajenului.
3. Judeţ situat în partea central-sudestică a României, în zona central-nordică
a Munteniei, în bazinele hidrografice ale

râurilor Prahova şi Teleajen, la intersecţia
paralelei de 45° latitudine N cu
meridianul de 26° longitudine E, străjuit
la N de versantul de E al M-ţilor Bucegi
şi de culmile sudice ale M-ţilor Baiu,
Grohotiş, Ciucaş şi Tătaru. Jud. P. se
învecinează cu jud. Braşov (N-NV),
Buzău (E-NE), Ialomiţa (SE), Ilfov (S) şi
Dâmboviţa (V). Supr.: 4 716 km2 (1,98%
din supr. ţării). Populaţia (1 ian. 2011):
811 479 loc. (3,79% din populaţia ţării –
al doilea judeţ al ţării ca număr de
locuitori, după jud. Iaşi), din care 392 875
loc. de sex masc. (48,41%) şi 418 604 loc.
de sex fem. (51,59%). Populaţia urbană:
407 556 loc. (50,22%); rurală: 403 923 loc.
(49,78%). Densitatea: 172 loc./km2 (locul
1 pe ţară). Structura populaţiei pe naţionalităţi (la recensământul din 20-31 oct.
2011): 93,4% români, 2,3% rromi, apoi
maghiari, germani, turci, ruşi-lipoveni,
ucraineni, sârbi, evrei, greci ş.a. Reşed.:
municipiul Ploieşti. Oraşe: Azuga, Băicoi,
Boldeşti-Scăeni,
Breaza,
Buşteni,
Câmpina (municipiu), Comarnic, Mizil,
Plopeni, Sinaia, Slănic, Urlaţi, Vălenii de
Munte. Comune: 90. Sate: 397. Localit.
componente ale oraşelor şi municipiilor: 40.

Relief variat, dispus în trei trepte
majore ce se succed de la NV către SE, pe
o diferenţă de nivel de 2 433 m (de la
2 505 m în vf. Omu, alt. max. a jud. P., la
72 m în Câmpia Gherghiţei). În cadrul
jud. P., forma predominantă de relief o
constituie câmpiile (37,3%), reprezentate
prin Câmpia Ploieştiului şi porţiuni din
câmpiile Gherghiţei, Vlăsiei şi Săratei.
Zona centrală a jud. P. este ocupată, în
proporţie de 36,5%, de Subcarpaţii
Prahovei, fragmentaţi de o reţea densă
de ape curgătoare, cu o structură complexă de anticlinale, sinclinale, brahianticlinale şi cute diapire, ce conţin variate
resurse de subsol. În partea de N şi NV
a jud. P. se extind, pe 26,2% din supr. sa,
câteva masive muntoase care aparţin
Carpaţilor Orientali (M-ţii Ciucaş, cu vf.
Ciucaş de 1 954 m, situat la limita cu jud.
Braşov, şi vf. Zăganu de 1 883 m, M-ţii
Tătaru, cu vf. Tătaru Mare de 1 477 m alt.,
M-ţii Grohotiş, cu vârful omonim de
1 767 m alt., şi M-ţii Baiului sau Gârbovei,
cu vf. Neamţu de 1 926 m alt.), precum
şi versantul de E al M-ţilor Bucegi, cu un
veritabil aspect alpin, care domină Valea
Prahovei cu un abrupt impresionant, de
peste 1 000 m. Sectorul prahovean al
M-ţilor Bucegi, cu aspectul lor impunător,
deosebit de atractiv pentru drumeţii,
turism, alpinism, prezintă o succesiune
de poduri structurale înclinate uşor spre
SV (formând binecunoscutul Platou al
Bucegilor), dominate de câteva vârfuri ce
depăşesc 2 000 m alt. (Omu, Coştila,
Caraiman, Jepii Mari, Jepii Mici, Piatra
Arsă, Furnica, Vârfu cu Dor ş.a.), precum
şi unele forme de relief rezultate în urma
proceselor complexe de eroziune
(Sfinxul, Babele) şi în urma acţiunii
glaciaţiei cuaternare.
Climă temperat-continentală, cu
diferenţieri mari între unităţile montane
şi cele de câmpie, evidenţiate şi prin
amplitudinea termică max. de 77,4°C,
rezultată din cumularea valorilor termice
extreme. Regimul climatic general se
caracterizeză prin veri călduroase (uneori
secetoase) şi ierni reci, marcate uneori de
viscole, în zona de câmpie şi prin veri
răcoroase şi ierni aspre, cu strat gros de
zăpadă care se menţine o perioadă
îndelungată de timp în reg. montane.
Ţinuturile dealurilor şi depresiunilor
subcarpatice au caracteristici climatice
intermediare faţă de cele două areale
învecinate. Valorile termice medii anuale
variază între 10,6°C în câmpie (la
Ploieşti), 9,3°C în Subcarpaţi (la Câm-

pina) şi –2,6°C pe crestele înalte ale
munţilor (la vf. Omu). Temp. max.
absolută (39,4°C) a fost înregistrată la
Ploieşti (10 aug. 1945), iar temp. minimă
absolută (–38°C) la vf. Omu (10 febr.
1929). Precipitaţiile sunt repartizate
neuniform, ca urmare a marilor deosebiri
altitudinale ale reliefului, oscilând între
588 mm anual în câmpie (la Ploieşti), 776
mm anual în zona subcarpatică (la
Doftana), 840 mm anual la poalele
munţilor (la Buşteni) şi 1 346 mm anual
pe crestele înalte ale munţilor (la vf.
Omu). Vânturile predominante bat cu o
frecvenţă mai mare dinspre NE (12,7%)
şi N (10,2%) în câmpie (la Ploieşti),
dinspre NV (15,2%) şi N (9,9%) în
Subcarpaţi (la Câmpina) şi dinspre SV
(25%) şi V (20,8%) în zonele montane
înalte (vf. Omu). Vitezele medii anuale
variază între 1,7 m/s în câmpie şi 11,5
m/s pe vf. Omu.
Reţeaua hidrografică, cu o
densitatea medie de 0,4 km/km2 (valori
mai mari, de peste 0,7 km/km2, se
înregistrează în zonele montană şi
subcarpatică), aparţine în cea mai mare
parte bazinului râului Prahova, al cărui
curs se desfăşoară aproape integral pe
terit. jud. P. (doar 6 km în cursul superior
drenează terit. jud. Braşov), colectând
majoritatea râurilor din perimetrul acestuia (cele mai mari fiind Doftana, Teleajen
şi Cricovu Sărat, cu afl. lor). Extremitatea
de SV a jud. P. este traversată, mai întâi,
pe o distanţă de c. 10 km, de râul Ialomiţa
(care apoi, pe o lungime de c. 30 km,
formează limita de S a acestui jud. cu jud.
Ilfov), precum şi de afl. său Cricovu
Dulce, iar cea de SE este drenată de râul
Ghighiu (afl. dr. al Săratei) cu afl. săi
Bălana şi Tohăneanca. Lacurile naturale,
de tip liman fluviatil, se află în zona de
câmpie, pe stg. Ialomiţei (lacurile Balta
Doamnei, Curcubeu, Sărăcineanca) sau
pe râul Bălana (lacul Fulga), iar dintre
lacurile din zona subcarpatică, în afara
celor de la Brebu (3,8 ha; ad. max.: 12 m),
Vitioara (6 ha; ad. max.: 2 m) şi Câmpina
(lacurile Bisericii şi Peştelui), bine
cunoscute sunt cele de la Slănic (Grota
Miresei, Baia Baciului, Lacul Verde), cantonate în vechi mine de sare şi amenajate
în scop balnear. Lacul Paltinu sau
Păltinoasa (196 ha; 5,6 mil. m3 de apă),
construit pe valea superioară a Doftanei,
este cel mai mare lac de pe terit. jud. P.,
realizat în scop hidroenergetic şi de
alimentare cu apă.

Vegetaţia, bogată şi diversă, prezintă
o evidentă etajare, asemenea elementelor
climatice şi formelor de relief cu care se
află într-o strânsă interdependenţă.
Astfel, temp. scăzute, vânturile puternice,
perioadele îndelungate de îngheţ şi zăpezile abundente din zonele înalte ale
M-ţilor Bucegi, la peste 2 300 m alt., determină dezvoltarea unor plante scunde,
rezistente la aceste condiţii climatice.
Pajiştile alpine sunt alcătuite din asociaţii
vegetale dominate de ţăpoşică (Nardus
stricta), păruşcă (Festuca supina), iarba
stâncilor (Agrostis rupestris), coarnă (Carex
curvula), guşa porumbelului pitică (Silene
acaulis), clopoţei alpini (Campanula alpina),
ochiul găinii (Primula minima) ş.a. Etajul
subalpin, extins sub 2 300 m alt. în M-ţii
Bucegi, se întâlneşte insular în celelalte
masive muntoase şi cuprinde o alternanţă
de tufărişuri scunde de arbuşti, formate
din smirdar (Rhododendron kotschyi),
jneapăn (Pinus mugo), ienupăr (Juniperus
communis ssp. nana), afin (Vaccinum
myrtillus), salcie pitică (Salix reticulata)
ş.a., şi pajişti cu firuţă (Poa media),
păruşcă, ţăpoşică, ş.a. Specifică M-ţilor
Bucegi este larga dezvoltare a vegetaţiei
de stâncărie, cu multe elemente floristice
rare, ocrotite de lege, între care se remarcă floarea-de-colţi (Leontopodium alpinum),
ghinţura (Gentiana lutea) ş.a. Aici se
întâlnesc şi unele endemisme carpatice
(Silene dubia, Dianthus tenuifolius,
Heracleum palmatum ş.a.). Pădurile de
conifere, alcătuite predominant din molid
(Picea abies), în care apar bradul (Abies
alba) şi zada (Larix decidua), ocupă supr.
mici pe versantul de S al M-ţilor Ciucaş
şi areale mai mari în M-ţii Bucegi.
Pădurile amestecate (molid, brad şi fag)
se întâlnesc frecvent la poalele M-ţilor
Bucegi, în bazinele superioare ale văilor
Azuga şi Doftana, pe pantele de V ale
M-ţilor Baiu, în M-ţii Tătaru ş.a. Pădurile
de fag au o extindere mare pe pantele
mijlocii şi joase ale întregii zone
muntoase, în special în bazinul Doftanei.
Dealurile subcarpatice sunt acoperite, în
cea mai mare parte, cu păduri de gorun
(Quercus petraea) în alternanţă cu cele de
fag (Fagus silvatica). Pe conul de dejecţie
al Prahovei din zona Câmpiei Ploieştiului
apar petice de pădure alcătuite din stejar
(Quercus robur). Vegetaţia de silvostepă
(afectată foarte mult de intervenţia
omului) apare pe areale restrânse, în zona
de câmpie din partea de S-SE a jud. P.,
fiind reprezentată atât prin pajişti în care
predomină păiuşul (Festuca valesiaca), cât
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şi prin arbori izolaţi de stejar brumăriu
(Quercus pedunculiflora) sau stejar
(Quercus robur).
Fauna este diversă şi bogată în specii
şi respectă o oarecare repartiţie pe verticală, cu toate că mobilitatea mare a
animalelor permite deplasarea lor dintr-o
zonă în alta. De exemplu, în arealul de
silvostepă al jud. P. se constată o infiltraţie a elementelor pontice de stepă, ca de
pildă popândăul, şoarecele de câmp,
cioara grivă ş.a. Majoritatea animalelor
trăiesc în păduri, cele mai reprezentative
fiind ursul, râsul, jderul, cerbul, pârşul,
căpriorul, lupul, vulpea, pisica sălbatică,
mistreţul, veveriţa ş.a. Dintre păsări se
evidenţiază cocoşul de munte, corbul,
mierla, buha, ciocănitoarea, fazanul
(colonizat). Fauna alpină are ca element
dominant şi caracteristic capra neagră
(Rupicapra rupicapra), declarată monument al naturii şi ocrotită de lege, care îşi
are domeniul în reg. stâncoase şi abrupte
ale M-ţilor Bucegi. Apele de munte sunt
bogate în păstrăv, iar cele din zonele de
deal şi câmpie în lipan, clean, mreană ş.a.
Resurse naturale: zăcăminte de
petrol (Câmpina, Băicoi, Ţintea, BoldeştiScăeni, Urlaţi, Mislea, Ceptura, Iordăcheanu, Păcureţi, Podenii Vechi, Floreşti),
gaze naturale şi de sondă (Surani, Pădurenii Vechi, Vlădeni, Mărgineni, Măneşti,
Ariceştii Rahtivani), sulf (Vărbilău), gips
(Bătrâni, Ceraşu, Slănic) sare (Slănic) şi
lignit (Filipeştii de Pădure, Ceptura). O
categorie aparte de resurse o reprezintă
rocile de construcţie: calcare (Sinaia,
Comarnic, Valea Largă), marne calcaroase (Şotrile, Gura Beliei), gresii (Vălenii
de Munte), tufuri dacitice (Drajna, Slănic),
argile bentonitice (Brebu, Breaza),
nisipuri cuarţoase (Comarnic, Vălenii de
Munte, Gura Vitioarei), balastul ş.a. În
anul 2007, pădurile ocupau 150 249 ha.
Istoric. Numeroasele descoperiri
arheologice (peste 1 000) sunt edificatoare
pentru atestarea continuităţii de viaţă şi
civilizaţie pe terit. actual al jud. P.
Paleoliticul este bine reprezentat (depozite de silex) în aria localit. Lapoş, Vadu
Săpat, Târgşoru Vechi ş.a. Neoliticul
(culturile Criş, Boian, Gumelniţa), cu
unelte diverse din piatră, cu ceramică
abundentă cu decor specific fiecărei
culturi, plastică antropomorfă şi zoomorfă etc., a fost identificat pe terit. localit.
Târgşoru Vechi, Lapoş, Ploieşti, Ghinoaica, Ciorani, Ceptura, Vadu Săpat (pe
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Valea Buduresca) ş.a. Perioada de trecere
de la Neolitic la Epoca bronzului (c. 2500–
2000 î.Hr.), corespunzătoare separării
triburilor de păstori de cele de agricultori
şi apariţiei patriarhatului, este atestată
reprezentativ prin urmele materiale
scoase la iveală în perimetrele localit.
Ploieşti, Târgşoru Vechi, Gherghiţa, Vadu
Săpat (pe Valea Budureasca), Breaza,
Urlaţi, Măneşti, Şoimeşti, Tătaru ş.a. Prin
numărul şi varietatea lor, vestigiile din
Epoca bronzului (c. 2200–1100 î.Hr.)
confirmă o înflorire a civilizaţiei datorată,
în special, practicării metalurgiei şi prelucrării metalelor. În acest sens sunt elocvente depozitele de bronzuri descoperite
la Drajna de Jos, Sinaia, Podgoria, Teişani,
Olteni, Străoşti ş.a. Subsolul prahovean
a păstrat multe dovezi materiale (în
special unelte şi arme din bronz şi fier –
seceri, topoare, brăzdare, cuţite, vârfuri
de lance, celturi, securi etc.) din cele două
perioade ale Epocii fierului (Hallstatt şi
La Tène), scoase la suprafaţă prin săpăturile arheologice de la BoldeştiGradiştea, Măneciu, Brazi, Ploieşti,
Târgşoru Vechi, Gherghiţa, Ciorani,
Mizil, Tinosu, Coada Izvorului ş.a. În
timpul statului dac, pe terit. actual al jud.
P., existau numeroase aşezări şi cetăţi
(Ramidava = Drajna de Sus, Tiasum =
Tinosu, Slănic, Coada Izvorului, Gura
Vitioarei, Apostolache, Malu Roşu ş.a.),
care atestă că ansamblul culturii materiale şi spirituale a geto-dacilor ajunsese
la un stadiu înfloritor. De altfel, ţinutul
prahovean de azi s-a aflat în centrul
statului dac (centralizat şi independent)
din timpul lui Burebista – perioadă din
care datează un fragment de ceaşcă, pe
care se află incizat (în pastă crudă)
balaurul cu cap de lup şi coadă penată,
străvechi simbol care figura pe stindardul
dacic. Acest fragment de ceaşcă a fost
recuperat (iul. 1980) din complexul
arheologic de pe Valea Budureasca, din
arealul satului Vadu Săpat (com. Vadu
Săpat). Din perioada ocupaţiei romane a
Daciei (106–271/275) au fost descoperite
vestigiile unor castre (Drajna de Sus,
Mălăeşti, Târgşoru Vechi ş.a.), menite să
asigure paza drumului ce lega centrul
Daciei cu reg. de SE ale acesteia, precum
şi cărămizi ştampilate cu inscripţii în
limba latină, resturi ceramice de tip
roman, monede romane etc. Marile
necropole de la Târgşoru Vechi şi
Ploieşti-Triaj (sec. 3–4), precum şi desco-

peririle de la Bucov (sec. 3), BoldeştiGradiştea, Schiau, Străoşti, Cireşanu (sec.
4–5), Vadu Săpat (sec. 5–7), Mizil, Bucov,
Târgşoru Vechi, Slon (sec. 7–8 şi 9–10)
atestă continuitatea de locuire a populaţiei autohtone daco-romane, cu toate
vicisitudinile provocate de migraţiile
popoarelor barbare din sec. 4–7 şi 10–13.
Totuşi, migraţiile pecenegilor (sec. 10–
11), cumanilor (sec. 11–13), mongolilor
(sec. 13) au provocat mari distrugeri şi
au frânat temporar procesul de dezvoltare a obştilor. După încetarea marilor
năvăliri barbare, o mare parte din
populaţia terit. prahovean s-a stabilit în
centre importante, menţionate documentar ca oraşe (Târgşoru Vechi atestat
în 1413, Gherghiţa 1431, Ploieşti 1503 ş.a.).
În sec. 15–16, localit. Târgşoru Vechi a
fost vremelnic reşed. scaunului domnesc
(aşa cum îl numeşte Neagoe Basarab în
1517), iar în oct. 1599, Mihai Viteazul
înfiinţează la Ploieşti un centru militar şi
îşi stabileşte Curtea Domnească. Terit.
prahovean a fost şi teatrul de desfăşurare
a unor lupte: în 1456, Vlad Ţepeş l-a
învins pe Vladislav II la Târgşor (azi
Târgşoru Vechi), dobândind tronul Ţării
Româneşti; în nov. 1473 şi mart. 1474, pe
cursul apei Vodnău sau Vâtnău, lângă
Gherghiţa, Ştefan cel Mare a desfăşurat
o campanie de înlăturare a lui Radu cel
Frumos, supus Porţii Otomane; în nov.
1552, la Măneşti, în apropiere de Târgşor,
boierii pribegiţi din Transilvania, împreună cu pretendentul Radu Ilie (Haidăul),
au înfrânt pe Mircea Ciobanul şi l-au
alungat din Ţara Românească; la 10 oct.
1600, în luptele de la Bucov, Mihai Viteazul a fost învins de armatele polonomoldovene, iar Simion Movilă a devenit
domn al Ţării Româneşti, iar la 13–14
sept. 1602, la Ogretin, Radu Şerban a
biruit forţele coalizate ale lui Simion Movilă şi ale hanului tătar. Terit. jud. P.,
amintit documentar în 1482, a cunoscut
o înflorire deosebită în sec. 17, o dată cu
exploatarea intensivă a zăcămintelor de
sare de la Slănic şi Teişani şi dezvoltarea
comerţului cu sare. În sec. 17–18, activitatea comercială şi în special comerţul
cu sare au devenit tot mai active, fiind
organizate târguri săptămânale în principalele centre populate. În această
perioadă, documentele menţionează
prezenţa a nenumărate localit., printre
care Câmpina, Vălenii de Munte, Slănic,
Telega, Teişani, Filipeşti, Ploieşti, Târgşor,
Gherghiţa, Podeni ş.a. Sec. 19 este marcat
de intensificarea expl. zăcămintelor de

sare de la Slănic şi Telega, de începerea
expl. zăcămintelor de ţiţei şi a înfiinţării
primei distilerii de petrol din România
(la Râfov, 1857), de apariţia primelor
fabrici de sticlă (1830), postav (1886), bere
(1898) de la Azuga şi hârtie (1882) la
Buşteni, construirea căii ferate Sinaia–
Predeal (dată în folosinţă la 10 iun. 1879),
precum şi de ecourile revoluţiilor de la
1821 şi 1848, a funcţionării (între 10 mart.
1835 şi 30 sept. 1836) falansterului de la
Scăeni, înfiinţat de Teodor Diamant, de
efervescenţa unionistă de la 1859,
de cucerirea independenţei ţării în 1877
ş.a. La sf. sec. 19 şi începutul sec. 20, ind.
de extracţie şi prelucr. a ţiţeiului devine
pr. activitate economică a jud. P. Perioada
interbelică a fost marcată îndeosebi de
criza economică din 1929 şi de amploarea
şi forţa acţiunilor de luptă ale muncitorilor petrolişti şi de la căile ferate din
ian.-febr. 1933. În timpul celui de-al
Doilea Război Mondial, câmpurile
petrolifere prahovene, şi mai ales oraşul
Ploieşti, au suferit mari pagube de pe
urma bombardamentelor aeriene angloamericane şi apoi germane. Instaurarea
guvernului condus de Petru Groza, la 6
mart. 1945, a reprezentat debutul comunismului în România, în parametrii
căruia a evoluat şi jud. P. timp de 45 de
ani, până la prăbuşirea lui în dec. 1989.
În ceea ce priveşte organizarea ad-tiv
teritorială, jud. P. apărea consemnat (în
sec. 15–16) ca atare în limite mai mici,
care cuprindeau ţinuturile văilor Prahova
şi Doftana, precum şi reg. de câmpie
dintre râurile Cricovu Dulce şi Cricovu
Sărat, fiind învecinat cu jud. Dâmboviţa
la V şi jud. Săcueni (sau Saac) la E. Jud.
Săcueni (menţionat documentar în 1637)
a fost desfiinţat la 1 ian. 1845, o parte din
terit. său (bazinele Teleajenului şi Cricovului Sărat şi zona de câmpie până la
Mizil) fiind înglobat în jud. Prahova. Jud.
P. se menţine, aproximativ, în limitele
acestui contur, până în 1950 (în 1937, jud.
P. avea 5 040 km2 şi cuprindea zece plăşi,
opt oraşe şi 417 sate), când prin Legea nr.
5 ţara a fost împărţită în regiuni şi
raioane, înfiinţându-se regiunea Prahova,
cu reşed. la Ploieşti. În 1952 a avut loc o
revizuire a împărţirii ad-tive a ţării, ocazie cu care a luat fiinţă regiunea Ploieşti
(13 100 km2), cu opt raioane şi 16 oraşe,
în limitele căreia erau înglobate şi o parte
din fostele jud. Dâmboviţa, Buzău, Ilfov
şi Râmnicu Sărat. Prin Legea nr. 2/17
febr. 1968 au fost reînfiinţate judeţele
ţării, printre care şi jud. P., care în prezent

se extinde pe 4 716 km2, cuprinzând 14
oraşe (dintre care două municipii – Câmpina şi Ploieşti), 90 de comune, 397 sate
şi 40 de localit. componente ale oraşelor
şi municipiilor.
Economia actuală a jud. P., adaptată
la economia de piaţă, deţine ponderi
importante în ansamblul economiei
naţionale, în ceea ce priveşte producţia
de utilaj petrolier, de expl. şi prelucr. a
ţiţeiului, de produse chimice ş.a., multe
dintre domeniile vieţii economice fiind
privatizate sau în curs de privatizare.
Industria prahoveană, principala
componentă a activităţii economice a jud.,
se caracterizează printr-un grad înalt de
complexitate, specializare, diversificare
şi printr-o mare capacitate de producţie.
Cu toate că în ultimele decenii au fost
identificate şi date în exploatare mai
multe câmpuri petrolifere din alte judeţe
ale ţării (inclusiv în platforma continentală a Mării Negre), jud. P. deţine o
pondere însemnată în producţia de
combustibili a ţării (în perioada interbelică, terenurile petrolifere prahovene
participau cu 99% la producţia de ţiţei a
ţării, iar jud. P. concentra c. 90% din
capacitatea de rafinare a ţiţeiului). În
prezent, jud. P. dispune de instalaţii de
mare capacitate pentru rafinarea ţiţeiului, amplasate la Ploieşti, Brazi, Câmpina,
Teleajen, care produc benzine, uleiuri
superioare, motorină, toluen, etilbenzen
ş.a. Pr. produse industriale realizate de
industria prahoveană sunt: energia
electrică şi termică (termocentralele de la
Ploieşti, Brazi, Câmpina), utilaj greu,
utilaje petroliere, miniere şi chimice,
angrenaje şi organe mecanice de transmisie, motoare generatoare şi transformatoare electrice, pompe de injecţie pentru
motoare Diesel, pompe de ulei, trolii
pentru ascensoare, injectoare, elemente
de supapă etc. (Ploieşti, Câmpina, Sinaia,
Breaza, Plopeni), detergenţi şi decoloranţi
pentru ind. textilă (Ploieşti), mat. plastice
şi răşini sintetice (Brazi), anvelope (Floreşti), ciment, ipsos, var, produse refractare, sticlă, geamuri, cărămidă, gips etc.
(Comarnic, Azuga, Gura Beliei, BoldeştiScăeni, Breaza, Bucov, Pleşa, Berceni),
mobilă, cherestea (Ploieşti, Câmpina,
Vălenii de Munte, Măneciu-Ungureni),
hârtie (Buşteni), postav (Azuga), stofe,
tricotaje (Ploieşti, Câmpina), preparate
din carne şi lapte, bere, şampanie, conserve de fructe, dulciuri, coca-cola, vin,
alcool, produse de panificaţie etc.

(Ploieşti, Azuga, Vălenii de Munte, Mizil,
Valea Călugărească, Băicoi).
Agricultura beneficiază de un fond
funciar alcătuit din 275 020 ha terenuri
agricole (din care 262 196 ha, respectiv
95,3%, în proprietate privată), 150 249 ha
acoperite cu păduri, 8 789 ha cu ape şi
37 529 ha alte suprafeţe (acoperite cu construcţii, drumuri, terenuri neproductive
etc.). La sf. anului 2007, din totalul supr.
agricole (275 020 ha), 145 652 ha erau
terenuri arabile, 70 084 ha păşuni, 38 921
ha fâneţe, 8 559 ha vii şi pepiniere viticole
şi 11 804 ha livezi şi pepiniere pomicole.
În acelaşi an, culturile de câmp erau
dominate de porumb (69 183 ha), urmate
de grâu şi secară (25 637 ha), plante
uleioase (13 137 ha), plante de nutreţ
(12 700 ha), floarea-soarelui, orz şi
orzoaică, leguminoase pentru boabe,
sfeclă de zahăr, legume etc. Viticultura,
cu vechi tradiţii în jud. P., are condiţii
optime de dezvoltare în zona subcarpatică, unde formează renumitele
podgorii Valea Călugărească, Dealu
Mare, Urlaţi. Supr. viticole importante
sunt şi în arealele localit. Plopu, Jugureni,
Iordăcheanu, Mizil, Chiojdeanca ş.a. În
toamna anului 2007, producţia totală de
struguri realizată de jud. P. a fost de
37 470 tone. Pomicultura, în cadrul căreia
predomină mărul, prunul şi părul,
formează areale compacte în perimetrele
localit. Breaza, Drajna, Băicoi, Starchiojd,
Poseşti, Vălenii de Munte ş.a. În anul
2007, producţia totală de fructe a fost de
40 241 tone, din care 21 963 tone mere,
10 211 tone prune, 2 670 tone pere ş.a.
Sectorul zootehnic, privatizat în proporţie
de peste 99%, cu o contribuţie de 42,0%
la realizarea producţiei globale agricole
a jud. P., cuprindea (la începutul anului
2008) 50 788 capete bovine, 150 979 capete
porcine, 116 053 capete ovine, 24 150
capete caprine, 15 793 capete cabaline;
avicultură (2 516 981 capete păsări);
apicultură (18 860 familii de albine).
Căile de comunicaţie. Intensa activitate
economică a jud. P., precum şi poziţia
geografică favorabilă în cadrul ţării (la
intersecţia unor vechi drumuri comerciale) au atras dezvoltarea corespunzătoare a căilor şi mijloacelor de
comunicaţie care converg dinspre
Transilvania, Moldova şi Muntenia, jud.
P. cuprinzând unele dintre cele mai active
şi mai importante noduri de comunicaţii
ale ţării; în arealul său se înregistează un
intens trafic de mărfuri şi călători. La sf.
anului 2007, jud. P. dispunea de o reţea
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feroviară în lungime totală de 162 km
(din care 112 km linii electrificate), cu o
densitate de 34,4 km/1 000 km2 de
teritoriu. Importanţa transportului feroviar pe terit. jud. P. este amplificată atât
de prezenţa în perimetrul său a unuia
dintre cele mai mari noduri feroviare ale
ţării (Ploieşti), din care pornesc şapte linii
de c.f. (spre Bucureşti, spre Braşov,
Buzău, Târgovişte, Urziceni, Slănic,
Măneciu), precum şi de traversarea lui
de către trei magistrale feroviare de max.
circulaţie – una spre Transilvania, cu
prelungire spre Europa Occidentală
(Bucureşti–Ploieşti–Braşov–Teiuş–ClujNapoca–Oradea–Episcopia Bihorului),
cu nenumărate ramificaţii, alta spre
Moldova de Nord, cu prelungire către
Europa de N (Bucureşti–Ploieşti–Buzău–
Adjud–Bacău–Suceava–Vicşani, spre
Ucraina şi Polonia, şi alta către NE
Moldovei, cu prelungire spre Rep.
Moldova şi Rusia (Bucureşti–Ploieşti–
Buzău–Mărăşeşti–Tecuci–Bârlad–Vaslui–
Iaşi–Ungheni). În acelaşi an, reţeaua
drumurilor publice de pe terit. jud.
P. însuma o lungime de 2 189 km (din
care 528 km drumuri modernizate), cu o
densitate de 46,4 km/100 km2 de teritoriu
(superioară mediei pe ţară, care este
33,9 km/100 km2). În afara numeroaselor
drumuri care se ramifică pe terit. jud. P.
către Moldova, Transilvania şi către
părţile de E, S şi V ale Munteniei, cea mai
importantă şi mai activă arteră rutieră
care traversează jud. P. este E 60 – Borş–
Oradea – Cluj-Napoca – Turda – Târ gu Mureş–Sighişoara–Braşov–Ploieşti–
Bucureşti–Urziceni–Hârşova–Constanţa
(885,1 km). Această magistrală rutieră, cu
cel mai intens trafic naţional, coincide, în
segmentul prahovean, cu traseul
vechiului drum comercial transcarpatic
de pe văile Prahovei şi Timişului (cu
multe hanuri, servicii de poştă şi vamă),
prin care se efectuau schimburile de
mărfuri dintre Transilvania şi Ţara
Românească. În secolele trecute, acest
drum era dublat de un altul (pe atunci
mai intens folosit), care venea din
Transilvania, prin pasul Bratocea, pe
Valea Teleajenului, prin Măneciu–Vălenii
de Munte–Ploieşti. Tronsonul rutier
dintre Ploieşti şi Bucureşti (60 km) a fost
lărgit şi modernizat în ultimii ani şi trecut
în categoria autostrăzilor. O categorie
aparte a mijloacelor de comunicaţie o
reprezintă transportul pe cablu (din
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1978), prezent în cele două staţiuni
climaterice (Buşteni şi Sinaia), folosit cu
precădere în turism.
Învăţământ, cultură şi artă. În anul
şcolar 2007–2008, reţeaua unităţilor de
învăţământ preşcolar, primar, gimnazial
şi liceal de pe cuprinsul jud. P. cuprindea
55 de grădiniţe de copii, cu 21 342 copii
înscrişi şi 1 025 cadre didactice, 186 de
şcoli generale (învăţământ primar şi
gimnazial), cu 63 842 elevi şi 4 420 cadre
didactice, 46 licee, cu 28 855 elevi şi 2 409
profesori, patru şcoli profesionale, cu
9 051 elevi şi 82 profesori şi şase şcoli de
maiştri, cu 1 676 elevi şi 34 profesori. În
aceeaşi perioadă, învăţământul superior
de stat şi particular era reprezentat
printr-o universitate la Ploieşti, cu cinci
facultăţi, 9 607 studenţi şi 364 profesori,
şi o universitate la Vălenii de Munte,
inaugurată la 26 aug. 1990, cu o facultate
şi 113 studenţi. Universitatea de la Vălenii
de Munte reprezintă o continuare a
renumitelor cursuri de vară înfiinţate de
Nicolae Iorga în anul 1908. În anul 2007,
reţeaua aşezămintelor culturale şi de artă
cuprindea un teatru dramatic („Toma
Caragiu”), unul de păpuşi şi unul de
estradă, o filarmonică, două cinematografe, 19 case de cultură, 162 cămine
culturale, 25 de muzee, 416 biblioteci, cu
4 622 000 vol. ş.a. Fenomenul cultural
prahovean este întregit şi de câteva
manifestări anuale, cu caracter internaţional sau judeţean, printre care Festivalul internaţional al tinerilor dirijori,
Festivalul de poezie „Nichita Stănescu”
ş.a. În anul 2007, activitatea sportivă se
desfăşura în cadrul celor 151 de secţii
sportive în care activau 4 052 sportivi
legitimaţi, 196 antrenori şi 212 arbitri.

Ocrotirea sănătăţii. La sf. anului
2007, reţeaua unităţilor sanitare a jud. P.
era formată din 16 spitale, cu 4 481 paturi
(un pat de spital la 183 locuitori), cinci
dispensare, două sanatorii T.B.C., un
preventoriu, 292 de farmacii şi puncte
farmaceutice ş.a. În acelaşi an, asistenţa
medicală era asigurată de 1 078 medici
(un medic la 761 locuitori), 262 medici
stomatologi (un medic stomatolog la
3 133 locuitori) şi 3 770 cadre medicale cu
pregătire medie.
Turism. Jud. P. dispune de un
însemnat potenţial turistic natural şi
antropic, precum şi de o bază materială
adecvată, alcătuită (în anul 2007) din 63
de hoteluri şi moteluri, 13 cabane, un
camping, 37 de vile, 71 de pensiuni
turistice urbane, 31 de pensiuni turistice
rurale, două tabere pentru elevi, cu o
capacitate totală de cazare de 9 249 de
locuri, capabilă să facă faţă afluxului de
turişti aflaţi în tranzit sau sejur. Potenţialul turistic natural se remarcă prin
varietatea formelor de relief, prin
frecvenţa râurilor cu văi pitoreşti, prin
bogăţia şi varietatea florei şi faunei, a
prezenţei unor factori climaterici şi a unor
ape minerale cu efecte curative, a unor
rezervaţii naturale complexe etc. Jud. P.
prezintă o distribuţie relativ omogenă a
obiectivelor sale turistice, dar existenţa
celor două artere tradiţionale de circulaţie
– văile Prahovei şi Teleajenului –, intens
circulate, au determinat, de-a lungul
timpului, gruparea în aceste zone a
majorităţii obiectivelor turistice şi a
transformării lor în regiuni de mare aflux
turistic. Valea superioară a Prahovei,
dominată de abruptul versanţilor de E ai
M-ţilor Bucegi, în lungul căreia s-a
dezvoltat un şirag de staţiuni climaterice
(Breaza, Sinaia, Poiana Ţapului, Buşteni,
Azuga), constituie una dintre cele mai

pitoreşti zone turistice ale României, cu
renume de prim rang în circuitul turistic
naţional şi internaţional. O reţea densă
de poteci marcate, cu numeroase
variante, precum şi telefericele Sinaia–
Cota 1 400–Vârful cu Dor şi Buşteni–
Babele–Peştera Ialomiţei înlesnesc accesul
turiştilor spre platoul M-ţilor Bucegi, cu
interesante forme „megalitice” (Sfinxul,
Babele) şi cu posibilităţi de ascensiune
spre vf. Omu (2 505 m), Caraiman (2 384
m), Coştila (2 498 m) ş.a. Privelişti de un
farmec deosebit oferă, de asemenea, valea
superioară a Teleajenului, străjuită de
meterezele M-ţilor Ciucaş şi Tătaru,
precum şi valea superioară a Doftanei,
încadrată de M-ţii Grohotiş, la E şi M-ţii
Baiu, la V. Jud. P. are în cuprinsul său şi
alte zone pitoreşti de interes turistic, dar
puţin solicitate în prezent, cum sunt valea
Azugăi, M-ţii Baiu, Grohotiş şi Tătaru,
precum şi zonele subcarpatice. Farmecul
reg. naturale este întregit de rezervaţia
complexă Bucegi, Arinişul de la Sinaia,
rezervaţia botanică „Şuviţele Benii” din
M-ţii Ciucaş, cu floarea-de-colţi,
rezervaţia geologică „Muntele de sare”
de la Slănic ş.a. În afara frumuseţilor
naturale, jud. P. oferă turiştilor nenumărate obiective istorice, arhitectonice,
culturale şi spirituale (mănăstiri, biserici,
castele, conace, muzee, case memoriale,
situri arheologice etc.), amplasate în
majoritatea localităţilor, cum ar fi mănăstirile Cheia, Suzana, Zamfira, Ghighiu,
Sinaia, Brebu ş.a., castelul Peleş din
Sinaia, palatul „Micul Trianon” din
Floreşti, castelul „Cantacuzino” din
Buşteni, muzeele memoriale „Nicolae
Grigorescu” şi „Hasdeu” (castelul
Hasdeu) din Câmpina, Casa Domnească
a lui Matei Basarab din Brebu (1641),
multitudinea obiectivelor din Ploieşti ş.a.
Indicativ auto: PH.

Localităţile jud. Prahova
(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)
I. Municipii

4. Tufeni
5. Ţintea

1. CÂMPINA (1503)
2. PLOIEŞTI (1503)
II. Oraşe

1. AZUGA (f. 1830)
2. BĂICOI (1543)

Localit. componente
ale oraşelor
1. Dâmbu
2. Lilieşti
3. Schela

3. BOLDEŞTI-SCĂENI (1503) 1. Seciu
4. BREAZA (1431)

1. Breaza de Jos
2. Breaza de Sus
3. Frăsinet
4. Gura Beliei
5. Irimeşti
6. Nistoreşti
7. Podu Corbului

5. BUŞTENI (f. 1800)

6. COMARNIC (1510)

7. MIZIL (1529)

8. PLOPENI (f. 1940)
9. SINAIA (1690)

10. SLĂNIC (1532)
11. URLAŢI (1515)

8. Podu Vadului
9. Surdeşti
10. Valea Târsei

1. Poiana Ţapului (f. 1830)

1. Ghioşeşti
2. Podu Lung
3. Poiana
4. Posada

1. Fefelei (1600)

1. Groşani
2. Prăjani

1. Arioneştii Noi
2. Arioneştii Vechi
3. Cherba
4. Jercălăi
5. Mărunţiş
6. Orzoaia de Jos
7. Orzoaia de Sus
8. Schiau
9. Ulmi
10. Valea Bobului
11. Valea Crângului
12. Valea Mieilor
13. Valea Nucetului
14. Valea Pietrei
15. Valea Seman
16. Valea Urloii

12. VĂLENII DE MUNTE (1409)
III. Comune
1. ADUNAŢI
2. ALBEŞTI-PALEOLOGU

3. ALUNIŞ
4. APOSTOLACHE

5. ARICEŞTII RAHTIVANI

Satele componente
(primul sat este reşed. com.)
1. Adunaţi
2. Ocina de Jos
3. Ocina de Sus

1. Albeşti-Paleologu (1525)
2. Albeşti-Muru
3. Cioceni
4. Vadu Părului

6. ARICEŞTII ZELETIN
7. BABA ANA

8. BALTA DOAMNEI

9. BĂLŢEŞTI
10. BĂNEŞTI
11. BĂRCĂNEŞTI

12. BĂTRÂNI
13. BERCENI

14. BERTEA
15. BLEJOI

1. Ariceştii Rahtivani
2. Buda
3. Nedelea
4. Stoeneşti
5. Târgşoru Nou

1. Ariceştii Zeletin
2. Albinari
1. Baba Ana
2. Cireşanu
3. Conduratu
4. Crângurile
5. Satu Nou

1. Balta Doamnei
2. Bâra
3. Curcubeu
4. Lacu Turcului
1. Bălţeşti
2. Izeşti
3. Podenii Vechi
1. Băneşti
2. Urleta

1. Bărcăneşti (1476)
2. Ghighiu (1471)
3. Puşcaşi
4. Româneşti
5. Tătărani
1. Bătrâni
2. Poiana Mare

1. Berceni
2. Cartierul Dâmbu
3. Cătunu
4. Corlăteşti
5. Moara Nouă
1. Bertea
2. Lutu Roşu
1. Blejoi
2. Ploieştiori
3. Ţănţăreni

16. BOLDEŞTI-GRADIŞTEA 1. Boldeşti
2. Gradiştea
17. BRAZI

1. Aluniş (1612)
2. Ostrovu

1. Apostolache
2. Buzota
3. Mârlogea
4. Udreşti
5. Valea Cricovului

Prahova

18. BREBU

19. BUCOV

1. Brazii de Sus
2. Băteşti
3. Brazii de Jos
4. Negoieşti
5. Popeşti
6. Stejaru

1. Brebu Mănăstirei (1564)
2. Brebu Megieşesc
3. Pietriceaua
4. Podu Cheii
1. Bucov
2. Bighilin
3. Chiţorani
4. Pleaşa
5. Valea Orlei
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20. CĂLUGĂRENI
21. CĂRBUNEŞTI
22. CEPTURA

23. CERAŞU

24. CHIOJDEANCA
25. CIORANI
26. COCORĂŞTII COLŢ

27. COCORĂŞTII MISLII
28. COLCEAG

29. CORNU
30. COSMINELE

31. DRAJNA

1. Călugăreni
2. Valea Scheilor

32. DRĂGĂNEŞTI

1. Cărbuneşti
2. Gogeasca

1. Ceptura de Jos
2. Ceptura de Sus
3. Malu Roşu
4. Rotari
5. Şoimeşti

1. Ceraşu
2. Slon
3. Valea Borului
4. Valea Brădetului
5. Valea Lespezii
6. Valea Tocii

1. Chiojdeanca (1607)
2. Nucet
3. Trenu

1. Cioranii de Jos (1592)
2. Cioranii de Sus
1. Cocorăştii Colţ (1610)
2. Cheşnoiu
3. Cocorăştii Grind
4. Colţu de Jos
5. Ghioldum
6. Perşunari
7. Piatra
8. Satu de Sus

1. Cocorăştii Mislii (1441)
2. Goruna
3. Ţipăreşti
1. Colceag (1469)
2. Inoteşti (1571)
3. Parepa-Ruşani (1469)
4. Vâlcelele (1560)
1. Cornu de Jos (1514)
2. Cornu de Sus
3. Valea Oprii

1. Cosmina de Jos (1514)
2. Cosmina de Sus
3. Drăghiceşti
4. Poiana Trestiei
1. Drajna de Sus (1517)
2. Cătunu
3. Ciocrac
4. Drajna de Jos (1250)
5. Făget
6. Ogretin
7. Piatra
8. Piţigoi
9. Plai
10. Podurile
11. Poiana Mierlei

33. DUMBRAVA

34. DUMBRĂVEŞTI

35. FÂNTÂNELE

1. Drăgăneşti (1451)
2. Bărăitaru
3. Belciug
4. Cornu de Jos
5. Hătcărău
6. Meri
7. Tufani
1. Dumbrava
2. Ciupelniţa
3. Cornu de Sus
4. Trestienii de Jos
5. Trestienii de Sus
6. Zănoaga

1. Dumbrăveşti
2. Găvănel
3. Mălăeştii de Jos (1429)
4. Mălăeştii de Sus
5. Plopeni (1685)
6. Sfârleanca (1693)
1. Fântânele
2. Bozieni

36. FILIPEŞTII DE PĂDURE 1. Filipeştii de Pădure (sec. 16)
2. Diţeşti
3. Minieri
4. Siliştea Dealului
37. FILIPEŞTII DE TÂRG

38. FLOREŞTI

39. FULGA
40. GHERGHIŢA

41. GORGOTA

42. GORNET

43. GORNET-CRICOV

1. Filipeştii de Târg (1510)
2. Brătăşanca
3. Ezeni
4. Mărginenii de Jos
5. Ungureni
1. Floreşti
2. Cap Roşu
3. Călineşti
4. Cătina
5. Novăceşti

1. Fulga de Jos
2. Fulga de Sus

1. Gherghiţa (1431)
2. Independenţa
3. Malamuc
4. Ungureni

1. Gorgota (1740)
2. Crivina
3. Fânari
4. Poienarii Apostoli
5. Potigrafu
1. Gornet
2. Bogdăneşti
3. Cuib
4. Nucet

1. Gornet-Cricov
2. Coşerele
3. Dobrota
4. Priseaca

44. GURA VADULUI
45. GURA VITIOAREI

46. IORDĂCHEANU

47. IZVOARELE

48. JUGURENI

49. LAPOŞ

50. LIPĂNEŞTI

51. MĂGURELE
52. MĂGURENI
53. MĂNECIU

5. Ţărculeşti
6. Valea Seacă

54. MĂNEŞTI

1. Gura Vitioarei
2. Bughea de Jos
3. Făgetu
4. Fundeni
5. Poiana Copăceni

55. OLARI

1. Gura Vadului (1610)
2. Perşunari
3. Tohani

1. Iordăcheanu (1641)
2. Moceşti
3. Plavia
4. Străoşti (1464)
5.Valea Cucului
6. Vărbila (1521)
1. Izvoarele
2. Cerneşti
3. Chiriţeşti
4. Homorâciu
5. Malu Vânăt
6. Schiuleşti

1. Jugureni (1450)
2. Boboci
3. Marginea Pădurii
4. Valea Unghiului

56. PĂCUREŢI

57. PĂULEŞTI

58. PLOPU

59. PODENII NOI

1. Lapoş (1607)
2. Glod
3. Lăpoşel
4. Pietricica

1. Lipăneşti
2. Satu Nou (1884)
3. Şipotu
4. Zamfira
1. Măgurele
2. Coada Malului
3. Iazu

60. POIANA CÂMPINA

61. POIENARII BURCHII

1. Măgureni (1526)
2. Cocorăştii Caplii
3. Lunca Prahovei

1. Măneciu-Ungureni (sec. 18)
2. Cheia (1838)
3. Chiciureni (1585)
4. Costeni
5. Făcăieni (1573)
6. Gheaba (1750)
7. Măneciu-Pământeni (1429)
8. Mănăstirea Suzana
9. Plăieţu*

* Sat depopulat la sf. sec. 20 şi începutul sec. 21, existând
din punct de vedere ad-tiv, dar fără locuitori.

62. POSEŞTI
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1. Măneşti
2. Băltiţa
3. Coada Izvorului
4. Gura Crivăţului
5. Zalhanaua

1. Olari
2. Fânari
3. Olarii Vechi (1790)
1. Păcureţi
2. Bărzila
3. Curmătura
4. Matiţa
5. Slavu

1. Păuleşti
2. Cocoşeşti
3. Găgeni
4. Păuleştii Noi
1. Plopu
2. Gâlmeia
3. Hârsa
4. Nisipoasa

1. Podenii Noi
2. Ghiocel
3. Mehedinţa
4. Nevesteasca
5. Podu lui Galben
6. Popeşti
7. Rahova
8. Sălcioara
9. Sfăcăru
10. Valea Dulce

1. Poiana Câmpina
2. Bobolia
3. Pietrişu
4. Răgman

1. Poienarii Burchii (1594)
2. Cărbunari
3. Ologeni
4. Pioreşti
5. Podu Văleni
6. Poienarii-Rali
7. Poienarii Vechi
8. Tătărăi
1. Poseştii-Pământeni
2. Bodeşti
3. Merdeala
4. Nucşoara de Jos
5. Nucşoara de Sus
6. Poseştii-Ungureni
7. Târleşti
8. Valea Plopului
9. Valea Screzii
10. Valea Stupinii
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63. PREDEAL-SĂRARI

64. PROVIŢA DE JOS
65. PROVIŢA DE SUS

66. PUCHENII MARI

67. RÂFOV

68. SALCIA

69. SĂLCIILE

70. SÂNGERU

71. SCORŢENI

72. SECĂRIA

73. STARCHIOJD

74. SURANI

1. Predeal
2. Bobiceşti
3. Poienile
4. Sărari
5. Sărăţel
6. Tulburea
7. Tulburea-Văleni
8. Vitioara de Sus
9. Zâmbroaia
1. Proviţa de Jos
2. Drăgăneasa
3. Piatra

1. Proviţa de Sus (1550)
2. Izvoru
3. Plaiu
4. Valea Bradului
1. Puchenii Mari (1513)
2. Miroslăveşti
3. Moara
4. Odăile
5. Pietroşani
6. Puchenii Mici
7. Puchenii-Moşneni
1. Râfov
2. Antofiloaia (1864)
3. Buchilaşi
4. Buda (1500)
5. Goga
6. Mălăieşti
7. Moara Domnească
8. Palanca
9. Sicrita
1. Salcia

1. Sălciile (1778)

1. Sângeru (1652)
2. Butuci
3. Mireşu Mare
4. Mireşu Mic
5. Piatra Mică
6. Tisa

1. Scorţeni (1600)
2. Bordenii Mari
3. Bordenii Mici
4. Mislea
5. Sârca
1. Secăria

1. Starchiojd (1418)
2. Brădet
3. Gresia
4. Rotarea
5. Valea Anei
6. Zmeuret
1. Surani
2. Păcuri

75. ŞIRNA

76. ŞOIMARI
77. ŞOTRILE

78. ŞTEFEŞTI
79. TALEA
80. TĂTARU
81. TÂRGŞORU VECHI

82. TEIŞANI

83. TELEGA

84. TINOSU
85. TOMŞANI

86. VADU SĂPAT

1. Şirna
2. Brăteşti
3. Coceana
4. Hăbud
5. Tăriceni
6. Varniţa

1. Şoimari
2. Lopatniţa
3. Măgura

1. Şotrile (1800)
2. Lunca Mare
3. Plaiu Câmpinei
4. Plaiu Cornului
5. Seciuri
6. Vistieru
1. Ştefeşti (1513)
2. Scurteşti
3. Târşoreni
1. Talea (1790)
2. Plaiu

1. Tătaru (1486)
2. Podgoria
3. Siliştea

1. Strejnicu
2. Stănceşti
3. Târgşoru Vechi (1413)
4. Zahanaua
1. Teişani (sec. 14)
2. Bughea de Sus
3. Olteni
4. Ştubeiu
5. Valea Stâlpului
1. Telega (1354)
2. Boşilceşti
3. Buştenari
4. Doftana
5. Meliceşti
6. Ţonţeşti

1. Tinosu
2. Pisculeşti (1571)
3. Predeşti (1568)

1. Tomşani (sec. 15)
2. Loloiasca (1550)
3. Magula
4. Sătucu
1. Vadu Săpat
2. Ghinoaica
3. Ungureni

87. VALEA CĂLUGĂREASCĂ1. Valea Călugărească
2. Arva
3. Coslegi
4. Dârvari
5. Pantazi

6. Rachieri

88. VALEA DOFTANEI

8. Schiau

89. VĂRBILĂU

7. Radila

9. Valea Largă

10.Valea Mantei

11. Valea Nicovani
12. Valea Poienii
13. Valea Popii

14.Valea Ursoii

90. VÂLCĂNEŞTI

15. Vârfurile
PRAID 1. Depresiune submontană,
aparţinând ariei marginale a Depr.
Transilvaniei, la contactul cu prelungirile
M-ţilor Gurghiu în E-NE şi Dealurile
Bicheş (1 080 m alt.), Şiclod (1 028 m) şi
Firtuş (1 060 m), la V. Are o formă
alungită pe direcţie NV-SE (c. 30 km) şi
este drenată de râul Corund şi parţial de
Târnava Mică. Climat de adăpost.
2. Com. în jud. Harghita, alcătuită din
6 sate, situată în depresiunea omonimă,
la 580 m alt., pe cursul superior al râului
Târnava Mică, la confl. cu râul Corund,
la 85 km NV de municipiul MiercureaCiuc; 6 659 loc. (1 ian. 2011): 3 329 de sex
masc. şi 3 330 fem. Staţie finală de c.f. (în
satul Praid). Nod rutier. Expl. de andezit
şi sare (salina se află la 120 m adâncime).
Prima menţiune referitoare la expl. sării
de aici datează din 1405. Expl. şi prelucr.
lemnului. Culturi de cartofi. Creşterea
ovinelor. Muzeu etnografic (în satul
Praid). Staţiune balneoclimaterică sezonieră, de interes local, cu climă moderată,
de adăpost, cu veri răcoroase (în iul.
temp. medie de 17°C) şi ierni friguroase
(în ian. medii termice de –4°C). Temp.
medie anuală este de 7°C, iar precipitaţiile însumează c. 800 mm anual
(mai abundente în apr. şi sept.). Dealurile
din jur, acoperite cu păduri de foioase,
apără staţiunea de vânturi puternice.
Factorii naturali de cură sunt climatul
sedativ, cu aer curat, lipsit de praf şi
alergeni, şi izv. cu ape minerale clorurate,
sodice, de mare concentraţie (199,7 g/l),
mezo- şi hipertermale (27,5°C şi 49,5°C),
indicate pentru tratarea afecţiunilor
reumatismale degenerative (spondiloze
cervicale, lombare şi dorsale, artroze,
poliartroze), a celor posttraumatice (stări
după entorse, luxaţii şi fracturi), neurologice periferice (pareze uşoare, sechele
după polineuropatii), respiratorii (bron-

şite, traheobronşite cronice spastice, astm
alergic), ginecologice şi cardiovasculare
(varice în stadiu incipient). Sanatoriu
subteran, amenajat în salină din anul
1971, la 120 m adâncime, destinat tratamentului de astm şi bronşită. Biserică
reformată (1790-1796), în faţa căreia se
află o poartă din lemn cioplit, datând din
1644 şi fosta clădire a Cancelariei minei
de sare (începutul sec. 19), azi dispensar,
în satul Praid; biserică romano-catolică
(1994-1998); biserică din sec. 14 (azi
biserică reformată), cu zid de incintă
(1780), în satul Ocna de Sus. Fenomene
carstice dezvoltate pe sare. Rezervaţia
naturală „Muntele melcilor”. Cheile
Corundului, declarate monument al
naturii în 1995. Agroturism. Com. P. are
în componenţă satul Şaşvereş care s-a
depopulat la sf. sec. 20 şi începutul sec.
21, existând din punct de vedere ad-tiv,
dar fără locuitori.

PRĂJENI, com. în jud. Botoşani, alcătuită
din 4 sate, situată în zona de contact a
Câmpiei Jijiei Inferioare cu Câmpia Jijiei
Superioare, pe cursul mijlociu al râului
Miletin; 3 322 loc. (1 ian. 2011): 1 658 de
sex masc. şi 1 664 fem. Han (sec. 19), în
satul Câmpeni. Creşterea bovinelor. În
satul Prăjeni se află biserica „Adormirea

Predeal (2). Primăria

1. Teşila
2. Trăisteni
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1.Vărbilău (1700)
2. Coţofeneşti
3. Livadea
4. Podu Ursului
5. Poiana Vărbilău (1429)
1. Vâlcăneşti
2. Cârjari
3. Trestioara

Maicii Domnului” (1932), iar în satul
Miletin există biserica „Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil” (1935).

PRĂJEŞTI, com. în jud. Bacău, formată
dintr-un sat, situată pe stg. văii Siretului,
la ENE de municipiul Bacău; 2 614 loc.
(1 ian. 2011): 1 308 de sex masc. şi 1 306
fem. Balastieră. Prelucr. lemnului. Producţie de mături şi de coşuri din nuiele.
Culturi de cereale, legume ş.a. Viticultură; pomicultură. Muzeu etnografic.
Parc dendrologic. Com. P. a fost înfiinţată
la 3 mart. 2005 prin desprinderea satului
Prăjeşti din com. Traian, jud. Bacău.

PREDEAL 1. Trecătoare situată pe
cumpăna de ape dintre văile râurilor
Prahova (la S) şi Timiş (la N), la 1 040 m
alt., care asigură legăturile rutieră (din
1850) şi feroviară (din 1879) între Transilvania şi Muntenia. De sub trecătoarea P.,
de pe terit. oraşului Predeal, de la 1 020
m alt., izvorăşte râul Prahova.
2. Oraş în jud. Braşov, situat într-o
reg. de munţi scunzi (Clăbucetele Predealului), încadrată între M-ţii Bucegi, masivele Postăvaru, Piatra Mare şi M-ţii
Baiului, în zona trecătorii cu acelaşi nume, la 1 020–1 160 m alt. (este oraşul
situat la cea mai mare alt. din ţară), la
obârşia râului Prahova şi pe cursul

Predeal (2). Hotel „Orizont”
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superior al râului Timiş, străjuit de
masivul Piatra Mare la NE, la 25 km S de
municipiul Braşov şi 147 km N de Bucureşti; 5 227 loc. (1 ian. 2011): 2 485 de sex
masc. şi 2 742 fem. Supr.: 58,4 km2, din
care 12,7 km2 în intravilan; densitatea:
412 loc./km2. Staţie de c.f. (inaugurată la
10 iun. 1879) cu o gară construită în 1969.
Producţie de plăci din teracotă şi de
mobilă. Sanatorii de boli nervoase pe
Valea Râşnoavei şi la Timişu de Sus.
Istoric. Aşezarea s-a înfiripat după anul
1700, când au fost construite câteva
hanuri (Hanul de la gura râului
Râşnoava, în 1700, cel de la gura râului
Poliştoaca, în 1750, Hanul lui Ruja, în
1750), un schit din lemn (1774; mistuit de
un incendiu în 1788) şi un local al
serviciului de poştă (1790). Localit. apare
menţionată documentar, prima oară, în
1805. În 1852 s-a stabilit aici un punct de
vamă (mutat de la Breaza), în 1874 a
devenit com. rurală (prin dezlipirea de
Sinaia) care avea în componenţă satele
Predeal, Azuga, Buşteni şi Poiana
Ţapului, iar în 1936 a fost declarat
comună urbană. În 1908, Buşteni şi
Poiana Ţapului s-au desprins din com.
Predeal formând com. Buşteni, iar la 20
mai 1912 s-a desprins şi Azuga, devenind
comună de sine stătătoare. După 1918 s-a
dezvoltat ca staţiune climaterică. Trecut
în categoria oraşelor în 1952. Astăzi este
un important centru turistic şi al

Predeal (2) Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi
Elena”

sporturilor de iarnă (pârtie de schi,
iluminată electric pe timp de noapte, pe
panta de V a Clăbucetului Taurului,
deservită de o linie de telescaun şi una
de teleschi care leagă cabana Clăbucetsosire, din Predeal, cu cabana Clăbucetplecare, situată la 1 456 m alt., pe masivul
Clăbucetul Taurului (avariată în sept.
1999 de o explozie şi rămasă în ruină) şi
o renumită staţiune climaterică şi de
odihnă cu funcţionare permanentă.
Climatul sănătos de munte, caracterizat
printr-o presiune atmosferică relativ mică
(669,1 mb/an), aerul curat, lipsit de praf
şi alergeni, şi ionizarea accentuată a
atmosferei, liniştea deplină şi peisajul
odihnitor sunt pr. factori naturali de cură
recomandaţi pentru tratarea nevrozelor
astenice, a stărilor de surmenaj fizic şi
intelectual, a celor de debilitate la copii,
a unor afecţiuni endocrine etc. Verile sunt
răcoroase (temp. medie a lunii iul. este
de 15°C), iar iernile friguroase. Temp.
medie anuală este de c. 5°C, iar precipitaţiile însumează c. 1 000 mm anual.
Zăpada persistă peste 100 de zile pe an.
Staţiunea dispune de o bază materială
adecvată (sanatorii de nevroze, numeroase hoteluri, vile şi case particulare),
precum şi posibilităţi de practicare a
sporturilor şi de efectuare a unor excursii
la cabanele montane din apropiere: Trei
Brazi (1 128 m alt.), Clăbucet-sosire (1 050
m), Gârbova (1 350 m), Susai (1 350 m),
Piatra Mare (1 630 m), Poiana Secuilor
(1 070 m), Timiş, (770 m), Cerbul (900 m),
la complexul turistic Pârâul Rece (960 m
alt.) ş.a. Oraşul P. are în subordine adtivă 3 localit. componente: Pârâul Rece,
Timişu de Jos, Timişu de Sus. Monumente: mănăstirea Predeal (de maici), cu
biserica având hramul „Sfântul Nicolae”
construită iniţial din lemn (sfinţită la 20
iun. 1774) prin osârdia ieromonahului
Ioanichie şi incendiată de turci în 1788.
Pe locul bisericii din lemn a fost zidită,
în anii 1818–1819, biserica actuală, cu
hramul „Sfântul Nicolae”, prin strădania
stareţului Gherman. Biserica, declarată
monument istoric, păstrează picturi
murale interioare originare, restaurate în
1976 de Iosif Vasu. În apropierea acestei
bisericuţe, în anii 1835–1844, a fost
construită o biserică mai mare, cu hramul
„Naşterea Maicii Domnului”, prin strădania stareţului Gherman. În perioada
1933–1935 s-au construit două corpuri de
chilii şi s-a spălat pictura bisericii.
Ansamblul monahal a fost supus unor
lucrări de reparaţii în anul 1942 şi apoi

restaurat în 1974. Mănăstirea a fost desfiinţată la 28 oct. 1959 de către autorităţile
comuniste şi reînfiinţată în 1993. Biserica
„Naşterea Maicii Domnului” a fost
repictată în întregime în anii 1960–1961
de pictorul Iosif Vasu. Clopotniţa mănăstirii datează din 1827. În părculeţul situat
vizavi de gara din Predeal a fost construită, în anii 1991–2004, biserica „Sfinţii
Împăraţi Constantin şi Elena”, cu picturi
murale interioare realizate în frescă de
Marcel şi Daniel Codrescu în anii 2004–
2007.

PREDEAL-SĂRARI, com. în jud. Prahova,
alcătuită din 9 sate, situată în zona de
contact a Subcarpaţilor Buzăului cu
Subcarpaţii Prahovei; 2 444 loc. (1 ian.
2011): 1 236 de sex masc. şi 1 208 fem.
Reşed. com. este satul Predeal. Pomicultură (meri, pruni, peri).
PREDEŞTI, com. în jud. Dolj, alcătuită din
3 sate, situată în zona de contact a Piem.
Bălăciţei cu Câmpia Desnăţui, pe râul
Rasnic; 2 009 loc. (1 ian. 2011): 1 005 de sex
masc. şi 1 004 fem. Nod rutier. Centru
pomicol (meri, pruni, piersici, caişi). În
satul Predeşti, atestat documentar la 21 iul.
1532, se află biserica având hramul „Adormirea Maicii Domnului” (1890-1892,
reparată în 1926, 1941, 1978 şi restaurată
în 2010-2011), declarată monument istoric
în 1990. Până la 7 apr. 2004, com. P. a avut
în componenţă satele Cârstovani, Frasin,
Milovan şi Pleşoi, care la acea dată au
format com. Pleşoi, jud. Dolj.

PREJMER, com. în jud. Braşov, alcătuită
din 3 sate, situată în partea de E a Depr.
Braşov, pe interfluviul dintre Olt şi
Tărlung; 9 283 loc. (1 ian. 2011): 4 592 de
sex masc. şi 4 691 fem. Staţie de c.f. (în
satul Prejmer). Expl. şi prelucr. lemnului.
Produse textile (postav, în satul Lunca
Calnicului), de preparate din lapte, panificaţie. Creşterea bovinelor. Păstrăvărie.
Crescătorii de animale pentru blană
(nutrii, vulpi argintii). Centru pentru
selecţia animalelor. Centru de ceramică
populară. Satul Prejmer apare menţionat
documentar, prima oară, în 1240, iar apoi
în 1337, 1471 şi 1646 (oppidum). Puternica
cetate ţărănească, a cărei construcţie a
început în 1427 şi s-a terminat în sec. 16,
de plan aproximativ circular, este una
dintre cele mai importante fortificaţii de
acest tip din Transilvania, având ziduri
înalte de 12 m şi groase de 6 m, străjuite
de turnuri de apărare, protejate de un
şanţ cu apă de 4 m adâncime şi 18 m
lăţime. Cetatea fost restaurată în perioada
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de dezagregare a rocilor. Alt. max.: 370
m (vf. Pricopan). Expl. de granit.

Prejmer. Cetatea

1960–1970 şi declarată monument
UNESCO în 1999. În incinta ei se află
biserica evanghelică (iniţial romanocatolică), de factură gotică timpurie, de
inspiraţie cisterciană, construită în anii
1241–1250, cu unele transformări din
perioada 1512–1515. Posedă un altar
poliptic (pictat în sec. 15) şi orgă din 1803.
În satul Prejmer există şi biserica ortodoxă
cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi
Pavel” (1769), cu elemente baroce, executate din tencuială într-o viziune rustică.
În interior păstrează picturi murale
originare. Numeroase case vechi (sec. 18,
una dintre ele datează din 1777, reabilitată recent) şi şcoală germană (sec. 19). În
arealul com. se află pădurea Prejmer (30
ha), declarată rezervaţie forestieră şi
floristică, alcătuită din stejar (Quercus
robur), carpen (Carpinus betulus), frasin
(Fraxinus excelsior) ş.a., la parterul căreia
vegetează mai multe plante rare, între
care: laleaua pestriţă (Fritillaria meleagris),
stânjenelul siberian (Iris sibirica), bulbucii
de munte (Trollius europaeus), garoafa de
munte (Dianthus superbus) etc. Pădurea
adăposteşte numeroase păsări, multe
dintre ele ocrotite (vânturelul/Falco
tinunnculus, şorecarul/Buteo buteo,
corbul/Corvus corax, huhurezul/Asio otus
ş.a.). Pe terit. satului Stupinii Prejmerului,
în lungul Pârâului Mare, a existat un
complex de mlaştini, extins pe 200 ha,
întreţinut de numeroase izvoare mici, în
cadrul căruia vegetau, până nu de mult,
ochii broaştei (Primula farinosa), ochii
şoricelului (Saxifraga mutata). Această
zonă, declarată rezervaţie naturală, a fost
puternic afectată de lucrările de
hidroameliorare, care au determinat
distrugerea aproape în totalitate a acestei
rezervaţii.

PRELUCA, culme muntoasă, cu aspect
insular, situată în partea de N a Pod.

Someşan, parte componentă a şirului de
munţi scufundaţi („jugul intracarpatic”)
care fac legătura între Carpaţii Orientali
şi cei Occidentali. Extinsă pe direcţie EV, între râul Lăpuş (la S) şi aliniamentul
văilor Cavnic şi Bloaja (la N), P. are
aspectul unui deal înalt, cu abrupturi
(tectono-erozive) accentuate spre N, cu
o culme largă, teşită ca o platformă. Este
alcătuită din şisturi cristaline în care
râurile Lăpuş şi Cavnic au săpat defilee
epigenetice. Alt. max.: 810 m (vf. Florii).
Acoperită cu păduri de fag şi gorun în
proporţie de peste 85% din supr. sa totală
care este de 107 km2.

PREUTEŞTI, com. în jud. Suceava, alcătuită din 6 sate, situată în Pod. Fălticeni,
pe râul Şomuzu Mare; 6 705 loc. (1 ian.
2011): 3 441 de sex masc. şi 3 264 fem.
Staţie de c.f. (inaugurată la 10 oct. 1887),
în satul Preuteşti şi haltă de c.f. (în satul
Arghira). Culturi de cartofi. Pomicultură.
În satul Preuteşti se află o biserică din
lemn din anul 1830; bisericile cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului”
(1735), „Sfântul Andrei” (1836) şi „Adormirea Maicii Domnului” (1844), în satele
Huşi, Basarabi şi Leucuşeşti. Până la 7
mai 2004, com. P. a avut în componenţă
satul Hârtop, care la acea dată a format
com. Hârtop, jud. Suceava.
PRIAMUS Õ Periam.

PRIBOIENI, com. în jud. Argeş, alcătuită
din 8 sate, situată în partea de SV a Piem.
Cândeşti, pe râul Cârcinov; 3 492 loc. (1
ian. 2011): 1 725 de sex masc. şi 1 767 fem.
Expl. şi prelucr. lemnului. Pomicultură;
legumicultură.
PRICOPAN, culme muntoasă secundară
în NV M-ţilor Măcin, extinsă pe direcţie
NV-SE, la N şi NE de oraşul Măcin.
Alcătuită din granite, granodiorite,
bazalte şi calcare triasice. Active procese

PRIGOR, com. în jud. Caraş-Severin,
alcătuită din 5 sate, situată în NE Depr.
Almăj, la poalele de N ale M-ţilor Almăj,
la confl. râului Prigor cu Nera; 2 601 loc.
(1 ian. 2011): 1 285 de sex masc. şi 1 316
fem. Expl. de azbest (în satul Putna).
Expl. şi prelucr. pietrei ornamentale.
Expl. şi prelucr. lemnului. Prelucr.
laptelui. Producţie de băuturi alcoolice.
Creşterea bovinelor. Pomicultură (meri,
pruni, peri). Satul Prigor apare menţionat
documentar, prima oară, în 1550.
PRIGORENII MICI Õ Ion Neculce.

PRIGORIA, com. în jud. Gorj, alcătuită
din 7 sate, situată în partea de V a Piem.
Olteţului, pe râul Câlnic; 3 243 loc. (1 ian.
2011): 1 631 de sex masc. şi 1 612 fem.
Pomicultură. În satul Călugăreasa se află
o biserică din lemn cu dublu hram –
„Sfântul Gheorghe” şi „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” (începutul sec.
18, refăcută din temelie în 1774-1775,
reparată în 1881, renovată şi pictată în
1982-1986), declarată monument istoric,
şi o biserică din cărămidă cu hramul
„Duminica Tuturor Sfinţilor” (1822); în
satul Prigoria există o biserică cu triplu
hram – „Sfântul Nicolae”, „Sfântul
Dumitru” şi „Sfinţii Împăraţi Constantin
şi Elena” (1836, cu fresce originare), iar
în satul Zorleşti, biserica cu dublu hram
– „Sfântul Gheorghe” şi „Sfântul
Nicolae” (1774–1775).
PRINCIPESA ELENA, denumirea între
1921 şi 1948 a satului şi com. Gheorghe
Doja (jud. Ialomiţa).
PRINCIPESA MARIA 1. Õ Ion Roată.
2. Õ Mogoşeşti-Siret.

PRIPONEŞTI, com. în jud. Galaţi, alcătuită din 5 sate, situată pe terasele de pe
dr. râului Bârlad, la contactul cu prelungirile de SE ale Pod. Tutovei; 2 352 loc.
(1 ian. 2011): 1 145 de sex masc. şi 1 207
fem. Viticultură. Bisericile cu hramurile
„Sfinţii Voievozi” (1830–1840, reparată
în 1924) şi „Buna Vestire” (ante 1809), în
satul Priponeşti; în satul Ciorăşti se află
biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”
(1927), iar în satul Lieşti biserica
„Adormirea Maicii Domnului” (ante
1841, rezidită în 1902).
PRIPOR, Dealurile Priporului, zonă
deluroasă în Subcarpaţii Buzăului,

774 Prisaca, Măgura ~

înconjurată de văile Bâsca Chiojdului (S
şi SV) şi Buzău (E şi SE), străjuind Depr.
Drajna-Chiojd spre NV şi Depr. Calvini
spre SE. Alcătuite predominant din fliş
paleogen. Alt. max.: 823 m. Acoperite în
mare parte cu livezi, fâneţe şi păşuni.

PRISACA, Măgura ~, masiv deluros în
partea de V a Dealurilor Chioarului, care
domină spre V Valea Someşului. Alcătuit
din marne, calcare, tufuri, gresii şi
conglomerate. Alt.: 660 m, în Dealu Mare
care reprezintă cea mai mare alt. a
Dealurilor Chioarului (vf. Prisaca are 626
m alt.). În SV acestui masiv, Someşul a
săpat un defileu epigenetic, desfăşurat
între satele Benesat (com. Benesat, jud.
Sălaj), în S şi Ţicău (sat care aparţine
oraşului Ulmeni, jud. Maramureş), în N.
Masivul sau Măgura P., care reprezintă
un horst cristalin tipic, mai este cunoscut
şi sub denumirile de Ţicău şi Dealu Mare.
Acoperit cu păduri de fag şi gorun.

PRISĂCANI, com. în jud. Iaşi, alcătuită
din 3 sate, situată în luncile şi pe terasele
de pe dr. Prutului şi respectiv de pe stg.
Jijiei, la graniţa cu Rep. Moldova; 3 459
loc. (1 ian. 2011): 1 743 de sex masc. şi
1 716 fem. Culturi de cereale, plante uleioase, plante tehnice şi de nutreţ, legume
etc. Creşterea bovinelor. În satul
Prisăcani, menţionat documentar, prima
oară, în 1803, se află biserica având
hramul „Sfinţii Voievozi”, ctitorie din anii
1824-1836 a mitropolitului Veniamin
Costache, restaurată în 2007-2008, iar în
satul Moreni există biserica din lemn cu
hramul „Sfântul Nicolae” (1830).

PRISEACA, com. în jud. Olt, alcătuită
din 3 sate, situată în zona de contact a
Piem. Cotmeana cu Câmpia Boian, pe
cursul superior al râului Dârjov; 1 774 loc.
(1 ian. 2011): 883 de sex masc. şi 891 fem.
În satul Priseaca, menţionat documentar,
prima oară, la 2 mai 1496, într-un hrisov
emis de Radu cel Mare, domn al Ţării
Româneşti, se află biserica „Sfântul Ioan
Botezătorul” (1752, refăcută în 1864-1865
şi reparată în 1964); crama „Buzescu”
(sec. 18) şi biserica din lemn cu hramul
„Sfântul Nicolae” (c. 1770), în satul
Buiceşti.
PRISLAVA Õ Nufăru.

PRISLOP 1. Pas de înălţime în partea de
N a Carpaţilor Orientali, între culmile de
SE ale M-ţilor Maramureş şi cele de NE
ale M-ţilor Rodna, pe cumpăna de ape

dintre bazinele râurilor Bistriţa Aurie şi
Vişeu, la 1 416 m alt. Asigură legătura
rutieră (şosea modernizată) între
Moldova şi Maramureş, respectiv între
Depr. Dornelor (Vatra Dornei) şi Depr.
Maramureş (Borşa).
2. Mănăstirea ~ Õ Haţeg (2).

PRISNEL, culme muntoasă în partea de
N a Pod. Someşan, parte componentă a
şirului de munţi scufundaţi („jugul
intracarpatic”) care fac legătura între
Carpaţii Orientali şi cei Occidentali.
Extinsă pe direcţie NNE-SSV, în
prelungirea de NE a M-ţilor Meseş, în
interiorul marelui meandru făcut de
Someş în zona oraşului Jibou, P. are
aspectul unui deal înalt, cu povârnişuri
abrupte şi cu o culme largă, teşită ca o
platformă. Este alcătuită din şisturi
cristaline şi petice de calcar. Alt. max.:
651 m (vf. Prisnel). Acoperită cu păduri
de carpen şi gorun.

PRISTOL, com. în jud. Mehedinţi,
alcătuită din 2 sate, situată pe stg.
Dunării, la graniţa cu Bulgaria şi Serbia;
1 516 loc. (1 ian. 2011): 706 de sex masc.
şi 810 fem. Produse alim. Culturi de
cereale, plante furajere, legume ş.a.
Biserica având hramul „Sfântul Nicolae”
(ante 1892), declarată monument istoric,
în satul Pristol.

PROBOTA 1. Com. în jud. Iaşi, alcătuită
din 3 sate, situată în lunca şi pe terasele
de pe dr. Prutului, pe râul Frasin, la
graniţa cu Republica Moldova; 3 708 loc.
(1 ian. 2011): 1 914 de sex masc. şi 1 794
fem. Iazuri şi heleştee (50 ha) pentru
piscicultură. Staţie de c.f. (în satul
Probota). Culturi de cereale, plante uleioase, legume ş.a. Viticultură. Creşterea
bovinelor. Pe terit. satului Probota,
menţionat documentar, prima oară, în
1448, pe înălţimea Moşanca (Unchetea)
au fost descoperite (1959–1961) resturi de
cultură materială de la sf. Paleoliticului
superior şi o necropolă de înhumaţie
sarmatică de la sf. sec. 2 şi începutul
sec. 3, cu inventar alcătuit din ceramică,
pumnale, cuţite, săbii de fier, podoabe
(cercei, catarame, mărgele din opal,
chihlimbar şi fildeş etc.).
2. Mănăstirea ~ Õ Dolhasca.

PRODULEŞTI, com. în jud. Dâmboviţa,
alcătuită din 3 sate, situată în Câmpia
Titu, la confl. râului Ursoaia cu Şuţa;
3 414 loc. (1 ian. 2011): 1 674 de sex masc.
şi 1 740 fem. Biserica având hramul
„Sfântul Nicolae” (1837), în satul Costeştii
din Deal, şi biserica având dublu hram –

„Sfântul Nicolae” şi „Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena” (1853-1854, reparată
în 1980-1985), în satul Produleşti.

PROGRESUL, cartier în partea de S-SE
a municipiului Bucureşti.
PROILAVAN Õ Brăila (2).

PROŞTEA MARE Õ Târnava (4).

PROVIŢA DE JOS, com. în jud. Prahova,
alcătuită din 3 sate, situată în Subcarpaţii
Prahovei, pe cursul superior al râului
Proviţa; 2 371 loc. (1 ian. 2011): 1 203 de
sex masc. şi 1 168 fem. Staţie de c.f.
Pomicultură. Centru de dulgherit şi tâmplărit. Biserica „Sfântul Nicolae”
construită între 25 mai 1861 şi 26 oct. 1861
din iniţiativa exarhului Kiriil, epitropul
Sfântului Mormânt.
PROVIŢA DE SUS, com. în jud. Prahova,
alcătuită din 4 sate, situată în Subcarpaţii
Prahovei, pe cursul superior al râului
Proviţa; 2 093 loc. (1 ian. 2011): 1 049 de
sex masc. şi 1 044 fem. Pomicultură.
Şcoală înfiinţată în 1857. În satul Proviţa
de Sus se află biserica „Adormirea Maicii
Domnului” (1620–1629, refăcută în 1787
de vătaful Mihalache şi renovată în 1835).
P. de S. a luat fiinţă în jurul anului 1550.

PRUNDENI, com. în jud. Vâlcea, alcătuită
din 4 sate, situată în partea de SE a Piem.
Olteţului, pe dr. văii Oltului; 4 444 loc. (1
ian. 2011): 2 108 de sex masc. şi 2 336 fem.
Staţii de c.f. (în satele Călina şi Zăvideni)
inaugurate la 20 iun. 1887. Expl. de balast
(în satul Zăvideni). Hidrocentrală (38
MW), în satul Zăvideni, intrată în
funcţiune în 1979. Mat. de construcţii;
produse alim. (panificaţie; vin). Viticultură. Pomicultură. Creşterea bovinelor,
ovinelor, porcinelor, cabalinelor. Pe terit.
satului Călina au fost descoperite vestigii
din Epoca bronzului, aparţinând
culturilor Glina şi Verbicioara, precum şi
din Hallstattul târziu şi din sec. 2–3. Pe
terit. satului Zăvideni au avut loc lupte
crâncene (26 mai/7 iun. 1821) între oştile
turceşti şi pandurii conduşi de Ioan
Solomon, în care aceştia din urmă au fost
înfrânţi de otomani. În satul Prundeni a
existat o biserică din lemn, cu hramul
„Sfinţii Voievozi”, care data din 1787,
declarată monument istoric în 1955 şi
demolată în 1977 din cauza ruinării, iar
în satul Zăvideni se află bisericile cu
hramurile „Adormirea Maicii Domnului” (1815, renovată în 1890) şi „Sfânta
Treime” (1842, renovată în 1881).
PRUNDU, com. în jud. Giurgiu, alcătuită
din 2 sate, situată în Câmpia Burnas;

4 346 loc. (1 ian. 2011): 2 164 de sex masc.
şi 2 182 fem. Culturi de cereale, plante
tehnice şi de nutreţ, floarea-soarelui,
leguminoase pentru boabe etc. Centru de
confecţionare a obiectelor împletite din
papură. Între 17 febr. 1968 şi 23 ian. 1981,
com. P. a făcut parte din jud. Ilfov. Pe
terit. satului Puieni, pe măgura Gorgana,
a fost identificată o aşezare neolitică de
tip tell, cu mai multe niveluri de locuire,
aparţinând culturii Gumelniţa (milen. 4–
3 î.Hr.), din care s-au recuperat unelte
din silex, piatră şlefuită şi os, fusaiole de
teracotă, vase ceramice pictate cu motive
spiralice, figurine antropomorfe şi
zoomorfe din teracotă (statuete cu rochii
în formă de clopot, bovidee). În satul
Puieni se află biserica având hramul
„Sfântul Dumitru” (1859).

PRUNDU BÂRGĂULUI, com. în jud. Bistriţa-Năsăud, alcătuită din 2 sate, situată
la poalele de SV ale M-ţilor Bârgău şi cele
de NV ale M-ţilor Căliman, în zona de
confl. a râului Bârgău cu Bistriţa ardeleană; 6 437 loc. (1 ian. 2011): 3 098 de sex
masc. şi 3 339 fem. Staţii de c.f. (în satele
Prundu Bârgăului şi Susenii Bârgăului).
Termocentrală. Expl. de andezit. Expl. şi
prelucr. lemnului (cherestea, în satul
Susenii Bârgăului). Fabrică de celuloză şi
hârtie; produse alim. (preparate din lapte,
panificaţie, ţuică). Centru pomicol (meri,
pruni). Creşterea bovinelor. Centru de
ceramică populară (în satul Susenii
Bârgăului), de ţesături şi cusături
populare şi de cojocărit (în satul Prundu
Bârgăului). În arealul satului Prundu
Bârgăului, menţionat documentar, prima
oară, în 1386, a fost descoperită o
sculptură în tuf vulcanic reprezentând
un cap de bărbat cu trăsături celtice (sec.
2–1 î.Hr.). Biserica „Sfântul Nicolae”
(1837) şi cladirea Primăriei, datând
dinainte de anul 1800, în satul Prundu
Bârgăului. Agroturism.

PRUNIŞOR, com. în jud. Mehedinţi,
alcătuită din 15 sate, situată în Piem.
Coşuştei, pe cursul superior al râului
Huşniţa; 2 134 loc. (1 ian. 2011): 1 049 de
sex masc. şi 1 085 fem. Staţie de c.f. (dată
în folosinţă la 5 ian. 1875) în satul
Prunişor şi halte de c.f. (în satele Gârniţa
şi Igiroasa). Culturi de cereale. Produse
de panificaţie. Bisericile cu hramurile
„Sfântul Nicolae” (1842–1889), declarată
monument istoric, „Sfinţii Apostoli Petru
şi Pavel” (1863), „Sfinţii 40 de Mucenici”
(1868) şi „Sfântul Nicolae” (1895), în satele Prunişor, Gutu, Dragoteşti şi Arvăteşti;

biserica din lemn cu hramul „Sfântul
Calinic” (sec. 19), în satul Fântâna
Domnească.

PRUT, râu în extremitatea de NE şi E a
României, afl. stg. al Dunării la 15 km E
(aval) de Galaţi. Lungime: 953 km, din
care 742 km pe terit. României (al treilea
râu, ca lungime, al ţării, după Dunăre şi
Mureş). Supr. bazinului: 28 396 km2, din
care 10 990 km2 pe terit. României. Izv.
de pe versantul de NE al M-ţilor
Cernahora (Carpaţii Păduroşi) din
Ucraina, iar după ce parcurge 249 km pe
terit. Ucrainei, pe direcţie NV-SE, pe o
pantă medie de 6,4‰, intră în România,
în amonte de satul Oroftiana (com.
Suharău, jud. Botoşani), căpătând o
direcţie de curgere V-E. În aval de satul
Oroftiana, râul P. pătrunde în culoarul
„Poarta Ţuţorei”, lung de 40 km, iar apoi
drenează Pintenul Darabanilor, formând
mai întâi graniţa cu Ucraina şi apoi cu
Republica Moldova, pe o lungime de 704
km. În aval de com. Rădăuţi-Prut, râul P.
are o direcţie generală de curgere NNVSSE şi o pantă medie de 0,23‰. Debitul
mediu multianual este de 64,1 m3/s la
Cernăuţi, 72,5 m3/s la Ungheni şi 110
m3/s aproape de confl. cu Dunărea, cu
mari variaţii în cursul anului. Pentru
regularizarea debitelor râului, România
a construit, în cooperare cu U.R.S.S.,
barajul şi lacul de acumulare de la StâncaCosteşti (jud. Botoşani), iar hidrocentrala,
cu o putere instalată de 15 MW, a intrat
în funcţiune în 1978. În aval de confl. cu
Jijia, lunca P. se lărgeşte mult, atingând
pe alocuri 2–4 km, iar panta medie scade
la 0,5‰. Afl. pr.: Ceremuş, Čugur (pe
terit. Ucrainei), Volovăţ, Başeu, Jijia, Elan.
Denumirile antice: Pyretus (la greci),
Hierasus sau Gerasus (la romani).
Impăratul bizantin Constantin VII
Porfirogenetul (913–959), în lucrarea sa
„Carte de învăţătură către fiul Romanos”,
menţionează râul Prut cu numele Vrutos.

PUCHENI, com. în jud. Dâmboviţa,
alcătuită din 5 sate, situată la poalele de
SE ale M-ţilor Leaota, pe cursul superior
al Râului Alb; 2 058 loc. (1 ian. 2011):
1 019 de sex masc. şi 1 039 fem. Centru
pomicol. Prelucr. lemnului. Punct muzeal
cu colecţii de istorie şi etnografie (în satul
Pucheni). În satul Pucheni, atestat
documentar în 1564, se află biserica
„Duminica Tuturor Sfinţilor” (1810,
reparată în 1918). La 20 febr. 2010, între
com. P. şi comuna învecinată Malu cu

Pucioasa
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Flori s-au produs puternice alunecari de
teren.

PUCHENII MARI, com. în jud. Prahova,
alcătuită din 7 sate, situată în zona de
contact a Câmpiei Ploieştiului cu Câmpia
Gherghiţei, pe râul Prahova; 8 783 loc. (1
ian. 2011): 4 275 de sex masc. şi 4 508 fem.
Centru de ceramică populară şi de
împletituri din răchită şi papură.
Legumicultură (în solarii). În satul Puchenii Mari , atestat documentar în 1513
cu numele Brăgăreşti, se află un cămin
pentru îngrijirea bătrânilor, o biserică
datând din 1742 (reparată în 1893) şi o
alta, cu hramul „Sfântul Gheorghe”
construită în anii 1855–1861 şi pictată de
Nicolae Grigorescu în 1860–1861. Biserica
„Sfântul Gheorghe” a fost restaurată în
1935, consolidată şi reparată în 1942
(după avariile provocate de cutremurul
din 10 nov. 1940), reparată şi
reconsolidată în 1977–1978 după
distrugerile provocate de puternicul
cutremur din 4 mart. 1977. Picturile
murale interioare originare, excutate de
Nicolae Grigorescu, au fost spălate în
1955 şi restaurate şi completate în 1982
de către Gheorghe Zidaru după
deteriorările provocate de cutremurul din
4 mart. 1977. În satul Pietroşani se află
biserica „Naşterea Maicii Domnului”
construită în anii 1896–1902, reparată şi
repictată în frescă (de către pictorul
Gheorghe Ciobanu) în 1964–1966 şi
consolidată şi reparată în 1978–1981 după
cutremurul din 4 mart. 1977; în satul
Puchenii-Moşneni există o biserică având
hramul „Sfântul Nicolae” (1810), iar în
satul Odăile, o biserică din lemn cu
hramul „Sfinţii Voievozi” (1742). Satul
Puchenii Mari a mai purtat numele de
Răstoaica şi Răstoeni, iar din anul 1700 are
denumirea actuală.

PUCIOASA 1. Lac de acumulare construit pe cursul superior al râului
Ialomiţa, intrat în circuitul hidroenergetic
şi de alimentare cu apă în anul 1974; vol.:
8 mil. m3.; supr.: 91 ha.
2. Oraş în jud. Dâmboviţa, situat în
Subcarpaţii Ialomiţei, la 350–550 m alt.,
pe cursul superior al râului Ialomiţa, la
21 km N de municipiul Târgovişte; 15 270
loc. (1 ian. 2011): 7 333 de sex masc. şi
7 937 fem. Supr.: 42,6 km2, din care 9,4
km2 în intravilan; densitatea: 1 624 loc./
km2. Staţie de c.f. (inaugurată la 27 mai
1894). Nod rutier. Zăcăminte de sulf, de
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Puciosu

biserica cu dublu (ante
hram "Sfin\ii
Arhangheli
Mihail ]i
Domnului”
1806)
şi „Sfântul
Nicolae” şi „Sfântul Gheorghe”-Podurile
de Jos (1855); biserica romano-catolică
(1996-1999); clădirea gării feroviare
(1894); podul de c.f. (1908–1912); biserica
cu hramul „Sfântul Nicolae” (1860), în
localit. componentă Diaconeşti.

, inaugurat [n 1977. Gavriil" ]i "Sf@ntul Gheorghe" (2010-2012);

origine bacteriană. Expl. de gips.
Hidrocentrală (2 MW) dată în folosinţă
în 1979. Mobilă, cherestea, mat. de constr.
(teracotă, cărămizi, ţigle, gips) şi produse
alim. (conserve de legume şi fructe, sucuri
naturale, produse de panificaţie). Articole
de artizanat (din sticlă). Centru pomicol.
Muzeu
Muzeu etnografic şi de aeromodele. Staţiune balneoclimaterică de interes
general, cu funcţionare permanentă, cu
climat de dealuri, sedativ. Temp. medie
anuală este de c. 9°C, iar precipitaţiile
însumează c. 750 mm anual. Izvoare cu
ape minerale sulfuroase, de mare
concentraţie (1 152 mg/l), sulfatate,
clorurate, slab bicarbonatate, calcice,
sodice, magneziene, a căror analiză
chimică a fost efectuată pentru prima dată
în 1828. Staţiunea este recomandată
pentru tratamentul afecţiunilor reumatismale, posttraumatice, neurologice
periferice şi centrale, respiratorii, dermatologice, otorinolaringologice, metabolice
şi de nutriţie, cardiovasculare. Baza
materială cuprinde două hoteluri
medical-balneare, un pavilion de
hidrofizioterapie, o casă sanatorială
pentru pensionari, un complex sanatorial
cu profil reumatologic, cu c. 400 de locuri
şi o secţie de tratament, o clinică de
recuperare funcţională a capacităţilor de
muncă etc. Dotările tehnice constau în
instalaţii pentru băi calde cu apă minerală
în căzi, instalaţii pentru kinetoterapie,
pentru aerosoli şi inhalaţii, pentru
electroterapie şi hidroterapie, săli de
gimnastică medicală etc. Istoric.
Localitatea actuală, atestată documentar
la 20 sept. 1649 cu numele Piatra Pucioasa,
s-a format în jurul anului 1760 prin
contopirea, mai întâi, a aşezărilor
Şerbăneşti (atestată documentar la 26
sept. 1538) cu Podurile de Jos şi Podurile
de Sus (menţionate documentar în 1461),
1641),
iar apoi şi cu satul Zărăfoaia (în prezent
cartier). În 1791, localitatea figura pe o
hartă austriacă, iar în 1835, pe una
rusească. După anul 1828 s-a dezvoltat
ca localit. balneoclimaterică, adoptând
denumirea de Pucioasa, datorită apelor
minerale sulfuroase concentrate de aici,
numite popular pucioasă. Primeşte statut
de oraş în 1930.
1911. În prezent, P. are în
subordine ad-tivă 6 localit. componente:
Bela, Diaconeşti, Glodeni, Malurile,
Miculeşti şi Pucioasa-Sat. Monumente:
biserica
"Adormirea
Maiciihram
Domnului",
zidit`
bisericile
cu dublu
– „Sfântul
[n
1909-1919
pe locul uneia
din 1836,
pictat`
Nicolae”
şi „Intrarea
în Biserică
a Maicii
[n 1942 ]i reparat` [n 1977;

PUCIOSU, masiv vulcanic, de mici dimensiuni (de fapt, un con vulcanic stins,
bine conservat), situat în extremitatea de
SE a M-ţilor Harghita (Carpaţii Orientali),
pe stg. Văii Oltului, în zona defileului de
la Tuşnad, format din andezite şi
piroclastite. Alt. max.: 1 301 m. În craterul
de explozie al conului se află cantonat
lacul Sfânta Ana (singurul lac vulcanic din
România), iar la c. 1 km NE de acesta se
extinde tinovul Mohoş sau „Lacul cu
muşchi” (40 ha), un fost lac, în prezent
colmatat. Masivul P. este acoperit cu
păduri de molid, brad, pin şi fag.
Cunoscut şi sub numele de Ciomatu sau
Ciumatu Mare. Rezervaţie naturală
complexă, speologică, floristică şi
faunistică, în cadrul căreia se află cinci
peşteri cu o atmosferă interioară puternic
încărcată cu hidrogen sulfurat şi dioxid
de carbon. Rezervaţia adăposteşte numeroase şi variate specii de mlaştină, printre
care şi unele rarităţi floristice. Zonă
turistică.

PUFEŞTI, com. în jud. Vrancea, alcătuită
din 4 sate, situată în lunca şi pe terasele
Siretului; 4 276 loc. (1 ian. 2011): 2 119 de
sex masc. şi 2 157 fem. Staţie de c.f.
(inagurată la 13 sept. 1872), în satul
Pufeşti şi haltă de c.f. (în satul DomneştiTârg). Expl. de balast. Prelucr. lemnului
(mobilă). Centru viticol şi de vinificaţie.
Creşterea bovinelor. Pe terit. satului
Ciorani au fost descoperite urmele unei
aşezări aparţinând culturii Monteoru şi
ale uneia neolitice. În satul Pufeşti,
menţionat documentar, prima oară, în
1683, se află biserica având hramul
„Sfântul Nicolae” (ante 1809, refăcută în
1873–1875); bisericile cu hramurile
„Adormirea Maicii Domnului” (1661–
1667, refăcută în 1741–1742 prin grija
domnului Grigore Ghica şi a domniţei
Ruxandra), declarată monument istoric,
şi „Sfântul Nicolae” (1836–1842, reparată
în 1873 şi 1887), în satele Domneşti-Târg
şi Ciorani.

PUI 1. Õ Haţeg (1).
2. Com. în jud. Hunedoara, alcătuită
din 12 sate, situată în partea de E a Depr.
Haţeg (în compartimentul depresionar
Pui), la poalele de N-NE ale M-ţilor

Retezat şi cele de SV ale M-ţilor Şureanu,
pe cursul superior al râului Strei, la confl.
cu Râu Bărbat; 4 372 loc. (1 ian. 2011):
2 188 de sex masc. şi 2 184 fem. Staţii de
c.f. (în satele Pui şi Băieşti) şi halte de c.f.
(în satele Ponor şi Ruşor). Zăcăminte de
bauxită, evidenţiate în arealul satelor
Ohaba-Ponor şi Pui. Expl. de calcar
(Ohaba-Ponor). Expl. şi prelucr. lemnului;
mat. de constr. Creşterea bovinelor.
Moară de apă (în satul Şerel). Pe terit.
satului Hobiţa au fost descoperite (1951–
1952) vestigiile unei villa rustica (turn, hală,
edificiu, toate înconjurate de un zid de
incintă) şi un cuptor de ars ceramică. Satul
Pui apare menţionat documentar, prima
oară, în 1426. În satul Ponor, atestat
documentar în 1447, se află o biserică
ortodoxă cu hramul „Pogorârea Duhului
Sfânt” (sec. 18). Pe terit. com. P. se află
Peştera Ohaba-Ponor (Şura Mare),
declarată rezervaţie geologică şi
speologică (2,08 ha), avenul Dosul
Lăcşorului şi rezervaţia naturală
„Fânaţele Pui” (13 ha).

PUIEŞTI 1. Com în jud. Buzău, alcătuită
din 7 sate, situată în Câmpia Râmnicului,
pe râul Râmnic; 4 208 loc. (1 ian. 2011):
1 980 de sex masc. şi 2 228 fem. Reşed.
com. este satul Puieştii de Jos, atestat
documentar în 1581. Creşterea bovinelor.
Bisericile cu hramurile
„Sfântul
Gheorghe” (1840, zidită prin osârdia lui
Anastasie Dedulescu), „Sfântul Nicolae”
(1869) şi „Sfinţii Împăraţi Constantin şi
Elena” (1874), în satele Puieştii de Jos,
Măcrina şi Puieştii de Sus.
2. Com. în jud. Vaslui, alcătuită din
13 sate, situată în partea de SE a Colinelor
Tutovei, pe râul Tutova; 4 829 loc. (1 ian.
2011): 2 491 de sex masc. şi 2 338 fem.
Expl. de gresii (în satul Lăleşti). Morărit;
produse de panificaţie. Centru viticol şi
de vinificaţie. În satul Puieşti, menţionat
documentar, prima oară, în 1510, se află
bisericile din zid cu hramurile „Izvorul
Tămăduirii”-Ezeru (1817) şi „Sfântul
Nicolae” (1856) şi biserica din lemn cu
hramul „Sfântul Nicolae” (1806, tencuită
în interior în 1926); bisericile din lemn cu
hramurile „Sfântul Ioan Botezătorul” (1802), „Adormirea Maicii Domnului” (1802–1807, reparată în 1905),
„Sfântul Nicolae” a fostului schit Strâmba
(c. 1760, cu unele reparaţii din 1838),
„Adormirea Maicii Domnului” (1806,
reclădită în 1913), „Sfinţii Trei Ierarhi”
(1830) şi „Sfinţii Voievozi” (1852–1853),
în satele Fântânele, Călimăneşti, Cetăţuia

(fost Strâmba), Ruşi, Lăleşti şi BărtăluşiRăzeşi.
PUIU, lac în SE Deltei Dunării, între
braţele Sulina şi Sfântu Gheorghe, la E
de grindul Caraorman; 8,8 km2. Legat
prin canale cu lacurile Puiuleţ, Roşu şi
Lumina, împreună cu care formează un
complex lacustru cu valoare piscicolă.
PUIULEŢ, lac în SE Deltei Dunării, între
braţele Sulina şi Sfântu Gheorghe, la E
de grindul Caraorman; 290 ha. Legat prin
canale cu lacurile Lumina şi Puiu,
împreună cu care formează un complex
lacustru cu valoare piscicolă.

PUNGEŞTI, com. în jud. Vaslui, alcătuită
din 9 sate, situată în zona de contact a
Colinelor Tutovei cu Pod. Central Moldovenesc, la confl. râului Gârceneanca cu
Racova; 3 412 loc. (1 ian. 2011): 1 734 de
sex masc. şi 1 678 fem. Tricotaje şi confecţii. Morărit. Viticultură; apicultură.
Izvoare cu ape minerale sulfuroase,
iodurate folosite pe plan local. Pe terit.
satului Armăşoaia a fost descoperită o
aplică din bronz, cruciformă, decorată cu
capete schematizate de grifon (sec.
4 î.Hr.), atribuită sciţilor. Satul Pungeşti
apare menţionat documentar, prima
oară, în 1558. În satul Armăşoaia, atestat
documentar în 1437, se află o biserică din
lemn cu hramul „Tăierea Capului
Sfântului Ioan Botezătorul” (1798,
reparată în 1910–1911); biserică din zid
cu hramul „Sfântul Nicolae” (1830) şi
biserică din vălătuci, cu hramul „Sfinţii
Voievozi” (1832–1834), în satele CurseştiDeal şi Toporăşti.

PUNGHINA, com. în jud. Mehedinţi,
alcătuită din 6 sate, situată în Câmpia
Blahniţei, pe râul Drincea; 3 220 loc.
(1 ian. 2011): 1 583 de sex masc. şi 1 637
fem. Nod rutier. Biserică având hramul
„Sfinţii Voievozi” (1882), în satul Cearângu, declarată monument istoric, şi
biserica „Sfântul Dumitru Izvorâtorul de
Mir” (1908, reparată în 2008-2010), în
satul Punghina. Rezervaţie forestieră (189
ha). Com. P. are în componenţă satul Satu
Nou care s-a depopulat la sf. sec. 20 şi
începutul sec. 21, existând din punct de
vedere ad-tiv, dar fără locuitori.

PURANI 1. Denumirea până la 20 mai
1996 a com. Vităneşti, jud. Teleorman.
2. Com. în jud. Teleorman, alcătuită
din 2 sate, situată în Câmpia GăvanuBurdea; 1 759 loc. (1 ian. 2011): 892 de sex
masc. şi 867 fem. Expl. de petrol. Culturi
de cereale, plante tehnice şi de nutreţ,

floarea-soarelui ş.a. Biserica „Sfinţii
Împăraţi Constantin şi Elena” (1800–
1810), declarată monument, istoric, aflată
în stare avansată de degradare, în satul
Puranii de Sus. Com. P. a fost înfiinţată
la 7 mai 2004 prin desprinderea satelor
Purani şi Puranii de Sus din com. Siliştea,
jud. Teleorman.

PUŞCAŞI 1. Lac de origine antropică în
jud. Vaslui, pe cursul inf. al râului
Racova, pe terit. com. omonime. Supr.:
269 ha; vol.: 8,5 mil. m3. Piscicultură.
2. Com. în jud. Vaslui, alcătuită din
4 sate, situată în zona Colinelor Tutovei,
pe râul Racova, la 8 km V de municipiul
Vaslui; 3 775 loc. (1 ian. 2011): 1 930 de
sex masc. şi 1 845 fem. Piscicultură (în
lacul de acumulare Puşcaşi). Culturi de
cereale. Creşterea bovinelor. Centru de
ceramică populară, roşie (în satul Poiana
lui Alexa). Satul Puşcaşi este atestat
documentar în 1491. Com. P. a fost
înfiinţată la 7 mai 2004 prin desprinderea
satelor Poiana lui Alexa, Puşcaşi, Teişoru
şi Valea Târgului din com. Laza, jud.
Vaslui.

PUTINEIU 1. Com. în jud. Giurgiu,
alcătuită din 3 sate, situată în Câmpia
Burnas; 2 646 loc. (1 ian. 2011): 1 326 de
sex masc. şi 1 320 fem. Centru tradiţional
de rotărit. Creşterea bovinelor. Culturi
de cereale. Satele Vieru şi Hodivoaia au
fost importante centre ale Răscoalei
ţăranilor din 1907. Satul Putineiu este
atestat documentar la 14 ian. 1595. Între
17 febr. 1968 şi 23 ian. 1981, com. P. a
făcut parte din jud. Ilfov. Bisericile cu
hramurile „Sfântul Ioan Botezătorul”
(zidită în anii 1831–1835 prin grija
moşierului Hagi Iordan, restaurată în
1879 şi 2006-2007) şi „Sfântul Nicolae”
(1880), în satele Putineiu şi Hodivoaia.
2. Com. în jud. Teleorman, alcătuită
din 3 sate, situată în Câmpia Boian, pe
râul Călmăţui; 2 397 loc. (1 ian. 2011):
1 145 de sex masc. şi 1 252 fem. Culturi
de cereale, plante tehnice şi de nutreţ,
floarea-soarelui, legume etc. Viticultură.
Creşterea bovinelor. Pe terit. com. P. au
fost descoperite urmele unui castru
roman din piatră (sec. 2–3) situat pe linia
romană de fortificaţii Valul lui Traian. În
satul Putineiu, menţionat documentar pe
o listă de sate întocmită la mijlocul sec.
18 sub domnia lui Constantin Mavrocordat, se află biserica având hramul
„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”
(1836) şi conacul „Malaxa” (1907).

Putna

777

PUTNA 1. Râu în partea de E a României,
afl. dr. al Siretului pe terit. com. Năneşti,
jud. Vrancea, la 8 km aval de confl.
Bârladului cu Siretul; 144 km; supr.
bazinului: 2 740 km2. Izv. de pe pantele
de N ale masivului Lăcăuţ, de sub vf.
Lăcăuţ, de la 1 750 m alt., străbate zona
montană de la SV la NE, pe o pantă
medie de 37‰, sector în care valea este
îngustă, cu numeroase repezişuri; în aval
de confluenţa cu Tişiţa se află cascada
Putnei, obiectiv turistic de o rară
frumuseţe. Râul îşi schimbă apoi direcţia
de curgere către E, drenând Depr.
Vrancei, unde meandrează în coturi largi,

Putna (1). Cascada Putnei

778

Puţeni

ocoleşte pe la N Măgura Odobeştilor
după care capătă o direcţie de curgere
NV-SE, panta medie scăzând la 10‰. În
aval de satul Clipiceşti (com. Ţifeşti, jud.
Vrancea), P. a realizat un vast con de
dejecţie pe care divaghează larg,
despletindu-se în mai multe braţe,
majoritatea dintre ele transformate în
canale de irigaţii (canalul Sârbi-Bătineşti
de pe terit. com. Ţifeşti, cu o lungime de
27 km, a fost construit la mijlocul sec. 19
şi reamenajat în 1957; canalul Baloteşti
de pe terit. com. omonime, 21 km
lungime, realizat în sec. 19 şi reamenajat
în 1957, cu patru canale secundare ş.a.).
O dată cu intrarea în câmpia de divagare,
pe terit. com. Garoafa, P. meandrează
puternic, având un curs leneş, pe o pantă
medie de 0,5‰, iar în timpul verii seacă
pe unele porţiuni din acest ultim sector,
din cauza evaporaţiei intense şi a
infiltraţiilor în orizonturile de pietrişuri
din zona de confl. Afl. pr.: Lepşa, Tişiţa,
Coza, Zăbala, Milcov, Râmna.
2. Com. în jud. Suceava, alcătuită din
2 sate, situată la poalele de NE ale
Obcinei Mari (Carpaţii Orientali), pe
pârâul Putna; 3 771 loc. (1 ian. 2011): 1 918
de sex masc. şi 1 853 fem. Staţie finală de
c.f. Turnătorie de fontă. Expl. şi prelucr.
lemnului. Agroturism. Aici se află
mănăstirea Putna (de călugări), cu
biserica având hramul „Adormirea
Maicii Domnului”, prima ctitorie a lui
Ştefan fcel Mare, concepută de la început
ca necropolă domnească, a cărei zidire a
început la 10 iul. 1466 şi s-a terminat în

1469, iar sfinţirea s-a făcut la 8 sept. 1470.
Celelalte construcţii – zidurile de incintă,
fortificate, turnul de poartă ş.a. au fost
ridicate în 1481, iar casa domnească a lui
Ştefan cel Mare a fost zidică în 1473.
Căzând pradă unui cumplit incendiu (15
mart. 1484), mănăstirea a fost refăcută de
Ştefan cel Mare în 1489. Devastată de
către oştile lui Timuş Hmelniţki, în 1653,
lucrările de restaurare au fost începute
în 1654 de către domnul Gheorghe Ştefan
şi terminate în 1662 sub domnia lui
Eustratie Dabija. Refăcută din nou între
1756 şi 1760 prin grija mitropolitului
Iacob Putneanul; catapeteasmă din 1778.
Biserica a mai fost restaurată în 1901–1902
şi în perioada 1966–1988. Monument
reprezentativ al arhitecturii medievale
româneşti, mănăstirea P., numită de
Mihai Eminescu ca fiind „Ierusalimul
neamului românesc”, iar mormântul lui
Ştefan cel Mare ca „altar al credinţei
strămoşeşti”, a fost şi un însemnat centru
de cultură, unde a funcţionat un atelier
de caligrafi şi miniaturişti, precum şi unul
de broderie. Pe lângă lucrările scrise şi
desenate artistic (Letopiseţul de la Putna),
destinate nevoilor altor biserici, aici era
organizată o adevărată şcoală pentru
pregătirea pictorilor-zugravi de biserici.
Între 1757 şi 1779, Vartolomei Măzăreanu,
egumen de Putna, a organizat aici o
Academie teologică cu şapte ani de
studiu în care se predau şi învăţau
gramatica, retorica, geografia ş.a. Interiorul bisericii (în pronaos) adăposteşte
mormântul lui Ştefan cel Mare (valoros
sarcofag de marmură), mormintele celor
două soţii ale domnului moldovean

(Maria Voichiţa şi Maria de Mangop) şi
cele ale urmaşilor săi până la Petru Rareş.
La mănăstirea P., Sinodul Bisericii
Ortodoxe Române l-a canonizat, în iun.
1992, pe Ştefan cel Mare, înscriindu-l în
calendar şi sinaxar pentru data de 2 iul.
În cadrul mănăstirii mai există paraclisul
cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi
Pavel”, construit în 1759, restaurat în anii
1976–1983 şi pictat la interior, în frescă,
în 1983–1984 de Mihail şi Gavriil
Moroşan, Turnul Tezaurului, zidit în
1481 şi păstrat până în prezent în condiţii
bune, care în vremuri grele a adăpostit
odoarele mănăstirii, Turnul de poartă,
numit Turnul „Mihai Eminescu”,
compus din parter şi etaj, zidit în 1757 şi
Turnul-clopotniţă înălţat în 1882 pe locul
celui care data din 1481. Pe latura sudică
a mănăstirii a fost reconstruită (1982–
1988) Casa Domnească pe temeliile celei
vechi care fusese distrusă în sec. 18 de
habsburgi. Muzeul mănăstirii posedă o
bogată colecţie de broderii religioase din
epoca lui Ştefan cel Mare, de mare
valoare artistică (învelitoarea de
mormânt a Mariei de Mangop, din 1477;
marea dveră din 1500 ş.a.), precum şi
manuscrise-pergament, împodobite cu
miniaturi, obiecte de cult, icoane etc. În
apropiere de mănăstire se află chilia lui
Daniil Sihastru (săpată în stâncă), călugăr
la mănăstirea Voroneţ – cel care, conform
relatării lui Ioan Neculce, l-a îmbărbătat
pe Ştefan cel Mare după înfrângerea sa
de la Valea Albă din 1476. În com. P. se
află biserica din lemn (8,25 m lungime şi
4,77 m lăţime) „Intrarea în Biserică a
Maicii Domnului”, ridicată în 1468 pe
locul uneia din 1353 (atribuită lui Dragoş
Vodă), reparată în 1580–1581, restaurată
în 1778 (când i s-a adăugat pridvorul) şi
1781 (absidele laterale). Biserica din lemn
a fost adusă de Ştefan cel Mare în a doua
jumătate a sec. 15 din satul Volovăţ.
Această biserică, declarată monument
istoric în 2004, este cea mai veche biserică
din lemn din România, păstrată până în
prezent. Mănăstirea Putna este un
obiectiv turistic de mare importanţă.
PUŢENI Õ Valea Mărului.

PUŢU CIOBANULUI Õ Pieleşti.
PYCULA Õ Petelea.
PYTULA Õ Petelea.
Putna (2). Biserica „Adormirea Maicii Domnului”

Putna (2). Biserica din lemn cu hramul „Intrarea
în Biserică a Maicii Domnului”

PYRETUS, denumirea antică a râului
Prut.

RACILA Õ Gârleni (2).

RACIU, com. în jud. Dâmboviţa, alcătuită
din 3 sate, situată în Câmpia Târgoviştei,
pe valea râului Dâmboviţa, la 17 km S de
municipiul Târgovişte; 3 571 loc. (1 ian.
2011): 1 775 de sex masc. şi 1 796 fem.
Expl. de petrol (în satul Şuţa Seacă). Produse de artizanat. Pomicultură. Bisericile
cu hramurile „Duminica Tuturor Sfinţilor” (1877) şi „Sfântul Nicolae” (1911),
în satele Şuţa Seacă şi Raciu. Com. R. a
fost înfiinţată la 2 dec. 2004 prin desprinderea satelor Raciu, Siliştea şi Şuţa Seacă
din com. Lucieni, jud. Dâmboviţa.

RACOŞ, com. în jud. Braşov, alcătuită din
2 sate, situată la limita dintre partea
centrală şi cea nordică a M-ţilor Perşani,
în zona în care Oltul a sculptat un impresionant defileu în bazaltele neovulcanice;
3 472 loc. (1 ian. 2011): 1 731 de sex masc.
şi 1 741 fem. Staţie (în satul Racoş) şi haltă
de c.f. (în satul Mateiaş). Expl. de bazalt,
şi calcar. Mat. de constr. Centru de artă
populară şi punct muzeal, inaugurat în
1969 (în satul Mateiaş), cu colecţii de
arheologie şi istorie locală şi de etnografie
(ceramică, ţesături, obiecte de port popular

Racoş. Coloanele de bazalt

şi de cult etc.). Până la 17 febr. 1968, satul
şi com. Racoş s-au numit Racoşul de Jos. În
satul Racoş, menţionat documentar, prima
oară, în 1421, se află castelul „Bethlen”
(1664), ruinele unei cetăţi din sec. 16 şi o
biserică reformată (1825–1831), fortificată,
iar în satul Mateiaş, atestat documentar în
1733, o biserică ortodoxă din sec. 17
(amplificată în 1798). În arealul com. R.
există o rezervaţie geologică („Bazaltele
de la Racoş”) de o rară frumuseţe, extinsă
pe o supr. de 1 ha, în care bazaltele apar
sub forma unor coloane verticale, înalte
de 10–15 m, deasupra cărora se află un
strat de lavă, şi punctul fosilifer Carhaga,
cu bogată faună de amoniţi şi foraminifere
din Cretacicul inferior.
RACOVA 1. Râu, afl. dr. al Bârladului în
aval de municipiul Vaslui; 53 km; supr.
bazinului: 338 km2. Izv. din partea de V a
Pod. Central Moldovenesc, traversează pe
direcţie NV-SE partea de N-NE a Colinelor
Tutovei, având un curs tipic subsecvent,
iar valea sa este adaptată la contactul de
natură stratigrafică şi tectonică determinat
de scufundarea depozitelor sarmaţiene sub
stiva groasă de depozite pliocene.
Versantul sudic al văii este delimitat de

Rr

coasta Racovei, fapt ce a determinat
dezvoltarea asimetrică a văii. Pe cursul inf.,
în com. Puşcaşi, se află lacul antropic
Puşcaşi. Afl. pr.: Gârceanca, Hârşova.
2. Com. în jud. Bacău, alcătuită din 4
sate, situată la poalele de S ale Dealului
Bahna (Subcarpaţii Neamţului) şi cele de
N ale Culmii Pietricica, pe cursul inf. al
Bistriţei; 3 496 loc. (1 ian. 2011): 1 724 de
sex masc. şi 1 772 fem. Staţie de c.f. Aici s-a
construit lacul de acumulare omonim
(8,66 mil. m3), ale cărui ape alimentează
hidrocentrala cu o putere instalată de 23,6
MW, intrată în funcţiune în 1964.
Confecţii textile. Morărit; produse de
panificaţie. Pe terit. com. R. au fost
descoperite vestigii neolitice (topoare din
piatră, fragmente de ceramică pictată ş.a.).
În satul Racova, menţionat documentar,
prima oară, în 1437, se află biserica având
hramul „Sfântul Ioan”, construită în 1912
(reparată în 1934), pe locul uneia din lemn
care data din 1820, clădirea Primăriei
(1886) şi casa memorială „Ion Borcea”
(construită la începutul sec. 19) în care a
fost organizat un muzeu (oct. 1966),
reamenajat în anul 1999. La marginea
nordică a satului Racova există doi fagi
îngemănaţi aparţinând unor specii
diferite (Fagus orientalis şi Fagus taurica),
care sunt relicve post-glaciare, tulpina lor
comună având o circumferinţă de 3,14 m,
iar la 1 m deasupra solului tulpina
comună se ramifică în două, fiecare dintre
ele de c. 25 m înălţime. În perimetrul com.
R. a fost descoperit scheletul unui elefant
uriaş (Elephas meridionalis). Rezervaţie
forestieră (pădurea Runc).
3. Lupta de la ~ Õ Vaslui (2).

RACOVIŢA 1. Com. în jud. Brăila, alcătuită din 3 sate, situată în partea de NV
a Câmpiei Brăilei, pe râul Buzău; 1 205
loc. (1 ian. 2011): 574 de sex masc. şi 631
fem. Culturi de cereale, plante uleioase
şi de nutreţ, legume etc. Zonă de interes
cinegetic. Pe terit. satului Racoviţa a fost
descoperită (1943–1945) o necropolă de
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tip Sântana de Mureş (sf. sec. 3–sf. sec. 4),
în care s-a găsit ceramică neagră, fină,
printre care şi un vas înalt, asemănător
cu oenochoe din tezaurul de la Pietroasele.
Biserică având hramul „Sfinţii Trei
Ierarhi” (1860), în satul Racoviţa.
2. Com. în jud. Sibiu, alcătuită din 2
sate, situată în partea de V a Depr.
Făgăraş, pe stg. văii Oltului; 2 914 loc. (1
ian. 2011): 1 432 de sex masc. şi 1 482 fem.
Staţie (în satul Racoviţa) şi haltă de c.f. (în
satul Sebeşu de Sus). Fermă de creştere a
porcinelor. În arealul satului Racoviţa,
menţionat documentar, prima oară, la 22
mai 1443, a fost descoperit un toporaş
confecţionat din cremene, datând din
Paleolitic. În satul Sebeşu de Sus, amintit
documentar în 1733, se află biserica
ortodoxă cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru
şi Pavel” (c. 1760, cu picturi murale din 1774
şi unele adăugiri din 1909), iar în satul
Racoviţa există biserica „Sfânta Treime”
(1887), iniţial greco-catolică, preluată de
cultul ortodox în 1948. Biserica din Racoviţa
este păstrătoarea unor cărţi bisericeşti foarte
vechi, printre care Pravilă pre scurt (1694),
Chiriacodromion (Bălgrad, 1699), Molitvelnic
(Râmnic, 1713), Biblia (Blaj, 1750), Octoich
(Buda, 1781) ş.a. La Racoviţa a fost sediul
Companiei a VI-a a Regimentului I de
graniţă de la Orlat (1765–1851).
3. Com. în jud. Timiş, alcătuită din 6
sate, situată în Câmpia Lugojului, pe râul
Timiş; 3 000 loc. (1 ian. 2011): 1 417 de sex
masc. şi 1 583 fem. Creşterea bovinelor,
porcinelor şi ovinelor. Culturi de cereale,
plante tehnice şi de nutreţ, legume ş.a.
Satul Racoviţa apare menţionat documentar, prima oară, în 1447. În satul
Căpăt, amintit documentar în 1447, se
află biserica având hramul „Adormirea
Maicii Domnului” (1736, cu picturi
murale din 1778, recondiţionate în 1810),
declarată monument istoric.
4. Com. în jud. Vâlcea, alcătuită din
7 sate, situată în Depr. Loviştea, pe râul
Olt; 1 840 loc. (1 ian. 2011): 949 de sex
masc. şi 891 fem. Haltă de c.f. (în satul
Balota). Expl. lemnului. Produse de
artizanat. Pomicultură. Creşterea bovinelor, ovinelor, porcinelor, cabalinelor.
Pe terit. satului Copăceni au fost descoperite (1894) urmele unui castru roman
construit în timpul împăratului Publius
Aelius Hadrianus (117–138) de către
Numerus Burgariorum et Veredariorum
(unitate specială pentru organizarea
serviciului de poştă militară) şi refăcut în

anul 140, când i s-au adăugat şi două
turnuri. Acest castru, care a dăinuit până
la mijlocul sec. 3, făcea parte din sistemul
de apărare numit Limes Alutanus, realizat
la graniţa Imperiului Roman împotriva
atacurilor popoarelor barbare. În jurul
castrului a existat şi o aşezare civilă
romană din vestigiile căreia s-au recuperat vase ceramice, opaiţe, bronzuri,
inscripţii, terme etc. În satul Racoviţa se
află biserica „Sfinţii Voievozi” (1864) şi o
biserică având dublu hram – „Sfântul
Nicolae” şi „Cuvioasa Parascheva” (1812),
iar în satul Copăceni o biserică din lemn
cu hramul „Sfântul Nicolae” (1805). Fond
cinegetic (mistreţi, căpriori, vulpi, urşi ş.a.

RACOVIŢENI, com. în jud. Buzău, alcătuită din 3 sate, situată în Subcarpaţii
Buzăului, la poalele dealurilor Blăjani şi
Buda, pe râul Câlnău; 1 396 loc. (1 ian.
2011): 679 de sex masc. şi 717 fem. Bisericile cu hramurile „Sfântul Nicolae” (1845),
„Sfântul Ioan” (1848) şi „Sfânta Treime” (1857).
RACŞA, com. in jud. Satu Mare, alcatuită
din 2 sate, situată în Depr. Oaş, pe râul Talna;
2 830 loc. (1 ian. 2011): 1 382 de sex masc. si
1 448 fem. Zăcăminte de min. de fier.
Producţie de vopsele, lacuri şi cerneluri tipografice şi de băuturi alcoolice. Pomicultură.
Creşterea porcinelor. Centru de prelucr.
artistică a lemnului. Com. R. a fost înfiinţată
la 21 mai 2010 prin desprinderea satelor Racşa
şi Racşa-Vii din com. Oraşu Nou, jud. Satu
Mare. În satul Racşa, atestat documentar în
1493, se află biserica „Adormirea Maicii
Domnului" (1858-1860), cu turn-clopotniţă
din 1925 şi clădirea Primăriei (2008-2009).

RACU, com. în jud. Harghita, alcătuită
din 2 sate, situată în Depr. Ciuc, la poalele
M-ţilor Harghita şi Ciuc, pe cursul superior al Oltului; 1 610 loc. (1 ian. 2011): 806
de sex masc. şi 804 fem. Expl. de balast.
În satul Racu, menţionat documentar,
prima oară, în 1333, se află ruinele unei
cetăţi dacice fortificate (sec. 1 d.Hr.), o
biserică romano-catolică (se. 13) cu zid
de incintă (ridicat în 1827) şi conacul
„Cserei” (1667, cu transformări din 1935).
Com. R. a fost înfiinţată la 7 apr. 2004
prin desprinderea satelor Racu şi Satu
Nou din com. Siculeni, jud. Harghita.
RADNA Õ Lipova (2).

RADOMIREŞTI, com. în jud. Olt, alcătuită din 4 sate, situată în Câmpia Boian,
pe cursul superior al râului Călmăţui;
3 370 loc. (1 ian. 2011): 1 590 de sex masc.
şi 1 780 fem. Staţie de c.f. (în satul Radomireşti). Produse alim. Moară de cereale

(1936), în satul Radomireşti. Conac (sec.
19), în satul Poiana. Manifestări etnofolclorice („Sărbătoarea bujorului”), în satul
Crăciunei. Satul Radomireşti este atestat
documentar la 23 iul. 1512.
RADOVAN, com. în jud. Dolj, alcătuită
din 3 sate, situată în Câmpia Desnăţuiului,
pe râul Desnăţui; 1 286 loc. (1 ian. 2011):
630 de sex masc. şi 656 fem. Nod rutier.
Mat. de constr. (prefabricate din beton).
În satul Radovan, menţionat documentar, prima oară, în 1558, se află biserica
având hramul „Intrarea în Biserică a
Maicii Domnului” (sec. 19, refăcută în
1870), iar în satul Târnava există schitul
Târnăviţa, cu biserica având hramul
„Sfântul Gheorghe”, ctitorie din 1672 a
egumenului Partenie, care păstrează
picturi murale interioare executate în
1694 de un grup de meşteri, condus de
Andrei zugravul, proveniţi de la Şcoala
de zugravi din Hurezi. Până la 7 apr.
2004, com. R. a avut în componenţă satul
Întorsura, care la acea dată a devenit
comună de sine stătătoare.
RADOVANU, com. în jud. Călăraşi, alcătuită din 2 sate, situată în partea de E a
Câmpiei Burnas, pe dr. văii Argeşului;
4 449 loc. (1 ian. 2011): 2 184 de sex masc.
şi 2 265 fem. Centru viticol. Pe terit.
satului Radovanu, în punctul Gărgălău,
au fost descoperite (1960–1974) vestigiile
unei aşezări neolitice, aparţinând culturii
Boian (milen. 4 î.Hr.), în care s-au găsit
vase de provizii, vase cu picior (cu decor
meandric, excizat şi pictate alb cu roşu
cărămiziu), figurine cu braţele în cruce
ş.a., iar în punctul La Moscalu, urmele
unei alte aşezări neolitice (chiupuri
bitronconice, capace conice plate, pahare
tronconice, străchini etc.), un depozit de
unelte din fier (sec. 10) şi un cimitir de
înhumaţie (sec. 15–16). Biserica având
hramul „Adormirea Maicii Domnului”
(1754) şi ruinele palatului „Ghica” (sec.
18), în satul Radovanu. Între 17 febr. 1968
şi 23 ian. 1981, com. R. a făcut parte din
jud. Ilfov.

RADU NEGRU, Mănăstirea ~ Õ Modelu.
RADU VODĂ, Mănăstirea Õ Bucureşti.

RAFAILA, com. în jud. Vaslui, formată
dintr-un sat, situată în Pod. Central
Moldovenesc, pe cursul superior al râului
Bârlad; 1 948 loc. (1 ian. 2011): 1 008 de sex
masc. şi 940 fem. Culturi de cereale.
Viticultură; apicultură. În satul Rafaila se
află mănăstirea cu acelaşi nume (de
călugări), cu biserica „Naşterea Maicii

Domnului”, iniţial
din din
lemn,
construită
în
construit`
lemn
[n
1531 de călugărul Rafail Bălteanu şi
atestată documentar în 1599. Această
biserică a fost reconstruită în 1838 în vatra
satului de către stareţul de atunci, ieromonahul Iorest, în prezent funcţionând ca
biserică de parohie. Pe locul fostului altar
al bisericii din lemn a fost construit un
agheasmatar în anul 1993. Biserica actuală,
de zid, a fost construită în anii 1833–1834
prin strădania ieromonahului Iorest cu
sprijinul material al credincioşilor şi
restaurată în 1916. Avariată de cutremurul
din 10 nov. 1940, biserica a fost reparată în
1941-1943. În 1845–1847, moşia schitului a
fost în arenda vornicului Vasile Alecsandri.
În 1959, schitul Rafaila a fost desfiinţat de
autorităţile comuniste şi transformat în
sediul Cooperativei Agricole de Producţie
(C.A.P.), iar chiliile în grajduri pentru
animale. Schitul a fost reînfiinţat, ca
mănăstire, la 1 dec. 1993. Biserica de zid
nu are picturi murale interioare, pereţii
fiind văruiţi în alb şi împodobiţi cu icoane.
Pridvorul bisericii, susţinut de patru stâlpi
cilindrici, este închis cu geamuri. În sat se
mai află o biserică din lemn cu hramul
„Sfinţii Voievozi” datând din sec. 18. În
arealul com. R. există o pădure de plopi,
cu arbori seculari, declarată rezervaţie
forestieră. Com. R. a fost înfiinţată la 4
mart. 2004 prin desprinderea satului
Rafaila din com. Todireşti, jud. Vaslui.

RAHOVA, cartier în partea de SV a
municipiului Bucureşti.
RAMIDAVA Õ Drajna.

RAMNA, com. în jud. Caraş-Severin,
alcătuită din 3 sate, situată în zona de
contact a Dealurilor Dognecei cu Câmpia
Bârzavei, pe interfluviul dintre Bârzava şi
Pogăniş; 1 546 loc. (1 ian. 2011): 761 de sex
masc. şi 785 fem. Expl. de argilă pentru
fabricarea cărămizilor. Expl. şi prelucr.
lemnului. Pomicultură (meri, pruni, cireşi).
Culturi de cereale, cartofi, legume ş.a. În
satul Ramna, menţionat documentar, prima
oară, în 1364, se află un muzeu etnografic,
iar în satul Valeapai, atestat documentar
în 1597, există ruinele conacului
„Atanasievici” (sec. 18), în stil baroc, şi
biserica având hramul „Adormirea Maicii
Domnului” (1830-1834), declarată monument istoric. Rezervaţia paleontologică din
satul Valeapai (2 ha) conservă exemplare
de floră şi faună fosile.

RAPOLTU MARE, com. în jud. Hunedoara, alcătuită din 5 sate, situată în
culoarul Orăştiei, pe dr. Văii Mureşului, la
poalele de SE ale M-ţilor Metaliferi; 1 918

loc. (1 ian. 2011): 914 de sex masc. şi 1 004
fem. Expl. de calcar şi andezit. În satul
Rapoltu Mare, menţionat documentar,
prima oară, în 1346, se află o biserică din
sec. 14 (azi biserică reformată) şi conacul
„Daniel” (sec. 18), iar în satul Bobâlna,
atestat documentar în 1362, există castelul
contelui Veres (sec. 18), declarat monument istoric. Rezervaţie naturală cu tufuri
calcaroase (Valea Bobâlna).

RARĂU 1. Masiv muntos în partea de N
a M-ţilor Bistriţei (Carpaţii Orientali),
între văile Moldovei (la N) şi Bistriţei (la
S), despărţit de masivul Giumalău de
văile Izvoru Giumalăului şi Colbu. Situat
la marginea externă a zonei cristalinomezozoice, masivul R. corespunde unui
sinclinal suspendat, umplut cu calcare
mezozoice care stau pe un suport de roci
cristaline. Eroziunea diferenţială a scos
în evidenţă calcarele sub diferite forme:
turnuri, piramide, blocuri mari, pereţi
abrupţi, stânci svelte (Pietrele Doamnei,
Pietrele Albe) etc. Masivul R. prezintă
fenomene carstice slab evoluate (lapiezuri, doline mici, chei, peşteri). Alt. max.:
1 651 m (vf. Rarău). Pietrele Doamnei şi
împrejurimile au obţinut statutul de
rezervaţie complexă (pentru relieful
specific, vegetaţie şi faună). Pe versantul
de E se află codrul secular Slătioara (393,6
ha), cu exemplare falnice de molid în
amestec cu brad şi fag şi cu exemplare
rare de tisă (Taxus baccata), declarat
rezervaţie forestieră şi inclus (în 1919) pe
lista monumentelor naturii. Pe creastă
există pajişti cunoscute sub numele de
„golul de munte Todirescu” sau „plaiul
Todirescu” (44 ha), cu un bogat covor
vegetal format din arnică (Arnica montana), cupe (Gentiana clusii), margarete,
clopoţei de munte etc., declarat rezervaţie
floristică. Staţie meteorologică. Obiectiv
turistic (cu hotel la 1 520 m alt.). Pârtie

Rarău (1). Pietre Doamnei

Rast
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de schi. Conform legendei, masivul R.
s-a numit Dodu până în anul 1541, când
Petru Rareş i-a dat numele Rarău.
2. Mănăstire de călugări, cu biserica
având hramul „Sfântul Ioan Bogoslavul”
construită, potrivit legendei, de către Petru
Rareş în timpul celei de-a doua domnii
(1541–1546), pe locul unei biserici vechi a
fostei sihăstrii Dodu, ridicată la sf. sec. 15.
În 1538, Petru Rareş, trădat de boieri şi
alungat de la domnie, s-a refugiat în
cetatea Ciceu, în vreme ce soţia sa Elena,
împreună cu copiii, s-a ascuns în M-ţii
Dodu (azi Rarău), fiind ocrotiţi de călugării de la sihăstria Dodu. Drept mulţumire,
domnul a sprijinit construirea bisericii
(sfinţită la 8 mai 1541) şi a poruncit ca
muntele şi schitul Dodu să se numească
Rarău, iar stâncile din apropiere să poarte
numele Pietrele Doamnei. Jefuită şi
devastată de mai multe ori, mănăstirea a
fost desfiinţată de austrieci în 1786, fiind
reînfiinţată după 1918; în 1959 a devenit
schit, iar din 1990 a redevenit mănăstire.
Aici se află o icoană a Maicii Domnului,
făcătoare de minuni. La 17 sept. 2000 a fost
sfinţită noua biserică cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului”.
RASNOV Õ Râşnov.

RASOVA, com. în jud. Constanţa,
alcătuită din 2 sate, situată în partea de
NV a Pod. Oltinei, pe dr. Văii Dunării;
3 925 loc. (1 ian. 2011): 2 046 de sex masc.
şi 1 879 fem. Expl. de calcar şi cretă. Viticultură. Pomicultură. Pescuit. Centru de
ţesături şi de piese de port popular.
Biserica având hramul „Sfântul Nicolae”.
Agroturism.
RAST, com. în jud. Dolj, formată dintrun sat, situată în lunca şi pe terasele de
pe stg. Dunării, la graniţa cu Bulgaria;

Rarău (1). Hotelul turistic „Rarău”
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3 487 loc. (1 ian. 2011): 1 741 de sex masc.
şi 1 746 fem. Nod rutier. În arealul comunei, pe malul Dunării, au fost descoperite
(1943, 1950) vestigiile unei aşezări neolitice (milen. 4 î.Hr.) în care s-au găsit
statuete antropomorfe din lut ars, cu braţele în cruce, decorate pe toată suprafaţa
cu motive geometrice. Deasupra
vestigiilor neolitice au fost identificate
urme de locuire din Epoca fierului şi din
sec. 10. Tot în această zonă a fost scoasă
la iveală o necropolă de înhumaţie
datând din perioada de trecere de la
Neolitic la Epoca bronzului, precum şi
un câmp de urne de tip Gârla Mare–
Cârna, în care s-au găsit două figurine
feminine cu rochie în formă de clopot. În
satul Rast, menţionat documentar, prima
oară, în 1535, cu numele Hrastu, se află
biserica având dublu hram –„Sfântul
Nicolae” şi „Sfânta Parascheva” (1844),
cu picturi murale interioare originare.
RAT, lac format în spatele unui val de
alunecare, situat în arealul satului
Porumbenii Mari (com. Porumbeni, jud.
Harghita), pe dr. văii Pârâului Tulbure
(afl. al Târnavei Mari), la 600 m alt. Supr.:
2,8 ha; ad. max.: 7 m. Acoperit în mare
parte de plaur.

RATCA, lac situat în lunca râului Sărata
(afl. stg. al Ialomiţei), în perimetrul com.
Jilavele. Supr.: 3,37 km2; lungime: 4 km;
lăţimea max.: 2 km; ad. max.: 3 m. Folosit
pentru irigaţii şi piscicultură.

RAZIM, complex lagunar în NE
Dobrogei, pe ţărmul Mării Negre, alcătuit
din lacurile Razim propriu-zis (415 km2),
Goloviţa (119 km2), Zmeica (54,6 km2),
Sinoie (171,5 km2) ş.a., a cărui supr. totală
însumează 868 km2. Ad. max.: 3,5 m (în
lacul Razim). Vol. total de apă: 1,45 md.
m3, din care 909 mil. m3 lacul Razim
propriu-zis. S-a format prin bararea de
către cordoanele litorale (rezultate în
urma acţiunii curenţilor marini) a vechiului golf Halmyris şi prin prăbuşirea unei
părţi a litoralului marin. Partea sa centralnordică include lacurile Razim şi Razimu
Mic cu apă dulce (datorită aportului de
ape ale Taiţei şi canalelor care au legătură
cu braţul Sfântu Gheorghe al Dunării),
comunicând cu Marea Neagră prin Gura
Portiţei, iar partea de S cuprinde lacurile
Goloviţa, Zmeica, Sinoie ş.a. cu apă
sărată, comunicând cu Marea Neagră
prin Periboina. În interiorul complexului
lagunar se găsesc câteva insule – martori

de abraziune (Popina, Bisericuţa, Istria),
iar ţărmul său este foarte accidentat,
având numeroase sinuozităţi, peninsule
şi capuri (capul Dolojman, capul Iancina,
capul Coşburum ş.a.). R. este unul dintre
cele mai mari bazine piscicole ale ţării şi
pr. loc de popas al multor păsări (călifarul
alb, călifarul roşu, ciocîntors, egreta mare,
egreta mică, piciorong etc.). Cherhana. Pe
ţărmul de SV se află ruinele cetăţii antice
Histria. Cunoscut şi sub numele de
Razelm. Complexul Razim este inclus în
Rerzervaţia biosferei Delta Dunării.

RĂBĂGANI 1. Dealurile Răbăganilor Õ
Vălani, Dealurile Vălanilor.
2. Com. în jud. Bihor, alcătuită din 6
sate, situată în partea de NV a Depr.
Beiuş, la poalele de N ale Dealurilor
Vălanilor (sau Răbăganilor), pe râul
Holod; 2 037 loc. (1 ian. 2011): 944 de sex
masc. şi 1 093 fem. Satul Răbăgani apare
menţionat documentar, prima oară, în
1552. Bisericile din lemn cu hramurile
„Sfântul Teodor Tiron” (1718) şi „Sfinţii
Trei Ierarhi” (sec. 18, cu picturi interioare
executate în 1853 de Ioan Lăpuşan), în
satele Brăteşti şi Vărăşeni. Biserica din
Vărăşeni a fost adusă în 1730 din satul
Ghighişeni (com. Rieni), mutată în 1961
la Beiuş pentru o scurtă perioadă de timp
şi apoi readusă la Vărăşeni. Rezervaţia
naturală Izvoarele mezotermale de la
Răbăgani (0,5 ha).
RĂBÂIA Õ Petricani.

RĂCARI, oraş în jud. Dâmboviţa, situat
în Câmpia Titu, pe râul Ilfov; 6 589 loc.
(1 ian. 2011): 3 137 de sex masc. şi 3 452
fem. Supr.: 78,9 km2, din care 6,3 km2 în
intravilan; densitatea: 1 046 loc./km2. Staţie
de c.f. (în localit. componentă Ghergani,
inaugurată în 1872). Metalurgie. Fabrică
de cherestea; produse chimice, textile
(confecţii) şi alim. (zahăr, panificaţie).
Produse din răchită împletită. Creşterea
ovinelor. Lacuri piscicole cu o supr. totală
de 107 ha (în localit. componentă Colacu).
Istoric. Localit. apare menţionată documentar în 1725. În perioada 1865–1911
s-a numit Podu Bărbierului, iar din 1911
poartă numele actual. Declarată oraş în
1948, aşezarea redevine comună în 1950
(şi, totodată, reşed. raionului Răcari) şi
declarată din nou oraş la 6 dec. 2004.
Oraşul R. are în subordine ad-tivă localit.
componente Bălăneşti, Colacu, Ghergani,
Ghimpaţi, Mavrodin, Săbieşti, Stăneşti.
Monumente: bisericile cu hramurile
„Sfântul Nicolae” (1772, reparată în anii
1879, 1898, 1935, 1939) şi „Naşterea Maicii

Domnului” (1828), în Ghimpaţi şi Colacu.
La Răcari se află biserica „Sfânta
Parascheva” (1894) şi o biserică din 1845,
la Stăneşti există o biserică având triplu
hram – „Adormirea Maicii Domnului”,
„Sfinţii Voievozi” şi „Sfântul Dumitru”
"Buna din
Vestire" din
(ante 1810), iar la Mavrodin ,obiserica
biserică
1840. În Ghergani există un conac (sec.
19) şi capela (1869) familiei scriitorului
Ion Ghica.
RĂCĂCIUNI, com. în jud. Bacău, alcătuită
din 6 sate, situată în lunca şi pe terasele
de pe dr. Siretului, la poalele de SE ale
Culmii Pietricica; 8 330 loc. (1 ian. 2011):
4 272 de sex masc. şi 4 058 fem. Staţie de
c.f. (în satul Răcăciuni), inaugurată la 13
sept. 1872. Expl. de balast. Hidrocentrală
(45 MW), intrată în funcţiune la 14 dec.
1985, ale cărei turbine sunt puse în
mişcare de apele lacului de acumulare
Răcăciuni (supr.: 2 000 ha; vol.: 103,7 mil.
m3). Centru viticol, de prelucr. a pieilor şi
de cojocărit. Creşterea bovinelor, ovinelor
şi păsărilor. Muzeul etnografic „Vasile
Heisu” (1971), amenajat în clădirea
Primăriei (edificiul datează din anul
1900), cu peste 700 de exponate. În perimetrul com. R. se constată o puternică
îngustare a văii Siretului (din cauza unui
orizont dur de cinerite andezitice care
îngreunează eroziunea), la c. 2,5 km, pe
care George Vâlsan a denumit-o (în 1916)
„defileu”; alţi geografi i-au atribuit
numele de „Poarta de la Răcăciuni”. În
satul Gâşteni se află o biserică din lemn
cu hramul „Sfinţii Voievozi” (1808,
refăcută şi pictată în 1877 de Gheorghe
Grama; reparată în 1929), în satul Fundu
Răcăciuni o biserică din 1838, iar în satul
Răcăciuni, biserica având hramul „Sfântul
Nicolae” (1852). Conacele „Leon
Fornaroki” (1910) şi „Buzdugan” (1912), în
satele Răcăciuni şi Gheorghe Doja.

RĂCĂŞDIA, com. în jud. Caraş-Severin,
alcătuită din 2 sate, situată în zona de
contact a Câmpiei Caraşului cu Dealurile
Oraviţei, pe râul Ciclova; 2 136 loc. (1 ian.
2011): 1 062 de sex masc. şi 1 074 fem.
Staţie (în satul Răcăşdia) şi haltă de c.f.
(în satul Vrăniuţ) situate pe cea dintâi
linie de c.f. construită pe terit. României,
între Oraviţa şi Baziaş (1846–1854). Nod
rutier. Prelucr. lemnului. Morărit; produse de panificaţie. Pomicultură (pruni,
meri). Ferme de creştere a bovinelor şi a
ovinelor. Muzeu etnografic. Muzeu de
sculptură (în satul Vrăniuţ). Casa de
cultură „Emilian Novacoviciu”. Cabană
de vânătoare. În satul Răcăşdia, menţio-

p@n` [n 1968, c@nd a redevenit comun`, ]i

nat documentar în perioada 1690–1700,
se află biserica având hramul „Adormirea Maicii Domnului” (1770–1778, cu
modificări din 1903) şi o biserică de lemn
datând din 1733.

RĂCHITAŞU, vârf în masivul deluros
Reghiu (Subcarpaţii Vrancei), constituind
alt. max. a acestuia (867 m).
RĂCHITAŞU MARE, masiv deluros în
partea de NV a Subcarpaţilor Vrancei, cu
orientare NV-SE, situat între Văile Şuşiţei
(la N) şi Putnei (la S), alcătuit din gresii,
marne nisipoase, şisturi argiloase, nisipuri
etc. Apare în relief sub formă de hogback,
cu povârnişuri prăpăstioase, care limitează
spre NE Depr. Vrancei. Alt. max.: 927 m.
Acoperit cu păduri de fag şi gorun.

RĂCHITENI, com. în jud. Iaşi, alcătuită
din 3 sate, situată în lunca şi pe terasele
de pe dr. râului Siret, la 70 km VSV de
municipiul Iaşi; 3 429 loc. (1 ian. 2011):
1 711 de sex masc. şi 1 718 fem. Expl. de
balast. Culturi de cereale, legume ş.a. Satul
Răchiteni este atestat documentar la 24
apr. 1520. Biserică romano-catolică (1935).
Com. R. a fost înfiinţată la 7 apr. 2004 prin
desprinderea satelor Izvoarele, Răchiteni
şi Ursăreşti din com. Mirceşti, jud. Iaşi.

RĂCHITIŞU MARE, Rezervaţia ~ Õ
Moldova-Suliţa.

RĂCHITOASA, com. în jud. Bacău, alcătuită din 15 sate, situată în Colinele Tutovei, în zona de confl. a râului Răchitoasa
cu Zeletin; 4 855 loc. (1 ian. 2011): 2 442
de sex masc. şi 2 413 fem. În satul Răchitoasa, menţionat documentar, prima
oară, în 1452, se află o biserică din lemn
cu hramul „Cuvioasa Parascheva” (1650,
pictată în 1864) şi o biserică din zid, cu
hramul „Adormirea Maicii Domnului”,
a fostei mănăstiri Răchitoasa, construită
în anii 1697–1704, refăcută şi pictată după
cutremurul din 31 mai 1739 şi reparată
în 1836. Casele stăreţiei şi chiliile fostei

Răchitaşu Mare

mănăstiri au fost transformate, în a doua
jumătate a sec. 19, în cămin de bătrâni, iar
în 1885, când se aflau în stare foarte
proastă, au devenit penitenciar. În satul
Oprişeşti, atestat documentar, prima
oară, în 1452, se află biserica din lemn cu
hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil” (1634–1640) şi biserica de
cărămidă „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”
(1750), iar în satul Moviliţa, o biserică din
lemn şi vălătuci având hramul „Sfântul
Dumitru” (1842, reparată în 1910 şi 1932).
În satul Burdusaci, menţionat documentar, prima oară, în 1555, există
biserica având hramul „Sfinţii Voievozi”
(ante 1809, rezidită în 1810).
RĂCHITOVA, com. în jud. Hunedoara,
alcătuită din 7 sate, situată în partea de V
a Depr. Haţeg, la poalele de SE ale M-ţilor
Poiana Ruscăi, pe râul Răchitova; 1 319 loc.
(1 ian. 2011): 629 de sex masc. şi 690 fem.
Expl. de min. de fier în satul Răchitova şi
de pirite cuprifere (în satul Boiţa). În satul
Răchitova, menţionat documentar, prima
oară, în 1360, se află o cetate ţărănească
(sec. 14), ruinele unui donjon din sec. 14 şi
ale unei biserici ortodoxe din sec. 15.

RĂCHIŢI, com. în jud. Botoşani, alcătuită
din 4 sate, situată în Câmpia Jijiei
Superioare, pe râurile Sitna şi Morişca;
4 870 loc. (1 ian. 2011): 2 423 de sex masc.
şi 2 447 fem. Producţie de mobilă, de
cărămidă şi alim. (alcool, ulei, preparate
din lapte). Confecţii metalice. Ateliere de
tâmplărie, pielărie şi cojocărie. Morărit.
Culturi de cereale, sfeclă de zahăr,
floarea-soarelui, cartofi, legume ş.a.
Apicultură. Creşterea melcilor. Ferme de
creştere a bovinelor şi a păsărilor. Abator.
Staţiune de cercetare şi creştere a ovinelor
(rasa Karakul). Centru de prelucrare a
blăniţelor de astrahan. Iaz pentru
piscicultură pe râul Morişca, în satul
Costeşti. Biserică având hramul „Sfinţii
Apostoli Petru şi Pavel” (1801), în satul
Răchiţi. Satul Răchiţi a fost întemeiat în
1864 pe lângă mănăstirea Popăuţi.

RĂCOASA, com. în jud. Vrancea, alcătuită din 5 sate, situată în partea de N a
Subcarpaţilor Vrancei, în Depr. CâmpuriRăcoasa, la poalele de N ale masivului
deluros Momâia (630 m alt.), pe cursul
superior al râului Şuşiţa; 3 442 loc. (1 ian.
2011): 1 715 de sex masc. şi 1 727 fem.
Prelucr. lemnului. Pe terit. satului Mărăşti
a avut loc, la 11/24 iul.-19 iul./1 aug.
1917, o mare bătălie, în cadrul ofensivei
armatelor române pe Valea Şuşiţei
(„Bătălia de la Mărăşti”), în care Armata
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a 2–a, comandată de generalul Alexandru
Averescu, în colaborare cu o parte a
Armatei a IX–a rusă, au repurtat o
importantă victorie asupra armatelor
germane. În satul Mărăşti se află un
mausoleu, construit în 1928 în memoria
eroilor Primului Război Mondial, în care
este înhumat, alături de ceilalţi eroi,
generalul Alexandru Averescu. Bisericile
cu hramurile „Sfântul Nicolae” (ante
1780) a fostului schit Varniţa şi „Sfinţii
Voievozi” (ante 1809), în satele Varniţa
şi Gogoiu; bisericile din lemn cu hramurile „Sfinţii Voievozi” (1807, reparată
în 1898 şi 1924) şi „Sfântul Nicolae” (ante
1809), în satele Răcoasa şi Verdea.
RĂDĂŞENI, com. în jud. Suceava, alcătuită din 3 sate, situată în Pod. Fălticeni,
pe dr. văii Şomuzu Mare; 4 339 loc. (1 ian.
2011): 2 174 de sex masc. şi 2 165 fem.
Culturi de cereale, cartofi, legume ş.a.
Centru pomicol (meri). În satul Rădăşeni,
menţionat documentar la 16 febr. 1424,
într-un act emis de Ştefan, fiul lui
Alexandru cel Bun, se află o biserică din
lemn cu dublu hram – „Sfântul Mercurie”
şi „Sfânta Ecaterina”, ctitorie din 1611–
1622 a domnului Ştefan Tomşa, reparată
şi pictată în 1875, cu pridvor adăugat în
1909 şi restaurată în 1996-2004, declarată
monument istoric, şi biserica de zid cu
hramul „Sfinţii Apostoli Petru si Pavel”
(1910-1921, restaurată în 1993-1995), iar în
satul Lămăşeni există o biserică din lemn
cu hramul „Sfântul Nicolae” (ante 1703,
cu decor sculptat, pridvor adăugat în 1909
şi tencuieli interioare executate în 1935).

RĂDĂUŢI 1. Depresiune de origine
erozivo-aluvionară, situată în partea de
N-NV a Pod. Sucevei, la 360–380 m alt.,
străbătută de râurile Suceava şi Suceviţa,
ale căror terase şi lunci largi sunt dezvoltate în depozitele aluvionare pleistocene.
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Supr.: peste 600 km2. Dispusă pe direcţie
NV-SE, pe c. 35 km lungime şi c. 20 km
lăţime max., Depr. R. se află în zona de
contact a Obcinei Mari cu Pod. Sucevei,
spre care înaintează tentacular sub formă
de golfuri depresionare, iar prin
intermediul culoarelor văilor Suceava şi
Suceviţa are strânse legături funcţionale
cu zona montană. Peste fundamentul
alcătuit din calcare albe de vârstă
senonian-cenomaniană, care aparţine
Platformei Podolice, se află un strat de
gresii şi nisipuri, suprapus de formaţiuni
tortoniene cu anhidrit (groase de 850 m)
şi apoi de depozite sarmaţiene (marne,
argile cu intercalaţii de nisipuri, gresii
micacee), groase de c. 250 m şi de
depozite aluvionare pleistocene. Depr.
R., ca de altfel întregul Podiş al Sucevei,
prezintă largi văluriri ale stratelor
componente, evidenţiind în relief boltiri
uşoare sub forma unor domuri puţin
proeminente. Climă rece, cu temp. medii
multianuale în jur de 7°C, cu ierni
friguroase (medii lunare sub –5°C) şi veri
răcoroase (18–20°C). Precipitaţiile medii
anuale însumează c. 650 mm. Culturi de
plante tehnice (in, cânepă ş.a.), cartofi,
castraveţi, varză, plante pentru nutreţ,
cereale ş.a. Extinse suprafeţe cu păşuni
şi fâneţe naturale. Aliniamentul dealurilor Leahu, Brădet, Colnic şi Osoi
împarte Depr. R. în două compartimente:
Depr. Rădăuţi şi Depr. Horodnic.
2. Municipiu în jud. Suceava, situat în
depresiunea omonimă, pe interfluviul
dintre râurile Suceviţa şi Pozen, la 360–380
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m alt., la 38 km NV de municipiul
Suceava; 29 504 loc. (1 ian. 2011): 14 177
de sex masc. şi 15 237 fem. Supr.: 32,3 km2,
din care 10,8 km2 în intravilan; densitatea:
2 732 loc./km2. Staţie de c.f. (inaugurată
în 1889). Nod rutier. Producţie de scule, de
subansamble şi accesorii speciale şi de piese
de polizor pentru stomatologie, de mobilă,
de tricotaje şi de produse alim. (preparate
din carne şi lapte, produse de panificaţie,
spirt ş.a.). Morărit. Reparaţii de maşini şi
utilaje diverse. Centru pomicol. Fermă de
creştere a bovinelor. Herghelie, înfiinţată
R`d`u\i
un important
centru
dede
la 1 maieste
1792,
în prezent
cupomicol
240 de ]icai
cultivare
verzei(ghidran,
]i castrave\ilor.
Fermă
de
diferitearase
huţul,
semigreul
creştere a bovinelor. Herghelie, înfiinţată la 1 mai
românesc, dahoman, shagya, gazal ş.a.),
1792, în prezent cu 240 de cai de diferite rase
care ocupă o supr. de 610 ha. Centru de
(ghidran, huţul, semigreul românesc, dahoman,
ceramică populară smălţuită şi târg anual
shagya, gazal ş.a.), care ocupă o supr. de 610 ha.
de vase (din 1982), care are loc în iul.-aug.
Centru de ceramică populară smălţuită şi târg
Centrul de studii „Bucovina” (înfiinţat de
anual de vase (din 1982), care are loc în iul.-aug.
Academia
Română
1992). Ione\”,
Muzeul
Muzeul
etnografic
„Samuilîn
şi Eugenia
etnografic „Samuil şi Eugenia Ioneţ”,
înfiinţat în 1920 şi inaugurat oficial în 1934,
cu peste 8 000 de exponate: cojoace,
sumane, ceramică, ţesături, instalaţii
tehnice populare, instrumente muzicale,
piese de port popular, podoabe, ouă
încondeiate, tipărituri vechi (Octoich, 1776,
Molitvelnic, 1815, Biblia de la Blaj, 1795 ş.a.)
şi peste 3 000 de picturi de şevalet în ulei,
icoane din sec. 18–19 ş.a.; bibliotecă
municipală cu c. 60 000 vol. Parc zoologic,
extins pe 10 ha, cu c. 250 animale de pe
toate continentele. În arealul municipiului
se află mlaştina Rădăuţi (5 ha), declarată
rezervaţie naturală. Istoric. În perimetrul
municipiului au fost descoperite vestigii
neolitice, din epocile bronzului şi fierului
(topoare din bronz) şi urmele unei aşezări
din sec. 13. Cunoscută ca aşezare rurală
din a doua jumătate a sec. 14, localitatea
apare menţionată documentar, prima
oară, la 18 nov. 1393, într-un hrisov în care
Roman I, domn al Moldovei, dăruieşte
unor boieri un sat de pe râul Suceava, al
cărui hotar trecea prin apropierea satelor
şi ocolului lui Radomir. Istoricul Nicolae
Iorga presupune că numele localităţii
provine de la un anume Radu, probabil
conducătorul obştii locale din perioada
anterioară întemeierii statului feudal
Moldova. Cel mai vechi document în care
localitatea apare consemnată cu
denumirea de Rădăuţi datează din 6 iul.
c@nd
1413, în
care Alexandru cel Bun, domn al
Moldovei, trece în stăpânirea soacrei sale,
Doamna Anastasia, mai multe sate şi
ocoale, urmând ca după moartea ei,
acestea să intre în proprietatea Episcopiei
de Rădăuţi. Din anul 1402 şi până în 1872,
1789,

la R. a funcţionat o Episcopie. Localitatea
a suferit de mai multe ori de pe urma
jafurilor şi incendiilor provocate, mai ales
în sec. 18, de invaziile tătarilor, turcilor,
polonezilor şi cazacilor. În 1744, la R. a
fost dată în folosinţă o tipografie,
tiparni\`, iar în
1747 a fost inaugurat`
înfiinţată (pe lângă Episcopie)
o şcoală cu predarea în română şi slavonă. În perioada stăpânirii austriece a
Bucovinei (1775–1918), R. a primit statut
de oraş (1819), executându-se şi o serie de
lucrări de asanare a mlaştinilor
înconjurătoare, de canalizare a unor
cursuri de apă care străbăteau oraşul şi de
trasare a tramei stradale. În această
perioadă, R. a fost sediul unui district, iar
după 1918 şi până în 1950 reşed. judeţului
cu acelaşi nume. Declarat municipiu la
24 nov. 1994. Monumente: biserica
a m`n`stirii
Bogdana,
„Sfântul Nicolae” (numită
şi Bogdana),
ctitorie din
de după anul 1360
1359 a domnului
Bogdan I, este cea mai veche clădire
bisericească din zid din Moldova.
Construită pe locul unei vechi biserici din
lemn, biserica Bogdana, care a găzduit de
(1402-1872)
la început sediul Episcopiei Rădăuţilor, are
o înfăţişare simplă, fără turlă, cu acoperiş
ţuguiat, amintind de simplitatea caselor
ţărăneşti bucovinene, păstrându-şi forma
iniţială, cu excepţia pridvorului adăugat de
Alexandru Lăpuşneanu în 1559. Picturile
murale interioare, executate în timpul
domniei lui Alexandru cel Bun, au fost
refăcute în întregime în vremea domnului
Ştefan cel Mare şi recondiţionate în 1745–
1750 şi repictată în 1880 de pictorul
Epaminonda Bucewski. În altar se evidenţiază patru compoziţii: Cina cea de taină,
Împărtăşirea Sfinţilor Apostoli cu vin,
Împărtăşirea Sfinţilor Apostoli cu pâine şi
Spălarea picioarelor. Valoros tablou votiv
care îi înfăţişează pe domnii Bogdan I,
Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare şi
Alexandru Lăpuşneanu. Biserica „Sfântul
Nicolae” a fost transformată (în 1479) în
necropolă domnească de către Ştefan cel
Mare, care a pus lespezi sculptate pe
mormintele domnilor Bogdan I, Laţcu,
Roman I, Ştefan I, Bogdan II. Tot aici, în
naos, se mai află mormintele lui Bogdan,
fratele lui Alexandru cel Bun, al
Anastasiei, fiica voievodului Laţcu (soacra
lui Alexandru cel Bun), decedată în 1420,
al doamnei Stana (mama lui Ştefăniţă) şi
al lui Ionichie, fost episcop de Rădăuţi.
Mănăstirea Bogdana a fost desfiinţată în
1783
1775 din ordinul Curţii imperiale de la
Viena, rămânând doar biserica episcopală
până în 1872, când Episcopia a fost
transferată de la Rădăuţi la Cernăuţi, iar

Biserica este monument istoric din 2004.

[n 1959-1960

din 1872 până în 1992 a funcţionat ca
biserică de parohie. La 7 dec. 1992, la
M`n`stirea
Bogdana
a fostare[nfiin\at`
biserica „Sfântul
Nicolae”
fost instalat
un7stareţ,
ea redevenind,
astfel, mănăstire
la
dec. 1992,
iar
(în perioada 1993–1998 s-au construit
chiliile, paraclisul cu hramul „Sfântul
Leontie”, zidul de incintă, o sală de muzeu
ş.a.). Clopotniţa bisericii datează din 1721;
catedrala „Pogorârea Duhului Sfânt”
7
a fost construită în două etape (1926–1940
monument
şi
1947–1961),
după
planurile
arhitectului
istoric
(2004);
Mihail Pankowski, pictată de Iosif Cheber
Keber
şi renovată în 1998-2000; biserica romanocatolică (1823–1826), în stil romanic, are
37 m lungime, 13,5 m lăţime şi 14 m
înălţime, iar turnul-clopotniţă (cu patru
clopote şi un ceas cu patru cadrane) are
35 m înălţime; biserica evanghelică (1862);
clădirea fostei judecătorii (1862); clădirea
liceului „Eudoxiu Hurmuzaki” (1863);
clădirea muzeului municipal (1860);
Templul evreiesc
istoric
templul
evreesc(1879-1883),
(1879); fostamonument
casă germană
din 2004;azi
fosta
cas` german`
(1896),
cinema
tograf;(1896);
clădicl`direa
rea fostei
fostei prefecturi
(1909);
B`ncii Băncii
prefecturi
(1909),
azi cl`direa
hotel; clădirea
Naţionale, construită în 1940 după
planurile arhitectului Radu Dudescu; în
1984 a fost inaugurată Aleea Voievozilor,
străjuită de busturile domnilor Bogdan I,
Petru Muşat, Alexandru cel Bun, Ştefan
cel Mare, Petru Rareş, Alexandru Ioan
Cuza; statuia ecvestră a domnului Bogdan
I, opera sculptorului Marius Butunoiu,
dezvelită în 1985.

masc. şi 631 fem. Haltă de c.f. (în satul
Şoimuş). Pe terit. satului Rădeşti,
menţionat documentar, prima oară, în
perioada 1263–1269, au fost identificate
urmele unei aşezări daco-romane.
Biserică reformată (sec. 18) şi biserica
ortodoxă cu hramul „Pogorârea Duhului
Sfânt”, în stil baroc (începutul sec. 20), cu
turn de 33 m înălţime, în satul Rădeşti.
Până în 1733, satul Rădeşti s-a numit
Tâmpăhaza, apoi Uifalău, iar din 1920
poartă numele actual.
2. Com. în jud. Galaţi, alcătuită din 2
sate, situată în Pod. Covurlui; 1 534 loc.
(1 ian. 2011): 778 de sex masc. şi 756 fem.
Prelucr. laptelui de oaie. Morărit. Apicultură. Creşterea ovinelor. Centru de ceramică populară (Rădeşti). Biserica „Sfântul
Nicolae” (1923-1937), în satul Rădeşti.
Com. R. a fost înfiinţată la 1 mart. 2004
prin desprinderea satelor Cruceanu şi
Rădeşti din com. Bălăbăneşti, jud. Galaţi.
RĂDOIEŞTI, com. în jud. Teleorman,
alcătuită din 3 sate, situată în Câmpia
Găvanu-Burdea, pe râul Tinoasa; 2 193
loc. (1 ian. 2011): 1 072 de sex masc. şi
1 121 fem. Reşed. com. este satul RădoieştiVale. Staţie de c.f. (în satul RădoieştiVale). Culturi de cereale, plante tehnice
şi de nutreţ, floarea-soarelui etc. În satul
Rădoieşti-Vale se află biserica având
hramul „Sfânta Treime” (1817).

RĂDĂUŢI-PRUT, com. în jud. Botoşani,
alcătuită din 3 sate, situată în NE Câmpiei
Jijiei Superioare, în lunca şi pe terasele de
pe dr. Prutului, la graniţa cu Rep. Moldova;
3 577 loc. (1 ian. 2011): 1 770 de sex masc. şi
1 807 fem. Punct de frontieră (vamă). Expl.
de nisip cuarţos (în satul Miorcani). Morărit.
Obiecte confecţionate din nuiele împletite.
Creşterea bovinelor (Miorcani). Centru de
cusături şi ţesături populare. Satul RădăuţiPrut apare menţionat documentar prima
oară, în 1437, iar ca târg în 1845. Biserică din
lemn cu hramul „Sfântul Nicolae” (sec. 18),
în satul Rădăuţi-Prut şi conacul poetului
Ion Pillat (c. 1830, cu transformări din 1900),
azi dispensar, în satul Miorcani. Satul
Rădăuţi-Prut a fost distrus în proporţie de
70% de inundaţiile catastrofale din 25–27
iul. 2008 (peste 100 de case s-au prăbuşit şi
au fost luate de apă).

RĂDUCĂNENI, com. în jud. Iaşi, alcătuită din 4 sate, situată în partea de E a
Pod. Central Moldovenesc, pe râul Bohotin
şi pe dr. văii Jijia; 7 940 loc. (1 ian. 2011):
3 967 de sex masc. şi 3 973 fem. Expl. de
gresii. Tăbăcărie. Ateliere de covoare şi
de împletituri din răchită şi papură.
Centru de vinificaţie. Centru pomicol
(meri, pruni, cireşi) şi viticol (podgoria
Bohotin). Creşterea bovinelor, ovinelor
şi păsărilor. Izvoare cu ape minerale
bicarbonatate, sulfatate, calcice, magneziene cu mineralizare ridicată (2 209
mg ‰), folosite local. În satul Răducăneni, înfiinţat în 1806 cu numele Pietrosul
de către hatmanul Răducanu Rosetti şi
ridicat la rang de târg în 1838–1839, se află
casa „Rosetti-Catargiu” (sec. 19), iar în satul
Bohotin, biserica având hramul „Sfântul
Nicolae” (1842–1845).

RĂDEŞTI 1. Com. în jud. Alba, alcătuită
din 4 sate, situată în lunca şi pe terasele
de pe stg. văii Mureşului, în zona de
contact a acestora cu Dealurile Târnavei
Mici; 1 308 loc. (1 ian. 2011): 677 de sex

RĂIUŢ, masiv deluros în Subcarpaţii
Vrancei, situat între văile râurilor Putna
(la N) şi Milcov (la S), alcătuit din gresii,
argile, marne nisipoase, nisipuri etc. Face
parte din şirul dealurilor înalte care închid

RĂDESEI, Peştera ~ Õ Cetăţile ~.

RĂDULEŞTI-FILITIS Õ Brazii (2).

Răstoliţa
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spre E Depr. Vrancei. Alt. max.: 960 m
(vf. Răiuţ). Acoperit cu păduri de fag.

RĂPEDEA sau RĂPIDEA Õ Repedea
(1).
RĂPSIG Õ Bocsig.

RĂSCĂEŢI 1. Com. în jud. Dâmboviţa,
alcătuită din 2 sate, situată în Câmpia
Găvanu-Burdea, pe cursul superior al
râului Neajlov; 2 271 loc. (1 ian. 2011):
1 142 de sex masc. şi 1 129 fem. Expl. de
petrol. Culturi de cereale, plante tehnice
şi de nutreţ, floarea-soarelui, leguminoase pentru boabe, tutun ş.a. Creşterea
bovinelor. Lacul şi pădurea de foioase
Mozacu. Fond cinegetic (fazani). Cabană
de vânătoare. Biserica „Sfânta Parascheva”
(1821), în satul Răscăeţi.Com. R. a fost
înfiinţată la 6 dec. 2004 prin desprinderea
satelor Răscăeţi şi Vultureanca din com.
Vişina, jud. Dâmboviţa.
2. Õ Ioneşti (3).

RĂSMIREŞTI, com. în jud. Teleorman,
alcătuită din 2 sate, situată în partea de
NV a Câmpiei Burnas; 839 loc. (1 ian.
2011): 415 de sex masc. şi 424 fem. Culturi
de cereale, plante tehnice şi de nutreţ,
floarea-soarelui etc. Biserica având
hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi
Elena” (1850), în satul Răsmireşti.
RĂSTOACA 1. Com. în jud. Vrancea,
formată dintr-un sat, situată în Câmpia
Siretului Inferior, pe valea râului Putna,
la 12 km SE de municipiul Focşani; 2 526
loc. (1 ian. 2011): 1 240 de sex masc. şi
1 286 fem. Culturi de cereale. Viticultură.
Morărit. Confecţii metalice. Atelier de
tâmplărie. Biserica „Sfântul Nicolae”
(1890). Com. R. a fost înfiinţată la 7 mai
2004 prin desprinderea satului Răstoaca
din com. Milcovul, jud. Vrancea.
2. Õ Sabar.
RĂSTOAICA Õ Puchenii Mari.
RĂSTOENI Õ Puchenii Mari.

RĂSTOLIŢA, com. în jud. Mureş, alcătuită din 5 sate, situată în zona defileului
Mureşului dintre Topliţa şi Deda, la confl.
râului Răstoliţa cu Mureşul, la poalele de
S ale M-ţilor Căliman şi cele de NV ale
M-ţilor Gurghiu; 2 101 loc. (1 ian. 2011):
1 104 de sex masc. şi 997 fem. Staţie (în
satul Răstoliţa) şi haltă de c.f. (în satul
Andreneasa). Hidrocentrală (50 MW)
alimentată de apele lacului de acumulare
Răstoliţa (3,8 km lungime; vol.: 43 mil. m3).
Expl. şi prelucr. lemnului (cherestea).
Localitate cu potenţial climateric. În satul
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Răsuceni

Răşinari. Casa memorială „Emil Cioran”

Răstoliţa, menţionat documentar în 1850,
se află biserica din lemn cu hramul
„Sfântul Nicolae” (sec. 18, cu unele transformări din sec. 19).

RĂSUCENI, com. în jud. Giurgiu, alcătuită din 4 sate, situată în partea de NV
a Câmpiei Burnas, pe dr. văii Câlniştea;
2 314 loc. (1 ian. 2011): 1 142 de sex masc.
şi 1 172 fem. Culturi de cereale, plante
tehnice şi de nutreţ, sfeclă de zahăr,
floarea-soarelui, legume etc. Creşterea
porcinelor. Între 17 febr. 1968 şi 23 ian.
1981, com. R. a făcut parte din jud. Ilfov.
În satul Răsuceni, atestat documentar în
sec. 18, se află bisericile cu hramurile
„Sfântul Nicolae” (1876), „Adormirea
Maicii Domnului” (1883) şi conacul lui
Ion Barbu Arion (1900), azi sediul Primăriei, iar în satul Cucuruzu, menţionat
documentar în 1575, există biserica având
hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi
Elena” (1830). Fond cinegetic.

RĂŞINARI, com. în jud. Sibiu, alcătuită
din 2 sate, situată la poalele de NE ale
M-ţilor Cindrel, pe cursul superior al
râului Sebeş, la 12 km SV de municipiul
Sibiu, de care este legat printr-o linie de
tramvai, dată în folosinţă în anul 1947, şi
una de autobuz; 5 716 loc. (1 ian. 2011):
2 853 de sex masc. şi 2 863 fem. Expl. de
serpentină (folosită pentru lucrări de
ornamentaţii). Expl. şi prelucr. primară
a lemnului. Fabrică de ciocolată; produse
de panificaţie. Producţie meşteşugărească
de lemnărie (sănii, şarete, bănci pentru
elevi etc.). Centru de cusături şi ţesături
populare (covoare, carpete, ştergare,
laibăre), de articole de artizanat (blidare,
mese, cuiere, obiecte de uz casnic etc.) şi
de ceramică cu decoraţiuni. Important
centru pomicol (meri, pruni, peri) şi de
creştere a animalelor (în special oi), cu
numeroase „aşezări” de fân, numite local

„colibe”, situate la 800–1 200 m alt. În
satul Răşinari, menţionat documentar,
prima oară, în 1204, se află un muzeu
etnografic şi de ştiinţele naturii, inaugurat
în 1952, amenajat în conacul lui C.
Berceanu, cu peste 1 500 de exponate,
casele memoriale „Octavian Goga” şi
„Emil Cioran”, ruinele unei cetăţi de
pământ din sec. 12–13, conacul „Berceanu”
(sec. 19), o casă din lemn (1832), clădirea
vechii şcoli, numită azi „Octavian Goga”
(1836, cu adăugiri din 1864, 1904, 1957)
şi biserica ortodoxă cu hramul „Cuvioasa
Parascheva”, construită în anii 1752–1758
pe locul unei vechi biserici ce data din
1383, care păstrează picturi murale
interioare şi exterioare originare, executate de o echipă de zugravi condusă de
Ion Grigorovici. Caracteristic pentru
picturile murale este plasarea în cadrul
scenelor religioase (exemplu: „Naşterea
Domnului”) a unor personaje în port
popular local. Tot în satul Răşinari există
biserica „Sfânta Treime” (1800–1814,
sfinţită la 12 sept. 1815), biserica grecocatolică „Sfântul Ilie” (sfinţită în 1838),
preluată de cultul ortodox în 1948 şi Casa
episcopală construită din lemn în 1710
care a fost sediul primei episcopii
ortodoxe din Transilvania, transformată
în muzeu. Com. R., aflată în zona numită
Mărginimea Sibiului, este renumită prin
frumuseţea portului popular, a cusăturilor şi ţesăturilor populare, a caselor
decorate artistic, a porţilor din lemn
sculptat etc. La 20 km de R. se află
staţiunea climaterică Păltiniş. La R. s-a
născut poetul Octavian Goga (1881-1938).
Agroturism.

RĂTEI, Peştera ~, peşteră situată în
partea de S a M-ţilor Leaota, săpată în
calcarele jurasice ale masivului Lespezi,
pe stg. pârâului Rătei (afl. al Ialomiţei),
la 1 080 m alt. Lungimea galeriilor: 5 160
m. Explorată în anii 1969–1972. Prezintă
o reţea ramificată şi meandrată de galerii
paralele, dispuse pe trei niveluri (inferior,
mediu, superior), şi câteva săli mari.
Etajul inferior, constituit din mai multe
galerii care însumează 1 250 m lungime,
cu înălţimi de c. 4 m, conţine lapiezuri,
marmite, sifoane, cel mediu, cu un labirint
de galerii în lungime totală de 2 400 m şi
câteva săli, prezintă stalactite, blocuri de
prăbuşire, diaclaze şi numeroase concreţiuni, iar nivelul superior (1 510 m
lungime), alcătuit din Galeria nouă (care
comunică cu sala prăbuşită şi cu alte săli
aferente), are concreţiuni de calcită, gips
şi aragonit. Temp. aerului din interiorul

peşterii este de 8–12°C, iar umiditatea de
90–100%. Faună săracă. Greu accesibilă.

RĂTEŞTI 1. Com. în jud. Argeş, alcătuită
din 7 sate, situată în Câmpia Piteştiului,
pe dr. văii Argeşului şi pe cursul superior
al râului Neajlov, pe autostrada Bucureşti–Piteşti; 3 240 loc. (1 ian. 2011): 1 583
de sex masc. şi 1 657 fem. Nod rutier.
Balastiere. Fabrică de aparate electrice.
Culturi de cereale, plante tehnice şi de
nutreţ, floarea-soarelui, legume etc.
Fermă de creştere a bovinelor (rasa
Holstein), în satul Răteşti. În satul Tigveni
se află un conac fortificat, construit în sec.
18 de fam. Tigveanu (cu unele modificări
din sec. 19, efectuate de Teodor Brătianu),
conacul lui Gheorghe Brătianu (1925),
biserica având hramul „Adormirea
Maicii Domnului” (1906) şi ruinele
bisericii cu hramul „Sfinţii Voievozi”
(ctitorie de la sf. sec. 18 a stolnicului Teodor
Brătianu), iar în satul Ciupa-Mănciulescu
există casa lui Armand Călinescu (1925).
Rezervaţie naturală (pădurea Răteşti).
Popas turistic. Agroturism.
2. Mănăstirea ~ Õ Berca.

RĂUCEŞTI, com. în jud. Neamţ, alcătuită
din 4 sate, situată în zona Subcarpaţilor
Neamţului, pe râul Sărata, la confl.
acestuia cu râul Moldova; 8 673 loc.
(1 ian. 2011): 4 436 de sex masc. şi 4 237
fem. Centru de confecţionare a covoarelor manuale. Produse din cauciuc.
Fabrică de ciorapi. Pomicultură. Izvoare
cu ape minerale sărate (în satul Oglinzi),
indicate pentru tratarea afecţiunilor
reumatismale. În satul Răuceşti, menţionat documentar, prima oară, în 1711, întrun zapis semnat de Dimitrie Cantemir,
se află biserica având hramul „Adormirea Maicii Domnului”, ctitorie din 1866
a lui Mihail Kogălniceanu.
RĂUSENI, com. în jud. Botoşani, alcătuită din 5 sate, situată în zona de contact
a Câmpiei Jijiei Superioare cu Câmpia
Jijiei Inferioare, pe râul Jijia; 3 029 loc.
(1 ian. 2011): 1 489 de sex masc. şi 1 540
fem. Halte de c.f. (în satele Răuseni şi
Rediu). În satul Răuseni, menţionat
documentar, prima oară, în 1425, se află
o biserică din lemn cu hramul „Sfântul
Elefterie” (1789, reparată în 1856). La 14
dec. 1433, satul Răuseni apare consemnat
cu numele Comândăreşti, iar din 1924
poartă denumirea actuală.
RĂZ, Muntele ~ Õ Plopiş (1).

RĂZBOIENI, com. în jud. Neamţ,
alcătuită din 5 sate, situată în zona

Subcarpaţilor Neamţului, pe râul Valea
Albă şi pe dr. văii râului Moldova; 2 276
loc. (1 ian. 2011): 1 124 de sex masc. şi
1 152 fem. Reşed. com. este satul Războienii
de Jos. Satul Războieni este atestat documentar la 31 mart. 1612, satul Războienii
de Jos la 26 oct. 1439 cu numele Uscaţi,
iar satul Valea Albă la 8 iun. 1791. Pe terit.
actual al com. R. a avut loc, la 26 iul. 1476,
bătălia de la Valea Albă în care, după o
apărare eroică, oastea moldoveană,
comandată de Ştefan cel Mare şi fiul său
Alexandru, a fost înfrântă de armata
otomană condusă de Mahomed II,
superioară din punct de vedere numeric.
În legătură cu acest eveniment, cronica
vremii consemnează: „...În anul 6984, iar
al domniei mele al douăzecilea an
curgătoriu, sculatu-s’au puternicul
Mahomet, împăratul turcesc, cu toate ale
sale răsăritene puteri… Au venit ca să
jefuiască şi să piarză Ţara Moldovei şi au
ajuns până aici, la locul numit Pârâul Alb,
şi noi Ştefan Voievod, cu fiul nostru
Alexandru, eşit’am înaintea lor aici, şi am
făcut cu dânşii războiu în luna Iulie în 26
zile. Şi cu îngăduirea lui Dumnezeu,
biruiţi fură creştinii de către păgâni, şi
căzură acolo multă mulţime de oşteni
moldoveni…”. În amintirea şi întru
pomenirea acestor eroi căzuţi în luptele
cu turcii, domnul Ştefan cel Mare a
construit (deasupra gropii comune a
eroilor), în perioada 26 iul.-nov. 1496,
biserica cu hramul „Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil” (sfinţită la 8 nov. 1496),
având dimensiuni mari (21,60 m lungime
şi 8,50 m lăţime). În textul pisaniei, după
ce se povesteşte pe larg lupta cu turcii,
se spune: „…Întru rugăşie şi Doamnei
sale Maria şi fiilor săi Alexandru şi
Bogdan şi întru pomenirea şi întru
desufleţirea tuturor ortodocşilor creştini
cari aici au perit. În anul 7004 (1496), iar

al domniei lui anul al patruzecilea
curgătoriu, luna Noembre 8”. Biserica nu
are turle, dar are acoperişul terminat cu
o streaşină mare, iar pereţii exteriori sunt
împodobiţi în partea superioară, sub
cornişă, cu două rânduri de ocniţe,
precum şi cu cărămizi smălţuite şi discuri
policrome cu bumbi. Biserica a fost
pictată în interior în sec. 19 şi restaurată
în anii 1975–1977. În 1990, prin grija I.P.S.
Daniel, mitropolit al Moldovei şi
Bucovinei, aici s-a redeschis o mănăstire
de maici. În satul Valea Mare (fost
Tâmpeşti) se află biserica „Sfântul
Gheorghe” (1740).

RĂZVAD, com. în jud. Dâmboviţa, alcătuită din 3 sate, situată în zona de contact
a Câmpiei Târgoviştei cu Subcarpaţii
Ialomiţei, pe stg. văii Ialomiţa şi pe cursul
superior al râului Slănic; 9 026 loc. (1 ian.
2011): 4 316 de sex masc. şi 4 710 fem.
Staţie (în satul Răzvad) şi haltă de c.f. (în
satul Valea Voievozilor). Producţie de
instalaţii termice (în satul Valea Voievozilor)
şi de produse electrice (Răzvad). Expl. de
petrol. Punct muzeal cu colecţii de istorie
şi etnografie (în satul Răzvad). În satul
Gorgota se află biserica „Schimbarea la
Faţă”, ctitorie din 1554–1557 a domnului
Pătraşcu cel Bun, incendiată de turci în
1597 şi supusă unor refaceri ulterioare
(1612, 1623, 1836). Biserica a fost
consolidată şi restaurată în 1967-1968 şi
declarată monument istoric; în satul
Răzvad, menţionat documentar la 17 nov.
1431, există bisericile „Adormirea Maicii
Domnului” (1859) şi „Sfântul Nicolae”
(1868), clădirea Primăriei (sf. sec. 19),
conacul Vlădenilor (începutul sec. 20) şi
un monument închinat eroilor căzuţi în
timpul Primului Război Mondial, iar în
satul Valea Voievozilor se află biserica
„Adormirea Maicii Domnului” (1824).
RÂBNIC Õ Râmnicu Vâlcea (2).

RÂBNICUL DE VÂLCEA Õ Râmnicu
Vâlcea (2).

Războieni. Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil”

RÂCA, com. în jud. Argeş, alcătuită din
3 sate, situată în Câmpia Găvanu-Burdea;
1 443 loc. (1 ian. 2011): 703 de sex masc.
şi 740 fem. Culturi de cereale. În arealul
com. R. au fost descoperite vestigiile unei
aşezări din Epoca fierului (sec. 4–3 î.Hr.).
În satul Râca, atestat documentar în 1525,
se află biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail
şi Gavriil” (1868).Com. R. a fost înfiinţată
la 13 mai 2003 prin desprinderea satelor
Adunaţi, Bucov şi Râca din com. Popeşti,
jud. Argeş.

Râfov
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RÂCIU, com. în jud. Mureş, alcătuită din
15 sate, situată în zona de contact a Colinelor Mădăraşului cu cele ale Comlodului
(Câmpia colinară a Sărmaşului), pe cursul
superior al râului Lechinţa; 3 595 loc.
(1 ian. 2011): 1 804 de sex masc. şi 1 791
fem. Haltă de c.f. (în satele Râciu şi
Sânmărtinu de Câmpie). Nod rutier.
Expl. de gaze naturale (în satele Râciu şi
Valea Ulieşului). Culturi de cartofi.
Creşterea ovinelor. Satul Râciu apare
menţionat documentar, prima oară, în
1305. În satul Sânmărtinu de Câmpie,
menţionat documentar, prima oară, în
1329, se află mănăstirea Sânmărtin (de
călugări) înfiinţată la sf. sec. 13 sau
începutul sec. 14. Pe locul bisericii din
zid, distrusă la începutul sec. 17, s-a
construit biserica actuală, din lemn, cu
hramul „Adormirea Maicii Domnului”,
refăcută în 1660 şi restaurată în 1978.
Mănăstirea a fost desfiinţată în 1782 şi
reînfiinţată în 1992. Păstrează icoane din
sec. 17–18, pictate de părintele Marcu
(1745), Toader Zugravul, popa Gheorghe
din Şendreni (1865). În satul Nima
Râciului există mănăstirea greco-catolică
cu acelaşi nume (de călugări) cu biserica
din lemn cu hramul „Adormirea Maicii
Domnului” datând din anul 1800.

RÂFOV, com. în jud. Prahova, alcătuită din
9 sate, situată în Câmpia Ploieştiului, pe
dr. văii Teleajenului şi pe râul Ghighiu;
5 427 loc. (1 ian. 2011): 2 662 de sex masc.
şi 2 765 fem. Haltă de c.f. (în satul Râfov).
Fabrică de cărămidă. Obiecte realizate
din papură şi răchită împletită. Morărit;
produse de panificaţie. Apicultură. În
martie 1857, la Râfov a fost pusă în funcţiune o rafinărie de petrol cu o capacitate
de 2 700 tone pe an (printre primele din
lume), concepută de Alexe Marin,
Theodor Mehedinţeanu şi Adolf Steege,
cu instalaţii germane aduse de la
Hamburg. Prin rafinarea ţiţeiului se
obţinea, printre altele, şi petrolul lampant
folosit la iluminatul oraşului Bucureşti.
Pe terit. satului Buda, întemeiat la
începutul anului 1500, a fost descoperit
un tezaur monetar alcătuit din 200 de
piese din argint introduse într-un vas de
lut ars, datate ca fiind emise în sec. 3 î.Hr.
În arealul satului Palanca, pe malul râului
Teleajen, a fost descoperită (în 1998) o
ambarcaţiune de tip monoxilă, respectiv
o barcă lucrată din trunchiul unui singur
copac, cu o lungime de 10,50 m şi o lăţime
de 0,75 m în zona centrală şi de 0,65 m la
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capete, apreciataă ca fiind construită la
sf. sec. 14. Satul Antofiloaia a fost întemeiat în 1864 pe moşia boierului Antofil.
În satul Râfov se află Curtea Domnească
a lui Ştefan Cantacuzino (1714–1715),
conacul lui Costache Cantacuzino (prima
jumătate a sec. 18) şi biserica având
hramul „Sfântul Nicolae”, construită în
1742 prin strădania lui Chivu Căplescu
şi pictată în 1748; bisericile cu acelaşi
hram – „Sfântul Nicolae”, în satele Goga
(zidită în 1776 din iniţiativa pitarului
Grigore Brezoianu şi a vornicului C.
Bălăceanu şi reparată în 1866) şi
Antofiloaia (1783, refăcută în 1875).

RÂIOASA 1. Pădure de tip şleau de
câmpie (rest al Codrilor Vlăsiei), situată
în jud. Ilfov, la NV de Bucureşti, pe dr.
şoselei Bucureşti–Piteşti, la c. 6 km S de
complexul turistic Mogoşoaia, la 85 m alt.
Extinsă pe o supr. de 54,8 ha, pădurea R.
a fost declarată rezervaţie forestieră şi floristică (în 1973), pentru că în interiorul ei
se dezvoltă, în condiţii optime, o serie de
varietăţi şi forme de brânduşe de primăvară (Crocus moesiacus). Parcelele cu
pădure de stejar (Quercus robur), carpen
(Carpinus betulus), arţar (Acer platanoides),
ulm (Ulmus laevis) ş.a., alternează cu cele
ocupate de plantaţii de salcâm (peste o
treime din suprafaţă). Stratul de arbuşti
este alcătuit din exemplare de corn (Cornus
mas), soc (Sambucus nigra), sânger (Cornus
sanguinea) etc., iar cel ierbaceu este reprezentat prin ghiocei (Galanthus nivalis),
viorele (Scilla bifolia), toporaşi (Viola

Cheile Râmeţului

odorata), untişor (Ficaria verna), brebenei
(Corydalis cava) ş.a.
2. Õ Lunca (4).

RÂMEŢ, com. în jud. Alba, alcătuită din
13 sate, situată în partea de NE a M-ţilor
Trascău, pe cursul mijlociu al râului
Stremţ (sau Geoagiu), în zona în care
acesta formează chei de o rară frumuseţe;
559 loc. (1 ian. 2011): 258 de sex masc. şi
301 fem. Zonă tradiţională de confecţionare a roţilor din lemn pentru căruţe.
Muzeu sătesc (Brădeşti). Agroturism.
Zona cheilor Râmeţului (3 km lungime),
săpate de râul Stremţ în calcare jurasice,
sunt extrem de înguste, cu versanţi
abrupţi, la baza cărora apar mai multe
guri de peşteri, a fost declarată rezervaţie
naturală în 1969. Aici se întâlnesc o serie
de plante rare ca cetina de negi (Juniperus
sabina), papucul doamnei (Cypripedium
calceolus), tămâiţa (Daphne cnearum),
Centaurea reichenbachii. Rezervaţia „Cheile
Mănăstirii”, de pe valea râului Geoagiu,
şi culmea Râmeţului sunt situate parţial
în raza satului Valea Mănăstirii, cealaltă
parte aparţinând com. Stremţ, respectiv
satului Faţa Pietrii. Satul Râmeţ apare
menţionat documentar, prima oară, în
1441. În satul Valea Mănăstirii se află
mănăstirea Râmeţ (de maici), cu biserica
având triplu hram „Izvorul Tămăduirii”,
„Naşterea Maicii Domnului” şi „Sfântul
Nicolae”, ctitorie din anul 1214 a călugărilor Ghelasie şi Romulus şi atestată
documentar la 2 iulie 1377. În anii 1987–
1988, pe pereţii interiori ai bisericii au fost
identificate mai multe straturi de picturi
datând din anii 1300 (primul strat), 1310,
1377, 1450, 1483 (executate de zugravul

Râmeţ. Bisericile „Izvorul Tămăduirii” (în prim
plan) şi „Adormirea Maicii Domnului"

Mihu), 1600, 1741 (realizate de zugravul
Grigore Ranite) şi din 1809. În urma
ordinului dat de generalul austriac
Adolph von Buccow, la 13 iun. 1761, de
dărâmare a tuturor mănăstirilor din
Transilvania, aşezământul monahal
Râmeţ, fiind cel mai puternic centru
ortodox din Ardeal, a fost şi el distrus de
armata austriacă la 20 aug. 1762. Deşi a
fost refăcut în anii următori, ansamblul
monahal a fost din nou distrus de armata
habsburgică la 23 dec. 1785 şi refăcut în
1792. În 1826, aşezământul a devenit
biserică de mir, redevenind mănăstire în
1940. Desfiinţată la 28 oct. 1959 de
autorităţile comuniste şi transformată în
centru turistic, redevine mănăstire în
1982, când a început şi zidirea unei noi
biserici, cu dublu hram – „Adormirea
Maicii Domnului” şi „Sfinţii Apostoli
Petru şi Pavel”, finalizată în 1986
(picturile murale interioare au fost
executate în anii 1987–1990 de Grigore
Popescu). Faţadele bisericii noi sunt
împărţite de un brâu, sub forma unei
frânghii împletite, într-un registru
superior decorat cu ocniţe pictate, aflate
sub cornişă, şi un registru inferior decorat
cu firide înalte, unele oarbe, altele prevăute cu ferestre. Biserica este prevăzută
cu un pridvor închis, pictat. Biserica
veche , declarată monument istoric, a stat
îngropată în mâl şi pietre, în anii 1926–
1930, până la înălţimea de 1,60 m, ca
urmare a revărsărilor pârâului Pleşa. În
anii 1987–1989, biserica a fost ridicată cu
2,08 m pentru a fi ferită de alte eventuale
inundaţii şi, totodată, renovată, împreună
cu tot ansamblul monahal. Mănăstirea
Râmeţ posedă un muzeu cu colecţii de
icoane pe lemn şi pe sticlă, obiecte de cult,
cărţi vechi, numismatică, piese de etnografie etc. În cadrul mănsătirii funcţionează ateliere pentru confecţionat
covoare manuale, tricotaje ş.a.

RÂMNA, râu, afl. dr. al Putnei în Câmpia
Siretului Inferior, pe terit. com. Milcovul
(jud. Vrancea); 56 km; supr. bazinului: 358
km2. Izv. din Subcarpaţii Vrancei, de pe
pantele de SE ale Dealului Gârbova, de
la 690 m alt., iar după ce străbate zona
subcarpatică pe direcţie NV-SE, separând
Dealul Deleanu (la N) de Dealul
Căpăţânii (la S), formează un larg con de
dejecţie la contactul cu câmpia, după care
îşi schimbă brusc direcţia de curgere (în
com. Dumbrăveni) către NE. Afl. pr.:
Valea Neagră, Răşcuţa, Tinoasa.

RÂMNIC 1. Câmpia Râmnicului, câmpie
cu caracter piemontan, parte componentă
a Câmpiei Române, situată în partea de
NV a acesteia, la N de cursul inf. al
Buzăului, între Subcarpaţii Vrancei (la V
şi NV), Câmpia Siretului (la E) şi Câmpia
Buzăului (la S). Alcătuită din lunci, terase
şi câmpuri interfluviale extinse, C.R. este
acoperită predominant cu soluri aluviale
şi cernoziomice, propice culturilor
agricole.
2. Õ Râmnicu Sărat (1).
3. Õ Râmnicu Vâlcea (2).

RÂMNICELU 1. Com. în jud. Brăila,
alcătuită din 4 sate, situată în zona de
contact a Câmpiei Buzăului cu Câmpia
Brăilei, pe cursul inf. al râului Buzău;
2 159 loc. (1 ian. 2011): 1 074 de sex masc.
şi 1 085 fem. Culturi de cereale, plante
tehnice şi de nutreţ, floarea-soarelui,
legume etc. Herghelie (depozit de
armăsari). Zonă de interes cinegetic. Pe
terit. satului Râmnicelu au fost descoperite (1968) urmele unei aşezări de la sf.
Neoliticului şi începutul Epocii bronzului,
în care s-au găsit resturi ceramice de tip
Cucuteni, precum şi patru morminte de
înhumaţie sarmatice (sec. 4 d.Hr.).
2. Com. în jud. Buzău, alcătuită din 4
sate, situată în Câmpia Râmnicului, pe
râul Râmnicu Sărat; 4 595 loc. (1 ian.
2011): 2 282 de sex masc. şi 2 313 fem.
Prelucr. metalelor prin aşchiere. Culturi
de cereale, de ceapă, usturoi, arpagic ş.a.
În satul Râmnicelu, menţionat documentar,
prima oară, în 1599, se află biserica având
hramul „Sfinţii Voievozi” (1857). Până la
1 ian. 1965, satul şi com. R. s-au numit
Obidiţi.

izv., râul pătrunde mai întâi în Depr.
Neculele şi apoi în Depr. Dumitreşti unde
primeşte aportul a numeroase izv.
cloruro-sodice (Motnău, Păcuri etc.), prin
contribuţia cărora apele râului devin
clorurate (de unde derivă şi numele de
Râmnicu Sărat), cu o mineralizare de 3–4
g/l care se menţine până la vărsare. După
ce scapă din strâmtura „Porţii de la
Buda”, aflată între Dealul Căpăţânii (la
NE) şi Dealul Budei (la SV), apele râului
încep să se liniştească treptat pătrunzând
în Câmpia Râmnicului, în arealul com.
Podgoria (jud. Buzău). În aval de
municipiul Râmnicu Sărat, albia râului
îşi schimbă brusc direcţia de curgere spre
NE, panta se reduce şi mai mult, albia
majoră se lărgeşte şi meandrează puternic. Râul are un debit inconstant, cu o
medie multianuală de 2,65 m3/s. La
sfârşitul Cuaternarului şi în Holocen,
înaintea accentuării lăsării subsidente a
Câmpiei Siretului inferior, Râmnicu Sărat
curgea pe valea actuală a Buzăului
inferior sau era afluentul lui. În cursul
inf., apele râului sunt folosite pentru irigaţii. Afl. pr.: Sărăţel, Râmnicel, Motnău,
Coţatcu, Voetin. Întâlnit (în unele lucrări
de specialitate) şi cu numele Râmnic.
2. Municipiu în jud. Buzău, situat în
Câmpia piemontană a Râmnicului, la 118
m alt., pe râul Râmnicu Sărat, la 29 km
N-NE de municipiul Buzău; 39 196 loc.
(1 ian. 2011): 18 789 de sex masc. şi 20 407
fem. Supr.: 52,9 km2, din care 8,8 km2 în
intravilan; densitatea: 4 454 loc./km2.
Staţie de c.f. (inaugurată la 13 iun. 1881).
Nod rutier. Turnătorie de piese din fontă

Râmnicu Sărat

pentru maşini-unelte. Instalaţie (rafinărie)
de regenerare a uleiurilor lubrifiante
uzate. Producţie de mobilă pentru birouri,
garnituri de frână şi etanşare pentru toate
tipurile de autovehicule, de materiale
antifricţiune pentru vagoanele de cale
ferată, de şuruburi, buloane, lanţuri şi
arcuri, de confecţii, ţigarete şi produse
alim. (conserve din legume şi fructe, preparate din carne şi lapte, ulei vegetal, vin,
produse de panificaţie etc.). Producţie
meşteşugărească (confecţii artizanale,
covoare manuale, obiecte împletite din
răchită ş.a.). Morărit. Fermă de creştere
a porcinelor. Centru pomicol şi viticol.
Muzeu cu secţii de etnografie, arte
plastice, ştiinţele naturii, cu colecţii de
costume, covoare şi ceramică populare,
de pictură şi sculptură românească, de
floră şi faună autohtone şi alohtone
(fluturi exotici din China şi Malaysia).
Istoric. Localitatea apare menţionată
documentar ca sat, prima oară, la 8 sept.
1439, într-un privilegiu comercial emis
de domnul Vlad Dracul, iar ca oraş în
1574. Unele documente din sec. 15 atestă
că R.S. era reşedinţă de judeţ – statut
menţinut până în 1950. Situat la
intersecţia unor importante drumuri
comerciale şi la hotarul dintre Moldova
şi Ţara Românească, R.S. a avut în sec.
15 o importanţă politică şi militară deosebită în lupta
politica antiotomană promovată
cu consecvenţă de Ştefan cel Mare care
încerca, în acele vremuri, să realizeze un
puternic front românesc comun împo-

RÂMNICU DE SUS Õ Râmnicu Vâlcea
(2).

RÂMNICU PE OLT Õ Râmnicu Vâlcea
(2).

RÂMNICU SĂRAT 1. Râu în partea de E
a României, afl. dr. al Siretului pe terit.
com. Năneşti, jud. Vrancea; 123 km; supr.
bazinului: 1 010 km2. Izv. de pe pantele
de E ale Muntelui Furu (M-ţii Vrancei),
de la 1 310 m alt., de sub vf. Furu Mare
(1 415 m alt.), apoi meandrează larg,
formând limita dintre Subcarpaţii
Vrancei (în sens restrâns) şi sectorul
dealurilor Bisocăi şi Budei (inclus de cei
mai mulţi autori tot în Subcarpaţii
Vrancei), unde pantele longitudinale sunt
accentuate (33‰), cu excepţia zonelor
depresionare în care panta scade sub 5‰,
având o direcţie generală de curgere
NV-SE. După un curs de c. 10 km de la

Râmnicu Sărat (2). Clădirea Primăriei
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Râmnicu Sărat (2). Biserica „Adormirea Maicii
Domnului”

790 Râmnicu Vâlcea

triva frecventelor atacuri otomane. În
1474, Ştefan cel Mare a pus (la R.S.)
piatra de temelie a bisericii „Sfânta
Parascheva”. În a doua jumătate a sec.
16, s-a construit o puternică fortificaţie
care să slujească drept „stavilă în calea
oştilor otomane şi mai ales a invaziei
tătarilor” – fortificaţie refăcută la sf. sec.
17 de Constantin Brâncoveanu. În anul
1700, R.S. figura ca reşedinţă de judeţ pe
o hartă a Stolnicului Constantin
Cantacuzino. În sec. 18, R.S. a suferit de
pe urma războaielor ruso-turce, iar în sec.
19 a cunoscut efervescenţa anului
revoluţionar 1848, a anului unionist 1859
şi a celui de cucerire a independenţei din
1877. În perioada interbelică avea o
industrie incipientă (fabrici de ulei,
săpun, rachiu, moară), dar s-a dezvoltat
din punct de vedere economic, urbanistic,
social-cultural după 1950. Declarat
municipiu la 24 nov. 1994. Monumente:
biserica „Adormirea Maicii Domnului”,
construită în 1691–1697 prin osârdia
domnului Constantin Brâncoveanu,
restaurată după 1991, are o bogată
decoraţie sculptată la portal şi picturi
murale interioare executate de Pârvu
Mutu; bisericile „Sfântul Dumitru” (17071708, cu unele refaceri din 1870–1871,
pictată de Gheorghe Tattarescu), „Sfânta
Parascheva", zidită în 1905-1907 pe locul
celei ridicată de Ştefan cel Mare în 14741481 şi demolată în 1896, „Naşterea
Maicii Domnului" (1781-1784, restaurată
în 1884), „Sfinţii Arhangheli" (1765,
restaurată în 1891 şi 1921), „Sfântul
Spiridon” (1784, renovată în 1814);
edificiile celor două gări feroviare
construite în 1881 şi 1893–1898; clădirea
Primăriei (1895-1898); bustul lui

Râmnicu Vâlcea (2). Casa Ştiinţei şi Tehnicii

Alexandru Vlahuţă, operă a sculptorului
Oscar Späthe, dezvelită la 25 apr. 1937;
casele memoriale ale biologului Traian
Săvulescu şi sopranei Florica Cristoforeanu.

RÂMNICU VÂLCEA 1. Lac de acumulare
realizat pe cursul inf. al râului Olt, la N
de municipiul omonim, dat în folosinţă
în 1974, ale cărui ape sunt folosite atât
pentru punerea în mişcare a turbinelor
hidrocentralei de aici, cât şi pentru alimentarea cu apă a municipiului Râmnicu
Vâlcea. Supr.: 319 ha; vol.: 19,04 mil. m3.
2. Municipiu în partea central-sudică
a României, reşed. jud. Vâlcea, situat pe
dr. râului Olt, în partea de E a
Subcarpaţilor Vâlcii, la poalele dealurilor
Capela, Gurnoaia şi Purcăreţ, la 240–260
m alt., la 16 km aval de ieşirea Oltului din
defileul de la Cozia; 110 956 loc. (1 ian.
2011): 52 887 de sex masc. şi 58 069 fem.
Supr.: 89,5 km2, din care 35 km2 în intravilan;
densitatea: 3 170 loc./km2. Staţie de c.f.
(inaugurată la 20 iun. 1887). Nod rutier.
Hidrocentrală (46 MW), intrată în
funcţiune în 1974. Centrală termoelectrică. Constr. de utilaj chimic şi de
motoare electrice cu putere mică. Combinat chimic (sodă caustică şi calcinată,
mase plastice, insecticide, răşini sintetice
ş.a.), dat în folosinţă în 1973 şi combinat
de industrializare a lemnului (mobilă,
placaje, furnire, plăci aglomerate din
lemn/PAL, panel). Producţie de încălţăminte, de cărămidă, conf., ţesături şi
produse alim. (preparate din carne şi
lapte, conserve din legume şi fructe,
băuturi, gemuri etc.). Tăbăcărie; tipografie. Muzeu judeţean de istorie (fundat
în 1951 pe baza unei colecţii întemeiată
în 1921 de Esmeralda Capeleanu şi reorganizat în anii 1981–1982), cu un bogat
material referitor la istoria vâlceană;
muzee de etnografie, de arhitectură

Râmnicu Vâlcea (2). Palatul Prefecturii şi Primăriei

populară vâlceană şi de artă medievală
şi modernă (icoane, argintărie, mobilier,
opere aparţinând artiştilor plastici români
Nicolae Grigorescu, Gheorghe Petraşcu,
Nicolae Tonitza, Dumitru Ghiaţă,
Corneliu Baba, Ion Pacea, Gheorghe
Anghel ş.a.). Biblioteca judeţeană „Antim
Ivireanul” (f. 1935) are peste 400 000 vol.
Filarmonica de stat „Ion Dumitrescu” (f.
30 nov. 1995), Teatrul de stat „Anton
Pann” (f. 1990), Teatrul municipal „Ariel”,
Universitatea de stat „Constantin
Brâncoveanu”, cu două facultăţi, 1 303
studenţi şi 56 profesori şi Universitatea
particulară „Cozia”, cu 1 280 studenţi şi
48 profesori (2007–2008). Parcul Zăvoi
(13 ha), amenajat în timpul domniei lui
Barbu Ştirbei (1849–1853), inaugurat în
anul 1850. Grădină zoologică. La R.V. s-a
cântat pentru prima oară (la 29 iul. 1848)
imnul revoluţionar „Deşteaptă-te, române” (versurile scrise de Andrei
Mureşanu, iar muzica de Anton Pann),
devenit, din ian. 1990, imnul naţional al
României. La R.V. are loc anual (din
1968), în luna iulie, Festivalul internaţional de folclor „Cântecele Oltului” şi
Târgul de artă populară, în luna august
(din 1998). Istoric. Pe terit. localităţii
componente Stolniceni au fost descoperite (1962–1967) urmele unui castru
roman din zid (60 x 50 m) şi ale unei
aşezări civile cu nume dacic (Buridava)
datând din sec. 2–3, care au durat până
în sec. 6, cu construcţii din zid, mai multe
cartiere cu locuinţe şi clădiri publice ş.a.
R.V. apare menţionat documentar, prima
oară, în 1370 ca reşed. domnească a lui
Vladislav I (Vlaicu Vodă), fiul lui Nicolae
Alexandru, an în care el a înfiinţat aici a
doua mitropolie, numită Noul Severin şi
transformată peste un secol (în 1497) în
Episcopia Râmnicului şi a Noului Severin

Râmnicu Vâlcea (2). Biserica „Buna Vestire”

de către domnul Radu cel Mare. La 20
mai 1388, R.V. este atestat documentar
din nou, într-un act emis de Mircea cel
Bătrân în care aminteşte de „o moară de
la Râmnic pe care a dăruit-o Dan I
Voievod”, iar la 4 sept. 1389, acelaşi mare
domn consemnează R.V. ca oraş domnesc
(„… în oraşul domniei mele, numit
Râmnic…”). În diferitele acte de
cancelarie, cronici sau hărţi din Evul
Mediu, localit. apare înscrisă sub diferite
denumiri: Noul Severin, Târgu Râmnicului,
Râmnicu de Sus, Râmnicu pe Olt, Râbnic,
Râbnicul de Vâlcea. Într-un hrisov din
1533, domnul Vlad Vintilă aminteşte de
oraşul Râmnic. La jumătatea sec. 16, în
oraş a fost construită o Curte Domnească,
întărită cu turnuri de apărare, unde şi-a
avut reşed. domnul Pătraşcu cel Bun
(1554–1557), tatăl lui Mihai Viteazul. În
aceeaşi perioadă, oraşul a fost şi capitala
jud. Râbnic. În 1705, domnul Constantin
Brâncoveanu a instalat la R.V., pe lângă
Episcopie (episcopia a fost înfiinţată în
1504 de domnul Radu cel Mare), o
tiparniţă în fruntea căreia l-a adus pe
Antim Ivireanul, marele cărturar al
timpului. De sub teascurile acesteia a
apărut, în 1787, cea dintâi Gramatică
tipărită în limba română, întocmită de
Ienăchiţă Văcărescu. În timpul războaielor turco-austriece din 1738 şi 1788,
oraşul a fost distrus aproape în întregime
de incendii, fiind refăcut de fiecare dată.
În documentele anului 1835, oraşul
figurează cu numele Râmnicul pe Olt,
amintindu-se că aici funcţiona o şcoală
românească. După o lungă perioadă de
decădere sau stagnare, oraşul s-a
dezvoltat intens după 1950. Declarat
municipiu la 17 febr. 1968, când devine
şi reşed. jud. Vâlcea. În prezent, R.V. are
în subordine ad-tivă 13 localităţi

Râmnicu Vâlcea (2). Casa în care a locuit Anton Pann
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componente: Aranghel, Căzăneşti,
Copăcelu, Dealu Malului, Feţeni, Goranu,
Lespezi, Poenari, Priba, Râureni, Săliştea,
Stolniceni şi Troian. Dintre acestea, satele
Goranu, Feţeni, Lespezi şi Săliştea, care
împreună formau com. Goranu, au fost
desfiinţate în perioada 1991–1996, şi au
devenit localităţi componente ale
municipiului R.V. Monumente: catedrala
episcopală cu hramul „Sfântul Nicolae”,
zidită în 1504 prin grija domnului Radu
cel Mare, a fost rezidită de Matei Basarab
în 1632-1634, apoi refăcută (după un
incendiu) în anii 1677–1680, distrusă de
turci în 1736 şi reconstruită în 1739-1749;
afectată de incendiul din 7 apr. 1847,
biserica a fost reconstruită în 1850–1856
de episcopul Calinic, când au fost executate şi picturile murale interioare de către
Gheorghe Tattarescu în 1854-1856.
Biserica a fost restaurată în 1889, 1958,
1986 şi 2005-2006. În această biserică a
fost ucis, la 2 ian. 1529, domnul Radu de
la Afumaţi, împreună cu fiul său Vlad,
de către postelnicul Drăgan şi vornicul
Neagoe, la îndemnul boierilor Craioveşti,
ca urmare a faptului că acesta a încercat
să schimbe politica de supunere faţă de
Imperiul Otoman. Tot aici a funcţionat
timp de două secole tiparniţa înfiinţată
de Constantin Brâncoveanu; bisericile
„Buna Vestire” (construită în timpul
domniei lui Mircea Ciobanul, 1545–1552,
incendiată de turci în anul 1736 şi
refăcută în anul 1747 de logofătul Radu
Râmniceanu, reparată în 1925-1926, 19711973 şi după anul 2000), „Cuvioasa
Parascheva” (ctitorie din 1557 a domnului Pătraşcu cel Bun, terminată în 1587 de
fiul său, Mihai Viteazul şi sfinţită în 1593,
"Sfanta

restaurată în 1790, refăcută şi zugrăvită
în 1831–1840 şi în 1879–1889; consolidată
şi reparată după anul 1980), „Sfântul
Gheorghe” (ante 1636, refăcută în anii
1737–1738, reconstruită în 1857-1860 şi
reparată în 1935-1945 şi 1960-1970),
„Sfinţii Voievozi” (1677–1680, restaurată
în 1850-1853, pictată de Gheorghe
Tattarescu şi reparată în 1956), biserica
bolniţei, cu hramul „Adormirea Maicii
Domnului” (1745-1746, restaurată în
2000-2004); biserica romano-catolică
„Sfântul Anton de Padova” (1725-1730,
distrusă de turci în 1738 şi rezidită
ulterior); bisericile „Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil” (1725, reparată în 18161817 şi repictată în 1896), „Buna Vestire”
(1751) a fostului schit Inăteşti, „Duminica
Tuturor Sfinţilor” (1762–1765, sfinţită la
13 sept. 1765), cu picturi murale interioare
din 1778 şi pridvor sculptat în stil brâncovenesc, „Sfântul Dumitru” (1783-1784);
(1784) ş.a.;
biserica din lemn cu hramul „Cuvioasa
Parascheva” (1742, pictată în 1870); casa
în care a locuit, în 1837, scriitorul şi
folcloristul Anton Pann, când a fost
profesor în acest oraş, construită în sec.
18, în stilul arhitecturii populare vâlcene,
cu foişor deschis, sprijinit pe stâlpi din
stejar, sculptaţi; clădirile fostului Tribunal
judeţean(1898-1900),
(1900), aziinCasa
de se
cultură
a
jude\ean
care azi
afl` cl`direa
Parchetului,
Armatei, liceului „Nicolae Bălcescu” (fost
„Alexandru Lahovari”), construită în anii
1907–1913 după planurile arhitectului
Nicolae Ghica-Budeşti şi Muzeului de
Artă, oper`
operădindin
1940 a aarhitectului
Art`,
1937-1939
arhitectului
Gheorghe Simotta; casa lui Alecu Alexiu
(1890-1895); Fântâna „Ştirbei” (1853);
Fântâna cu bustul lui Constantin
Brâncoveanu (1913), realizate de arhitecţii
Anton Capetti şi Raimondo Lozupone;
Statuia Independenţei, operă din 1913–1915
a sculptorului Ion Iordănescu (dezvelită
la 17 mai 1915); monumentul închinat
domnului Barbu Ştirbei, realizat în 1920
de sculptorul C. G. Mihăilescu; statuia lui
Mircea cel Bătrân (sculptor: Ion Irimescu),
dezvelită în 1970; bustul lui Anton Pann
(1968, sculptor: M. Ştefănescu). În localit.
componentă Râureni se află o biserică din
lemn cu hramul „Sfântul Nicolae” (1746),
la Căzăneşti există biserica cu dublu hram
– „Sfântul Gheorghe” şi „Sfântul
Dumitru” (1810), iar la Troian, biserica
fostului schit, cu hramul „Tăierea Capului
Sfântului Ioan Botezătorul” (1840-1843,
restaurată în 1972-1975) şi un conac din
1893. Alte monumente: Õ Goranu.
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Rânca

Simila, la 6 km amonte de confl. cu
Bârladul. Supr.: 232 ha; vol.: 10,6 mil. m3.
RÂPA DE SUS Õ Vătava.
RÂPILE Õ Gura Văii (1).

Cabana Rânca

RÂNCA, staţiune climaterică şi de odihnă, de interes general, cu funcţionare
permanentă, situată în jud. Gorj, în M-ţii
Parâng, la 1 600 m alt., la 63 km NE de
municipiul Târgu Jiu, pe şoseaua alpină
Novaci-Oaşa-Sebeş. Climat tonic, cu veri
răcoroase (în iul. temp. medie este în jur
de 14°C) şi ierni friguroase (în ian. temp.
medie sub –4°C), cu zăpadă abundentă.
Temp. medie anuală este de c. 5°C, iar
precipitaţiile depăşesc 1 000 mm anual.
Aerul curat, lipsit de praf şi alergeni,
liniştea deplină sunt principalii factori de
cură indicaţi pentru tratarea nevrozelor
astenice, a stărilor de debilitate, de surmenaj fizic şi intelectual. Iarna se poate
practica schiul pe pârtii naturale, iar vara
sunt posibilităţi de drumeţii montane
spre obârşiile Lotrului şi Gilortului, spre
lacul glaciar Gâlcescu, spre pasul (1 950
m alt.) şi vf. Urdele (2 060 m) etc.
RÂNCĂCIOV Õ Călineşti (1).

RÂPA ALBASTRĂ, lac antropic în jud.
Vaslui, realizat pe cursul inf. al râului

Râşca. Biserica „Sfântul Nicolae”

RÂŞCA, com. în jud. Suceava, alcătuită
din 5 sate, situată în zona de contact a
Subcarpaţilor Neamţului cu prelungirile
de NE ale M-ţilor Stânişoarei, pe cursul
superior al râului Râşca; 5 274 loc. (1 ian.
2011): 2 684 de sex masc. şi 2 590 fem.
Expl. şi prelucr. lemnului (cherestea). În
satul Râşca se află o mănăstire de călugări, întemeiată în 1512 de domnul
Moldovei, Bogdan III. Biserica, având hramul „Sfântul Nicolae” a fost construită în
anii 1540–1542 la porunca domnului
Petru Rareş. Biserica are o formă alungită,
cu două turle, iar pe faţada sudică prezintă
picturi murale bine păstrate („Scara lui
Ioan Climax”, „Viaţa Sfântului Antonie”
ş.a.), executate, în anii 1551–1554, de
pictorul grec Stamatelos Kotronas. În
interior se află un valoros tablou votiv
înfăţişându-l pe Petru Rareş cu familia
lui. Picturile murale au fost restaurate în
1827după renovarea bisericii în 18231826. În perioada 1611–1617, marele
vornic Costea Băcioc a construit pridvorul mare al bisericii. Chiliile actuale
datează din 1821–1842. Turn-clopotniţă
din sec. 17. Ansamblul monahal a fost
renovat în 1823-1826 (după distrugerile
provocate de turci în 1821), apoi refăcut
în 1923–1931 (după devastatorul incendiu
din 1921 când au fost mistuite de flăcări
toate chiliile şi anexele gospodăreşti şi
acoperişul bisericii) şi restaurat în
perioada 1965–1968 şi în 1991. În 2004,
biserica a fost declarată monument istoric
şi monument UNESCO. În 1844, aici a
fost surghiunit de către domnul Mihail
Sturdza, timp de şase luni, Mihail
Kogălniceanu pentru vederile sale politice. În sec. 19, mănăstirea Râşca a avut

Cetatea Râşnov

, inaugurata [n 1891.

rol de închisoare pentru călugării indisciplinaţi şi pentru boierii care se răzvrăteau
împotriva domnului Moldovei. În satul
Buda se află o biserică din lemn cu hramul „Sfântul Gheorghe” (1790, reparată
în 1898 şi 1925).

RÂŞNOV, oraş în jud. Braşov, situat în
SV Depr. Braşov, la 650 m alt., pe râul
Ghimbăşel, la 14 km SV
E de municipiul
Braşov; 16 561 loc. (1 ian. 2011): 8 053 de
sex masc. şi 8 508 fem. Supr.: 3,9 km2;
densitatea: 4 246 loc./km2. Staţie de c.f.
Nod rutier. Expl. de argilă. Microhidrocentrală, scoasă din uz în 2005. Producţie
descule
tractoare,
de maşini-unelte
(sculecu\ite
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metan), de mobilă, cherestea şi produse
\evi ].a.). Ferme de cre]tere a bovinelor
de panificaţie. Ferme de creştere a bovinelor
şi păsărilor. Muzeu de istorie. Istoric. În
perimetrul oraşului au fost descoperite
(1939, 1969–1970) urmele unei aşezări
daco-romane (Cumidava), menţionată în
scrierile lui Ptolemeu cu numele
Komidava şi ale unui mare castru roman
(114 x 110 m), construit în sec. 2 d.Hr. şi
refăcut în sec. 3, când a fost întărit cu
două şanţuri la exterior şi turnuri de
apărare la colţuri. În interiorul castrului
au fost identificate fragmente de ziduri
ale unor clădiri, bucăţi de terra sigilata,
vase de provizii, decorate cu fascicule
striate ondulate, o figurină din lut,
reprezentând-o pe Venera, opaiţe etc.
Localit. apare menţionată documentar,
prima oară, în 1331, cu numele Rosnou,
iar apoi în 1343 (Rosnow)
(Roşnov),, 1377 (Rasnov),
1388 (Villa Rosarum). {n
După
lupta
sec. 13,
aicide
au la
fost
Mirăslău sa]i
(18 veni\i
sept. 1600),
Mihai Viteazul
coloniza\i
din localitatea
Rosenau
s-a Germania.
retras, împreună
familia
din
{n 1335 ]i cu
20 aug.
1658,sa, la
Râşnov,
pe incendiat`
care îl consi
„un
localit.
a fost
de dera
t`tari. drept
Declarat
oraş
al
domniei
mele”.
Monumente:
ora] [n 1950. Monumente:
cetatea ţărănească, situată pe un deal care

Râşnov. Biserica evanghelică

domină oraşul de la 150 m alt., construită
din piatră, în mai multe etape, respectiv
din sec. 14 (atestată documentar, prima
oară, în 1335, în legătură cu invazia tătară
în Ţara Bârsei) până în sec. 17. Alcătuită
din mai multe incinte, cetatea are un zid
de centură, înalt de 5 m, dominat de nouă
turnuri de apărare. Capela din interiorul
cetăţii, astăzi ruinată, datează din 1650.
În perioada 2000–2008, cetatea R. a fost
concesionată, de către Primăria oraşului,
cetăţeanului italian Alberto Drera care a
făcut unele construcţii în interiorul cetăţii,
fără aviz legal, în proporţie de 2/3, fapt
care a determinat diminuarea amprentei
medievale a cetăţii. În interiorul cetăţii
există o fântână care are 146 m adâncime,
1623 ]i 1640,
săpată [ntre
în decursul
a 17 ani, în mare parte
de doi prizonieri turci; biserică din sec.
13–15 (azi biserică evanghelică), fortificată, în stil gotic, cu picturi murale
interioare cu caracter renascentist, realizate
în anul 1500; biserica ortodoxă cu hramul
„Sfântul Nicolae”, ridicată de domnul
Dan I în 1384, reprezintă prima ctitorie a
Basarabilor (familie domnitoare în Ţara
Românească) în Transilvania. Biserica a fost
restaurată de Mihai Viteazul în anul 1600
şi amplificată în 1770 (păstrează picturi
murale interioare executate de Mişu Popp
în 1864). Peştera Valea Cetăţii (ocrotită).

RÂU ALB, com. în jud. Dâmboviţa,
alcătuită din 2 sate, situată în zona de
contact a Subcarpaţilor Ialomiţei cu prelungirile M-ţilor Leaota, pe Râu Alb (afl.
al Dâmboviţei); 1 789 loc. (1 ian. 2011): 942
de sex masc. şi 847 fem. Centru de
colectare a laptelui şi a fructelor de
pădure. Creşterea bovinelor. Pomicultură.
Muzeu cu colecţii de istorie şi etnografie
(în satul Râu Alb de Jos). Biserica având
triplu hram – „Sfântul Nicolae”, „Sfinţii
40 de Mucenici” şi „Sfântul Pantelimon”
(1832–1841), în satul Râu Alb de Jos.
Agroturism. Reşed. com. R.A. este satul
Râu Alb de Jos. Com. R.A. a fost înfiinţată
la 6 dec. 2004 prin desprinderea satelor
Râu Alb de Jos şi Râu Alb de Sus din com.
Bărbuleţu, jud. Dâmboviţa.

RÂU CÂINELUI, râu, afl. stg. al Vedei pe
terit. com. Buzescu (jud. Teleorman); 84
km; supr. bazinului: 534 km2. Izv. din
partea de N a Câmpiei Găvanu-Burdea,
din arealul com. Siliştea Nouă.
RÂU DE MORI, com. în jud. Hunedoara,
alcătuită din 11 sate, situată în partea de
S a Depr. Haţeg, la poalele de N ale
M-ţilor Retezat, pe cursul superior al
Râului Mare; 3 231 loc. (1 ian. 2011): 1 574

de sex masc. şi 1 657 fem. Expl. de granit
şi de argilă. Hidrocentrale în satele
Ostrovu Mic (15,9 MW, intrată în
funcţiune în 1986), Clopotiva (14 MW,
dată în folosinţă în 1987) şi Ostrov (15,9
MW, intrată în funcţiune în 1988). În satul
Râu de Mori, menţionat documentar,
prima oară, în 1359, se află ruinele Curţii
cnejilor Cânde (sec. 15), iar în satul Suseni,
atestat documentar în 1439, ruinele Cetăţii
Colţ (sau Cetatea Colţului), situată pe un
pinten stâncos din M-ţii Retezat – cetate
construită în jurul anului 1280, cu scop
de apărare, şi refăcută de familia cnejilor
Cânde în sec. 15, prevăzută cu un donjon
masiv. A fost una dintre cele mai
puternice cetăţi cneziale din Transilvania.
Cetatea Colţ a constituit sursa de inspiraţie pentru scriitorul francez Jules Verne
în realizarea romanului său Castelul din
Carpaţi. În apropierea ruinelor cetăţii Colţ
se află biserica având hramul „Duminica
Tuturor Sfinţilor” construită din piatră
(cu ziduri groase de 1,20 m) în anii 1310–
1315. Naosul este este în întregime tencuit
şi nu mai prezintă nici o urmă de picturi
murale. În a doua jumătate a sec. 15 aici
s-a instalat o obşte de călugări cunoscută
sub numele Râu de Mori, dar la începutul
sec. 17 cultul reformat-calvin i-a izgonit
pe călugării de la această mănăstire care
vieţuiau aici. După alungarea călugărilor
mănăstirea a rămas în paragină, iar în
perioada comunistă biserica mănăstirii a
fost transformată în grajd. După
prăbuşirea comunismului în dec. 1989,
în jurul acestei biserici a fost reînfiinţată
o mănăstire de călugări (în anul 1995) şi
s-a zidit o clădire cu cinci chilii şi bucătărie.
În satul Ostrov, menţionat documentar în
1260, se află biserica ortodoxă cu hramul
„Pogorârea Duhului Sfânt” (sec. 14), iar în
satul Clopotiva, atestat documentar în 1360,
bisericile ortodoxe cu hramurile „Cuvioasa Parascheva” (1700) şi „Sfântul Ioan
Botezătorul” (1768). Acces spre rezervaţiile
Gemenele (rezervaţie ştiinţifică integrată
în Parcul Naţional Retezat) şi Calcarele de
la Faţa Fetei (cu planta endemică Centaurea
pseudophrygia ssp. retezatensis).
RÂU DOAMNEI, râu, afl. stg. al Argeşului
la Piteşti; 98 km; supr. bazinului: 1 822
km2. R.D. îşi formează cursul pr. din
confl. a două pâraie alpine (Valea Rea, 20
km, considerat izv. pr. şi Zârna, 17 km),
care au obârşia în două lacuri glaciare,
aflate aproximativ la aceeaşi alt. (2 190
m) pe versantul de S al M-ţilor Făgăraş:
Valea Rea izv. din lacul Viştea, de sub vf.
Moldoveanu, iar Zârna din lacul

Râu Negru
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omonim, de sub vf. Dara. R.D. are în
sectorul montan un curs vijelios pe
direcţie predominantă N-S, străbătând
versantul de S al M-ţilor Făgăraş, unde
panta medie este de 40‰, apoi Muscelele
şi Dealurile Argeşului, unde panta medie
de curgere este de 4–8‰, având un debit
mediu multianual, în zona de vărsare, de
22 m3/s. O parte din apele cursului său
superior este captată şi condusă printr-un
tunel de aducţiune în lacul de acumulare
Vidraru aparţinând hidrocentralei de pe
cursul superior al râului Argeş. Afl. pr.:
Cernat, Râu Târgului.

RÂU MARE, râu, afl. stg. al Streiului în
Depr. Haţeg, pe terit. com. SântămăriaOrlea (jud. Hunedoara); 62 km; supr.
bazinului: 894 km2. R.M. se formează prin
unirea, în micul bazinet de la Gura
Apelor, a Râului Şes, care izv. din masivul
Godeanu, de sub vf. Godeanu, cu
Lăpuşnicu Mare, care îşi adună apele din
M-ţii Retezat, de sub vf. Peleaga. Cursul
superior al R.M., instalat între M-ţii
Retezat (la E) şi M-ţii Ţarcu (la V), are o
pantă medie de 30‰, ceea ce-i asigură o
valoare ridicată din punct de vedere
hidroenergetic. Pe cursul superior al
R.M., în bazinetul Gura Apelor, s-a
construit, în anii 1980–1986, cel mai mare
baraj de pe râurile interioare ale ţării
(barajul „Gura Apelor”): 174 m înălţime;
570 m lăţime max. la bază; 480 m lungimea la coronament. Lacul de acumulare
rezultat în urma barajului are o capacitate
de 225 mil. m3 de apă, constituind sursa
de alimentare şi punere în mişcare a
turbinelor hidrocentralei Retezat (335
MW), intrată în funcţiune în 1986. În aval
de aceasta, pe R.M. au mai fost construite
şi date în exploatare încă zece hidrocentrale: Ostrovu Mic, 15,9 MW (dată în
folosinţă în 1986), Clopotiva, 14 MW
(1987), Ostrov, 15,9 MW (1988), Cârneşti
I, 15,9 MW (1988), Cârneşti II, 11,5 MW
(1988), Păclişa, 15,9 MW (1988), Toteşti I,
15,9 MW (1988), Toteşti II, 15,9 MW
(1989), Haţeg, 15,9 MW (1990) şi
Sântămăria-Orlea, 11,5 MW (1991).
RÂU MORILOR Õ Teliţa.

RÂU NEGRU, râu, afl. stg. al Oltului în
aval de com. Chichiş (jud. Covasna); 97
km; supr. bazinului: 2 320 km2. Izv. de pe
versantul de S al M-ţilor Nemira, de sub
vf. Şandru Mare, de la 1 280 m alt., curge
mai întâi pe direcţie N-S, având o pantă
de scurgere de 35‰, iar în arealul com.
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Râureni

Lemnia (jud. Covasna), R.N. pătrunde în
Depr. Târgu Secuiesc, pe care o drenează
pe direcţie NE-SV şi unde panta scade
rapid (0,2‰), râul meandrează intens,
producându-se şi numeroase despletiri.
În cursul inf. străbate o zonă mlăştinoasă
şi arealul cu dune de nisip de la Reci. Afl.
pr.: Estelnic, Caşin, Mărcuşa, Zăbala,
Covasna, Tărlung.

RÂURENI, lac de acumulare realizat pe
cursul inf. al râului Olt, în aval de municipiul Râmnicu Vâlcea, dat în folosinţă
în 1977. Supr.: 174 ha; vol.: 7,3 mil. m3.
Apele lacului pun în mişcare turbinele
hidrocentralei Râureni, cu o putere instalată
de 48 MW.

RÂU SADULUI, com. în jud. Sibiu, formată dintr-un sat, situată la poalele de N
ale M-ţilor Lotrului şi cele de E ale M-ţilor
Cindrel, pe cursul mijlociu al râului Sadu;
592 loc. (1 ian. 2011): 328 de sex masc. şi
264 fem. Hidrocentrala Sadu V (27,4 MW),
intrată în funcţiune la 5 dec. 1955. Expl. şi
prelucr. lemnului (cherestea). În satul Râu
Sadului, menţionat documentar în 1750,
se află biserica „Sfinţii Arhangheli” (1848,
restaurată în 2008-2009).
RÂU ŞES, Suprafaţa de eroziune ~ Õ
Godeanu (1).

RÂU TÂRGULUI, râu, afl. stg. al Râului
Doamnei, în amonte de Mărăcineni; 67 km;
supr. bazinului: 1 079 km2. Izv. din M-ţii
Iezer, de sub vf. Păpuşa, de la 2 050 m alt.,
străbate zona montană pe direcţie N-S, pe
o pantă medie de 50‰, la Câmpulung
pătrunde în zona Muscelelor Argeşului,
schimbându-şi uşor direcţia de curgere
către SV, iar în aval de Mihăeşti drenează
partea de V a Piem. Cândeşti, separând-o
de Dealurile Argeşului. Debitul mediu
multianual în zona de vărsare este de 12
m3/s. În cursul superior, în satele Lereşti şi
Voineşti au fost construite şi date în
folosinţă (în 1987) câte o hidrocentrală
având puterea instalată de 19 MW şi respectiv de 5,2 MW.

REBRA, com. în jud. Bistriţa-Năsăud,
formată dintr-un sat, situată în zona
Muscelelor Năsăudului, pe cursul inf. al
râului omonim; 3 005 loc. (1 ian. 2011):
1 589 de sex masc. şi 1 416 fem. Expl. de
gresii. Expl. şi prelucr. primară a lemnului. Pomicultură (meri, pruni). Culturi
de cereale, cartofi, legme ş.a. Creşterea
bovinelor, ovinelor, porcinelor şi
păsărilor. Cămin cultural. Satul Rebra este

atestat documentar în 1245 cu numele
Rivulus Rebrae. Biserică (1901-1902).
Rezervaţia Tăuşoare-Zalion (71 ha), de fapt
un complex carstic, declarat monument al
naturii, alcătuit din Peştera Izvorul
Tăuşoarelor şi Peştera Jgheabul lui Zalion.

REBRICEA, com. în jud. Vaslui, alcătuită
din 9 sate, situată în Pod. Central Moldovenesc, pe valea râului Rebricea; 3 821 loc.
(1 ian. 2011): 1 949 de sex masc. şi 1 872
fem. Halte de c.f. (în satele Rebricea şi
Rateşu Cuzei), inaugurate la 1 mai 1892.
Morărit; presă de ulei comestibil. Pomicultură (meri, pruni, peri). Satul Rebricea
apare menţionat documentar, prima
oară, în 1460, iar satul Tatomireşti în 1487
şi apoi la 18 mart. 1495. Bisericile cu
hramurile „Adormirea Maicii Domnului”
(1790–1792, cu unele transformări din
1888; reparată în anii 1935–1939 şi 1957–
1960) şi „Sfinţii Voievozi” (ante 1809), în
satele Tatomireşti şi Tufeştii de Jos;
biserica din lemn, cu hramul „Sfântul
Nicolae” (ante 1716), în satul Draxeni.
REBRIŞOARA, com. în jud. BistriţaNăsăud, alcătuită din 4 sate, situată în zona
Dealurilor Năsăudului, pe valea Someşului
Mare, la confl. cu râurile Rebra şi Gersa;
4 855 loc. (1 ian. 2011): 2 480 de sex masc.
şi 2 375 fem. Staţie de c.f. (în satul
Rebrişoara). Prelucr. lemnului. Pomicultură (meri, pruni, peri). Creşterea
bovinelor, ovinelor, porcinelor. Muzeu
sătesc. Cămin cultural. Centru de confecţionare a obiectelor din răchită (în satul
Rebrişoara). În satul Rebrişoara, menţionat
documentar, prima oară, în 1375, se află o
biserică din lemn cu hramul „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1721) şi o
biserică din cărămidă (1901-1903). Rezervaţie naturală (Peştera Izvorul Tăuşoarelor).

RECAŞ, oraş în jud. Timiş, situat în
partea de E a Câmpiei Timişului, pe
canalul Bega; 8 817 loc. (1 ian. 2011): 4 389
de sex masc. şi 4 428 fem. Supr.: 230 km2,
din care 15,7 km2 în intravilan; densitatea
562 loc./km2. Staţie (Recaş) şi haltă de c.f.
(în satul Izvin). Expl. de argile comune.
Producţie de cărămidă, de preparate din
lapte, de pielărie şi încălţăminte. Creşterea
bovinelor şi a cailor de rasă Nonius (în
satul Izvin). Centru viticol şi de
vinificaţie. Cramă. Muzeu de istorie (f.
1987), reorganizat în anul 2002. Bibliotecă
publică (peste 15 000 volume). Casa de
cultură „Ion Cojar”. Istoric. Recaş apare
menţionat documentar prima oară, ca sat,
în 1319 cu numele Rykas. Între 1552 şi
1716 a fost stăpânit de turci, între 1716 şi

1778 de austrieci, iar în anii 1778-1918 de
maghiari. Colonizat cu mai multe familii
de germani
(1764-1786)
]i maghiari
(1905-1907).
Com. Reca]
de
germani
în anii
1764–1786.
Com.
Recaş
a fost trecută în categoria oraşelor la
7 apr. 2004, având în subordine ad-tivă
satele Bazoş, Herneacova, Izvin, Nadăş,
Petrovaselo şi Stanciova. În satul Bazoş,
23 se află un
atestat documentar în 1783,
parc dendrologic (59 ha), amenajat în anii
1909–1914 de către F. von Engelhardt (director al grădinilor publice din Düsseldorf),
inclus pe lista ariilor protejate, care
cuprinde peste 500 de specii de arbori din
diferite zone ale lumii (ienupăr de
Virginia/Juniperus virginiana, gutui japonez/Chaenomeles japonica, arţar american/Acer saccharinum, nuc american,
arbore de abanos, arborele lalea/
Lyriodendron tulipifera ş.a.).
RECEA 1. Com. în jud. Argeş, alcătuită
din 5 sate, situată în Câmpia GăvanuBurdea, pe cursul superior al râului
Teleorman; 2 962 loc. (1 ian. 2011): 1 426
de sex masc. şi 1 536 fem. Haltă de c.f. (în
satul Recea). Culturi de cereale, plante
tehnice şi de nutreţ, floarea-soarelui,
legume etc. Bisericile cu acelaşi hram –
„Adormirea Maicii Domnului”, în satele
Deagu de Sus (1765) şi Recea (1805, cu
picturi murale din 1806). Satul Recea este
atestat documentar în anul 1559.
2. Com. în jud. Braşov, alcătuită din
7 sate, situată în Depr. Făgăraş, la poalele
de N sale M-ţilor Făgăraş, pe râul
Săvăstreni; 3 250 loc. (1 ian. 2011): 1 598
de sex masc. şi 1 652 fem. Nod rutier.
Pomicultură (meri). Culturi de cartofi şi
cereale. Satul Recea apare menţionat
documentar, prima oară, în 1520. În satul
Săsciori, atestat documentar în 1432, se
află biserica ortodoxă cu hramul „Sfântul
Nicolae” (sec. 18). În satul Berivoi, atestat
documentar în anul 1511, se află mănăstirea cu acelaşi nume (de călugări),
înfiinţată în 1993, cu biserica „Sfântul
Apostol Andrei” construită în perioada
29 iun. 1993–20 iul. 1995 (când a fost şi
sfinţită) pe locul unei biserici din sec. 18
distrusă prin incendiere la 13 iun. 1761
din ordinul generalului austriac Adolph
von Buccow. În anii 1995–1997 au fost
construite două corpuri de chilii şi
paraclisul cu hramul „Înălţarea
Domnului”; picturile murale interioare
ale bisericii au fost executate în frescă, în
stil neobizantin, în 2001–2002 de Oprea
Florin Pioară. În satul Dejani, atestat
documentar în 1452, a existat o mănăstire,
atestată documentar înainte de anul 1700,
distrusă prin incendiere la 13 iun. 1761

din ordinul generalului austriac Adolph
von Buccow. Mănăstirea a fost reînfiinţată în 1990 (de călugări) a cărui biserică,
cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului”, a fost zidită în anii 1991–1995,
prin strădania preotului paroh Ioan
Ciocan cu contribuţia credincioşilor din
sat, iar lucrările de finalizare au fost
realizate după stabilirea obştii monahale.
Mănăstirea Dejani are şi un paraclis cu
hramul „Schimbarea la Faţă”.
3. Com. în jud. Maramureş, alcătuită
din 5 sate, situată în Depr. Baia Mare, la
poalele M-ţilor Gutâi, pe râul Lăpuş;
5 838 loc. (1 ian. 2011): 2 874 de sex masc.
şi 2 964 fem. Halte de c.f. (în satele Săsar
şi Lăpuşel). Expl. de aur şi argint (în satul
Săsar). Confecţii metalice; construcţii de
instalaţii industriale; prelucr. lemnului;
băuturi alcoolice. Pomicultură (meri,
pruni, peri). Creşterea ovinelor, bovinelor
şi porcinelor. Satul Recea apare menţionat documentar, prima oară, în 1828.
4. Mănăstirea ~ Õ Ungheni (1).
5. Mănăstirea ~ Õ Dumbrăveni (4).

RECEA-CRISTUR, com. în jud. Cluj, alcătuită din 9 sate, situată în zona Dealurilor
Gârboului, la poalele de E ale Dealului
Cacova, pe cursul superior al râului
Lonea; 1 541 loc. (1 ian. 2011): 730 de sex
masc. şi 811 fem. Satul Recea-Cristur
apare menţionat documentar, prima oară,
în 1320. În satul Osoi, atestat documentar
în 1314, se află biserica din lemn cu
hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil” (1800, cu picturi pe pereţii interiori datând din 1821), declarată monument istoric, iar în satul Ciubăncuţa,
amintit documentar în 1554, biserica din
lemn cu hramul „Sfântul Nicolae” (1829).
RECI, com. în jud. Covasna, alcătuită din
4 sate, situată în partea de E a Depr.
Sfântu Gheorghe, la poalele de S ale
M-ţilor Bodoc, pe cursul inf. al văii Râului
Negru; 2 214 loc. (1 ian. 2011): 1 133 de
sex masc. şi 1 081 fem. Haltă de c.f. (în
satul Bita). Expl. de gresii. Moară (sec.
19). Topitorie de in. Produse de panificaţie. În arealul com. R. are loc o îngustare
a văii Râului Negru („strâmtoarea” sau
„poarta” de la Reci) prin care se face
trecerea către Depr. Bârsei. Pe terit.
satului Reci au fost descoperite (1957–
1959) vestigiile unor aşezări suprapuse
datând din Neolitic, din prima Epocă a
fierului (Hallstatt), din sec. 3–4 (cultura
Sântana de Mureş), precum şi un cimitir
de înhumaţie din sec. 10–11. În satul Reci,
menţionat documentar, prima oară, în

1334, se află o biserică în stil romanic (sec.
13), azi biserică reformată, reconstruită în
1515, cu transformări din 1857, şi un conac
din 1717. În perimetrul com. R. există
numeroase dune de nisip (Dunele de la
Reci), cu înălţimi cuprinse între 3 şi 12 m,
a căror orientare (NE-SV) se datorează
vântului Nemira care bate în această zonă
cu deosebită intensitate. Între dune sunt
cantonate o serie de mlaştini şi lacuri
având forme alungite. Această zonă de
dune de pe stg. văii Râului Negru, extinsă
pe o supr. de 17 km2, era acoperită în
secolele trecute de un mestecăniş întins
(„Mestecănişul de la Reci”), care a fost
treptat afectat de tăieri şi de păşunat, ceea
ce a dus la apariţia nisipurilor mişcătoare.
Ulterior a luat o mare extindere aninul,
alături de care s-au plantat pin silvestru,
pin negru, plop canadian şi stejar, oprinduse înaintarea dunelor. O parte a câmpului
de dune este acum ocupată de culturi
agricole. Pe o mică porţiune, declarată
rezervaţie naturală, se mai află mesteceni
bătrâni, rari. În partea de NE a acestei arii
nisipoase, unde terenul este mai umed şi
ochiurile de apă sunt mai mari şi mai
numeroase se află un aniniş întins, declarat
rezervaţie silvo-cinegetică. Aici se întâlnesc
numeroase plante plutitoare, ca nufărul
alb (Nymphaea alba) şi Aldrovanda vesiculoasa
şi plante higrofile ca roua cerului (Drosera
rotundifolia), trifoiştea (Menyanthes trifoliata)
şi şapte degete (Comarum palustre). Fauna
este abundentă şi diversă, aici fiind un
important loc de popas pentru păsările de
apă. Se remarcă şi un batracian interesant,
considerat relict glaciar, broasca de
mlaştină (Rana arvalis).

REDEA, com. în jud. Olt, alcătuită din 3
sate, situată în Câmpia Romanaţi, pe râul
Valea Pârliţi; 2 808 loc. (1 ian. 2011): 1 436
de sex masc. şi 1 372 fem. Culturi de cereale,
plante tehnice şi de nutreţ, floarea-soarelui, legume etc. În satul Redea se află
bisericile cu hramurile „Sfântul Nicolae”
(1721, refăcută în anii 1802–1804),
„Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”
(1830), „Sfântul Ioan Botezătorul” (1834–
1836), „Sfinţii Voievozi” (1868) şi conacul
„Găleteanu” (sec. 19).
REDIU 1. Com. în jud. Galaţi, alcătuită din
2 sate, situată în Câmpia Covurlui, pe râul
Suha; 2 110 loc. (1 ian. 2011): 1 077 de sex
masc. şi 1 033 fem. Culturi de cereale,
plante tehnice şi de nutreţ, cartofi,
legume etc. Satul Rediu a fost înfiinţat în
1912 cu numele Ferdinand, iar între 1948
şi 1 ian. 1965 s-a Oasele. Până la 16 mai
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2008, com. R. a avut în componenţă satul
Suhurlui, care la acea dată a devenit
comună de sine stătătoare.
2. Com. în jud. Iaşi, alcătuită din 4
sate, situată în partea de SE a Câmpiei
Jijiei Inferioare, pe râul Valea Lupului;
4 444 loc. (1 ian. 2011): 2 243 de sex masc.
şi 2 201 fem. Haltă de c.f. (în satul Rediu).
Creşterea bovinelor. Pe terit. satului
Rediu, menţionat documentar, prima
oară, în 1472, au fost descoperite
fragmente de vase ceramice datând de la
sf. celei de-a doua Epoci a fierului (La
Tène – sec. 5 î.Hr.-1 d.Hr.), precum şi
vestigiile unor aşezări din sec. 4 şi din
sec. 17–18. În satul Rediu se află biserica
„Sfântul Grigore Teologul”, construită în
anii 1910-1911 (restaurată în anul 2008)
pe locul unei biserici din lemn care data
din 1843. Până la 17 febr. 1968, satul şi com.
R. s-au numit Rediu-Tătar.
3. Com. în jud. Neamţ, alcătuită din
4 sate, situată în Depr. Cracău-Bistriţa,
pe dr. văii Bistriţa; 5 202 loc. (1 ian. 2011):
2 673 de sex masc. şi 2 529 fem. Biserica
„Adormirea Maicii Domnului” (ante
1809, refăcută în anii 1820–1824), în satul
Beţeşti; bisericile din lemn cu hramurile
„Sfinţii Voievozi” (sec. 19), declarată
monument istoric în anul 2004, şi „Buna
Vestire” (1730), în satele Rediu şi Poloboc.
REDIU-TĂTAR Õ Rediu (2).

REGEP CUIUS Õ Băneasa (3).

REGHIN, municipiu în jud. Mureş, situat
într-o mică depresiune, în partea de E a
Pod. Transilvaniei, în zona Dealurilor
Mureşului, la 350–395 m alt., pe ambele
maluri ale râului Mureş, la confl. cu râul
Gurghiu, la 32 km N-NE de municipiul
Târgu Mureş; 36 398 loc. (1 ian. 2011):
17 697 de sex masc. şi 18 701 fem. Supr.:
56,1 km2, din care 13,34 km2 în intravilan;
densitatea: 2 728 loc./km2. Staţie de c.f.
(inaugurată în 1885 şi modernizată în

Reghin. Biserica evanghelică

, azi declarat` monument istoric;
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1968). Nod rutier. Centrală electrică şi de
termoficare ce funcţionează pe baza
tractoare ]i
deşeurilor din lemn. Turnătorie de oţel şi
fontă. Constr. de utilaje agricole, de maşini
şi utilaje pentru ind. lemnului (tractoare
articulate, dotate cu cleşti şi braţe), pentru
ind. mat. de constr. (echipamente pentru
liniile tehnologice ale fabricilor de cărămidă şi ţiglă) şi de piese de schimb pentru
autovehicule (pompe, lanţuri antiderapante, cricuri hidraulice etc.). Combinat
de prelucr. a lemnului în cadrul căruia se
produc instrumente muzicale, ambarcaţiuni nautice (caiace, canoe, veliere,
schifuri, bărci de agrement etc.), articole
sportive (schiuri, săniuţe, aparate de gimnastică, rachete de tenis ş.a.), plăci
aglomerate din lemn etc. Producţie de
conf., de încălţăminte din piele pentru
diverse utilităţi sportive, de lapte praf,
bere, sucuri naturale, preparate din carne,
panificaţie etc. Centru pomicol (meri,
peri, nuci, caişi). Fermă zootehnică. Parc
dendrologic (6 ha) amenajat în anul 1959;
pădurea Rotundă (30 ha), folosită ca loc
de agrement. Muzeu (f. 1959),
1960), cu secţii de
istorie, etnografie (c. 4 000 de exponate
cuprinzând piese de port popular,
ceramică, icoane pe sticlă, ţesături, obiecte
meşteşugăreşti etc.) şi ştiinţele naturii
(peste 1 500 de specii din ornitofauna
României şi a altor ţări – huhurez de Ural,
gâsca americană etc.). Colecţia de ouă
încondeiate „Kalber Ladislau”. Biblioteca
(din
1947), cu peste 6 000 de volume, în
municipală
majoritate cărţi rare şi vechi (Codicis DN
Iustiniani Sacratis, 1551, Instructio pro
tabula regio judiciaria Transylvaniae, 1737
ş.a.). Casă de cultură, într-un edificiu
construit în anii 1937–1939. Istoric. În
perimetrul oraşului au fost descoperite
vestigiile mai multor aşezări suprapuse,
datând din Neolitic (topoare din piatră,
fusaiole din lut ars, fragmente de vase
ceramice etc.), din Epoca bronzului
(ceramică decorată prin incizie, fibule,
securi din bronz etc.) şi din perioada getodacă (fragmente de vase ceramice, unelte,
morminte de incineraţie). Săpăturile
arheologice efectuate au mai scos la iveală
un tezaur monetar roman (peste 600 de
piese), un vas ornamentat cu linii orizontale vălurite şi vestigiile unei cetăţi de
pământ din sec. 8–9. În sec. 12, R. şi
zonele înconjurătoare au fost colonizate
cu germani. Localit. apare menţionată
documentar, prima oară, în 1228, cu
numele Regun, iar apoi ca reşed. a unui

decanat monahal (în 1300) şi al unui
capitlu (în 1332). Prădată şi incendiată în
timpul invaziilor mongole din anii 1241,
1285, 1393, aşezarea s-a refăcut de fiecare
dată şi a fost înconjurată cu ziduri de
apărare. Amintit documentar ca târg
(oppidum Regen) în 1427, R. devine în sec.
16 un important centru meşteşugăresc, în
care activau numeroase bresle (tăbăcari,
cizmari, cojocari, croitori etc.), şi comercial, cu vestite târguri anuale. La 19 sept.
1708 aşezarea a fost incendiată de curuţi
(biserica săsească a fost mistuită de
flăcări), iar în 1740 şi 1767, R. a fost afectat
de mari incendii care i-au provocat
pagube uriaşe. La 20 oct./1 nov. 1848 R.
a fost incendiat de gărzile secuieşti,
flăcările mistuind biserici, şcoli, primăria,
numeroase case ş.a. După refacerea sa,
aşezarea a cunoscut o nouă dezvoltare (în
1857, la R. îşi desfăşurau activitatea peste
20 de bresle, cu peste 600 de meşteşugari),
fiind ridicată la rangul de oraş liber (în
1863), cu drept de a trimite deputaţi în
Dieta Transilvaniei. În 1870, la R. a fost
instalată o tipografie, în 1874 a luat fiinţă
o secţie a Societăţii „ASTRA”, care a jucat
un important rol cultural, iar în 1885,
oraşul a fost legat prin linie de c.f. cu
oraşul Târgu Mureş. După unirea Transilvaniei cu România, la 1 dec. 1918, R. a
cunoscut o dezvoltare însemnată, mai
ales în domeniul ind. lemnului şi alim. În
sept. 1944, oraşul a fost eliberat de armatele române de sub ocupaţia hortysto-fascistă. În luna mai 1970, R. a suferit mari
pagube materiale de pe urma inundaţiilor
catastrofale provocate de revărsările
Mureşului şi Gurghiului. Declarat municipiu la 24 nov. 1994. În prezent, R. are
în subordine ad-tivă două localităţi
componente: Apalina şi Iernuţeni, ambele
menţionate documentar, prima oară, în
1332. Monumente: biserica evanghelică,
începută înainte de anul 1300 ca bazilică
romanică şi terminată în 1330, cu unele
transformări gotice din sec. 16. Afectată
de incendiul din 1708 a fost refăcută în
1778-1779 cu unele elemente baroce, iar
după incendiul din 1848 a fost renovată
[nîn
1851-1857;
1857; restaurată în anii 1927–1930 şi
1959–1961 şi declarată monument istoric.
Are un turn înalt de 47 m, prevăzut cu
un ceas instalat în sec. 19. Casa parohială
datează din 1670; biserica ortodoxă din
lemn, cu hramul „Sfântul Nicolae” (1725
sau 1744–1748, renovată în anii 1760,
1857, 1957 şi 1982), cu picturi de factură
populară în altar şi icoane pe tâmplă din
1857, are 15 m lungime, 6 m lăţime şi 14
1760,

m înălţime; biserica romano-catolică
în stilul barocului târziu, a fost
repictată în 1968; biserica reformată (sec.
reconstruit`
[n 1910 peare
locul
unei biserici
catolice
18),
azi evanghelică,
o orgă
instalată
din
1246; biserica ortodoxă cu hramul
în 1784;
„Sfânta Treime”, ctitorie din anul 1805 a
lui Petru Maior, terminată în 1811; bustul
dezvelit
[n la
1969,
oper`
lui Petru Maior, care
a trăit
Reghin
în
aanii
lui Ion
Vlasiu; statuia „Lupa capitolina”,
1784–1809;
operă a sculptorului Simion Moldovan,
dezvelită la 17 dec. 1994; bustul lui Mihai
Eminescu, dezvelit la 4 iun. 2000; Monumentul viorilor, dezvelit în anul 2001. În
localit. componentă Apalina se află un
castel (sec. 15, refăcut în sec. 19, azi în
ruină), construit în stilul Renaşterii, cu
elemente baroce, situat într-un parc (15
ha) cu specii rare de frasin american,
salcâm japonez, pin, tisă ş.a., precum şi o
biserică romano-catolică (sec. 13–15), iar
în localit. componentă Iernuţeni, o biserică
ortodoxă cu hramul „Adormirea Maicii
Domnului” (1992–1995, sfinţită la 20 aug.
1995 de Preafericitul Teoctist, Patriarhul
de atunci al Bisericii Ortodoxe Române).

(1736-1781),
(1781),

REGHIU 1. Masiv deluros în Subcarpaţii
Vrancei, extins pe direcţie SV-NE, între
văile râurilor Milcov (la E) şi Zăbala (la
V), alcătuit din gresii, şisturi argiloase,
marne ş.a. Alt. max.: 867 m (vf. Răchitaşu). Acoperit cu păduri de fag. În perimetrul acestui masiv se află rezervaţia
complexă (geologică, paleontologică şi
floristică) Scruntaru (125 ha), ocrotită din
apr. 1973, în cadrul căreia se evidenţiază
un interesant relief ruiniform, dezvoltat
pe gresii sarmaţiene (vârfuri conice, jgheaburi adânci, pereţi abrupţi etc.), bogate
depozite fosilifere (lamelibranhiate, gasteropode) şi variate specii de plante, printre
care: mojdreanul (Fraxinus ornus), jugastrul
(Acer campestre), cătina (Hippophäe
rhamnoides), sângerul (Cornus sanguinea),
iarba fiarelor (Cynanchum vincetoxicum),
pelinul nemirositor (Artemisia campestris),
lemnul râios (Evonymus verrucosa), inul
sălbatic (Linum austriacum) ş.a.
2. Com. în jud. Vrancea, alcătuită din
8 sate, situată în Subcarpaţii Vrancei, la
poalele de S ale Dealului Răiuţ şi cele de
NE ale Dealului Reghiu, pe cursul
superior al râului Milcov; 2 468 loc. (1 ian.
2011): 1 267 de sex masc. şi 1 201 fem.
Zăcăminte de sare gemă şi de cărbune
brun (neexploatate). Expl. şi prelucr.
lemnului. Pomicultură (meri, pruni, peri,
nuci). În satul Ursoaia se află biserica
„Pogorârea Duhului Sfânt” (ante 1809). În
arealul com. R. există rezervaţia complexă
Scruntaru (125 ha).

REGUN Õ Reghin.

REMETE Õ Eremitu.

REMETEA 1. Com. în jud. Bihor, alcătuită din 5 sate, situată în partea de N a
Depr. Beiuş, la poalele M-ţilor şi Dealurilor Pădurea Craiului, la confl. râului
Meziad cu Valea Roşie; 2 890 loc. (1 ian.
2011): 1 405 de sex masc. şi 1 485 fem.
Expl. de calcar. Fabrică de var (în satul
Meziad). Prelucr. lemnului. Morărit;
produse de panificaţie. Fermă de creştere
a struţilor. Centre de rotărit, de cioplituri
şi sculpturi în lemn (în satele Meziad şi
Petreasa). Punct de plecare spre Peştera
Meziad. Agroturism. În satul Remetea,
menţionat documentar, prima oară, în
1204, se află o biserică (ante 1400), iniţial
ortodoxă, cu picturi murale de influenţă
tiroleză, datând din 1420 (în prezent
biserica aparţine cultului reformat) şi o
biserică ortodoxă din 1788; în satul
Petreasa există o biserică din lemn din
1775, iar în satul Şoimuş, atestat documentar în 1213, o biserică din lemn cu
hramul „Sfântul Nicolae” (1743 sau 1752,
cu iconostas pictat în 1875 de David
Zugravul), declarată monument istoric.
Gorun multisecular (monument al naturii).
2. Com. în jud. Harghita, alcătuită din
4 sate, situată în Depr. Giurgeu, la poalele
de E ale M-ţilor Gurghiu, pe cursul superior
al văii Mureşului, la 750 m alt., la 75 km
NV de municipiul Miercurea-Ciuc; 6 203
loc. (1 ian. 2011): 3 088 de sex masc. şi 3 115
fem. Expl. şi prelucr. lemnului (scaune).
Fabrică de lapte praf şi de îngheţată. Moară
de apă (începutul sec. 20), în satul Sineu.

Remetea (1). Portretul evanghelistului Marcu din
biserica reformată

Centru de prelucr. artistică a lemnului. În
satul Remetea, menţionat documentar,
prima oară, în 1567, se află o piuă (1875),
un joagăr (sec. 19), o moară (sec. 19) şi un
muzeu etnografic (f. 1972). Satul Remetea
are statut de staţiune balneoclimaterică de
interes local, cu funcţionare permanentă,
cu climat de depresiune intramontană,
tonic, cu temp. medii anuale de c. 6,5°C (în
iul. temp. medie este de 17°C, iar în ian.
sub –6°C) şi precipitaţii moderate (c. 700
mm anual). Numeroase izv. cu ape
minerale carbogazoase, feruginoase,
bicarbonatate, sodice, calcice, magneziene,
indicate în cură internă pentru tratarea
bolilor digestive (gastrite hipoacide în fază
inactivă, colon iritabil), a celor hepatobiliare (dischinezie biliară), precum şi în
cură externă pentru tratarea afecţiunilor
reumatismale, cardiovasculare (hipertensiune arterială, ateroscleroză compensată,
arterită aterosclerotică în stare incipientă).
Buvete pentru cură internă cu ape
minerale. În satul Remetea există biserica
romano-catolică „Sfântul Leonard” (41 m
lungime, 12 m lăţime, turn de 47 m
înălţime) sfinţită în 1726, afectată de
incendiul din 1771 şi refăcută în anii 1776–
1777 şi pictată în 1784, precum şi casa
„Sáska” (1875–1893). Rezervaţie naturală
(„Mlaştina cea mare de la Remetea”).
Rezervaţie naturală cu lalele pestriţe. Satul
Martonca s-a depopulat la sf. sec. 20 şi
îneputul sec. 21.
REMETEA CHIOARULUI, com. în jud.
Maramureş, alcătuită din 5 sate, situată
în partea de SE a Depr. Baia Mare, la

Remetea Chioarului. Biserica „Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil”

Remetea Mare
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poalele Dealurilor Chioarului şi a Culmii
Pietricica, pe cursul mijlociu al râului Lăpuş;
2 857 loc. (1 ian. 2011): 1 412 de sex masc.
şi 1 445 fem. Prelucr. lemnului. Morărit.
Legumicultură. Pomicultură (meri, pruni,
peri). În satul Berchezoaia, menţionat
documentar, prima oară, în 1566, se află
ruinele cetăţii Chioarului, construită în
sec. 13 ca cetate de pază şi amintită
pentru prima oară în 1319 într-un document în care se arată că „nobilii transilvăneni, răsculaţi împotriva regelui Carol I
Robert de Anjou, au cucerit cetăţile Cehu
şi Chioar”. În 1367, cetatea a intrat în
posesia lui Drag, iar în 1378 apare cu
numele castrum Kewar, aflată în proprietatea voievozilor maramureşeni Balc
şi Drag. La începutul sec. 15, 37 de
localităţi au fost alipite acestei cetăţi, iar
în 1424, cetatea cuprindea în subordinea
sa circa 100 de sate. În 1599, cetatea
Chioarului, una dintre cele mai puternice
fortificaţii din Transilvania, a fost cucerită de Mihai Viteazul, în 1657 a fost
ocupată de polonezi, iar în 1660 de
armatele turceşti comandate de Ali-Paşa.
Ocupată (în 1685) şi stăpânită (până în
1718) de austrieci, cetatea a fost distrusă
de aceştia în 1718 deoarece devenise un
important loc de refugiu pentru haiduci.
În timpul răscoalei curuţilor (1703–1711),
cetatea Chioarului a reprezentat un
puternic centru de rezistenţă al răsculaţilor. În perioada medievală, cetatea
Chioarului a funcţionat ca district de sine
stătător, cunoscută şi sub numele de
Cetatea de Piatră. În satul Posta, menţionat
documentar, prima oară, în 1555, se află
bisericile ortodoxe din lemn, cu hramurile
„Sfântul Ioan Botezătorul” (sec. 17, cu
picturi interioare originare), „Sfântul Ilie”
(1806) şi „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil” (1820), iar în satul Remetea
Chioarului, amintit documentar în 1566,
o biserică ortodoxă din lemn, cu hramul
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”
(1800), cu un monumental turn-clopotniţă
şi un frumos pridvor cu arcade din bârne
cioplite, şi o casă veche din lemn (1875)
aparţinând Mariei Pop. În satul Berchez,
atestat documentar în 1351, există o
biserică din sec. 15 (azi biserică reformată)
şi o biserică ortodoxă din lemn, cu hramul
„Sfântul Ioan Botezătorul” (sec. 19).
REMETEA MARE, com. în jud. Timiş,
alcătuită din 2 sate, situată în partea de
E a Câmpiei Timişului, pe canalul Bega;
2 090 loc. (1 ian. 2011): 1 011 de sex masc.
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Remethe

şi 1 079 fem. Haltă de c.f. (în satul
Remetea Mare). Fabrică de mobilă. Confecţionarea prelatelor. Apicultură; avicultură; piscicultură. Culturi de cereale,
plante tehnice şi de nutreţ, legume etc. În
perimetrul com. R.M. au fost descoperite
vestigiile a două locuinţe datând din
prima Epocă a fierului (Hallstatt, 1200–
450/300 î.Hr.) în care s-a găsit un bogat
material arheologic. În satul Remetea
Mare, menţionat documentar, prima oară,
în 1333, se află conacul „Ambrozi” (1820),
azi han turistic. Până la 7 ian. 2008, com.
R.M. a avut în componenţă satele Bucovăţ
şi Bazoşu Nou, care la acea dată au format
com. Bucovăţ, jud. Timiş.
REMETHE Õ Pomi.

REMEŢI 1. Com. în jud. Maramureş,
alcătuită din 3 sate, situată la poalele de
N ale M-ţilor Gutâi, pe stg. râului Tisa,
la graniţa cu Ucraina; 3 128 loc. (1 ian.
2011): 1 600 de sex masc. şi 1 528 fem. În
satul Remeţi, menţionat documentar,
prima oară, în 1363, se află biserica
ucraineană „Sfinţii Apostoli Petru şi
Pavel” a fostei mănăstiri a Paulinelor,
datând din sec. 15.
2. Hidrocentrala ~ Õ Bulz.

REPA Õ Vătava.

REPEDEA 1. Deal cu caracter structural,
situat la marginea de NE a Pod. Central
Moldovenesc, la SE de municipiul Iaşi,
alcătuit dintr-o succesiune de straturi de
argile, gresii şi calcare oolitice sarmaţiene.
Spre N şi V este delimitat de cueste puternice, afectate de procese de alunecări de
straturi. Alt. max.: 416 m. Acoperit cu
păduri de fag, stejar şi gorun şi parţial de

Dealul Repedea văzut dinspre Vest

livezi şi podgorii. A fost studiat din punct
de vedere geologic de către Grigore
Cobălcescu, în 1862, care a elaborat, cu
această ocazie, prima lucrare geologică
din România (Calcarul de la Răpidea).
Importanţă turistică. Declarat monument
al naturii (1955). Cunoscut şi sub numele
de Răpedea sau Răpidea.
2. Com. în jud. Maramureş, formată
dintr-un sat, situată în Depr. Poienile de
sub Munte, la poalele M-ţilor Maramureş,
la confl. râului Repedea cu Ruscova; 4 926
loc. (1 ian. 2011): 2 565 de sex masc. şi
2 361 fem. Expl. lemnului. Creşterea bovinelor, ovinelor şi porcinelor. În satul
Repedea, atestat documentar în 1350, se
află biserica ortodoxă ucraineană „Sfântul
Pantelimon” (1897-1901), în stil baroc. Tot
aici a existat o biserică din lemn, construită în anul 1413, dar care s-a prăbuşit
în deceniul 6 al sec. 20 în urma unei ierni
foarte grele. Rezervaţia naturală Vârful
Farcău – lacul Vinderelu (100 ha).
RESCHITZA Õ Reşiţa.
RESCULUM Õ Poieni.
RESICZA Õ Reşiţa.

RESZINITZA Õ Reşiţa.

REŞIŢA, municipiu în partea de SV a
României, reşed. jud. Caraş-Severin,
situat în depresiunea omonimă (care
constituie de fapt un culoar de contact,
săpat în roci sedimentare friabile), la 245
m alt., la poalele de NV ale M-ţilor
Semenic şi cele de E ale M-ţilor Dognecea,
pe cursul superior al râului Bârzava;
82 390 loc. (1 ian. 2011): 39 434 de sex
masc. şi 42 956 fem. Supr.: 197,7 km2, din
care 21,5 km2 în intravilan; densitatea:
3 832 loc./km2. Staţie finală de c.f. Nod
rutier. Expl. de huilă (în localităţile com-

de locomotive (ini\ial cu abur, din 4 sept. 1872 ]i
p@n` [n 1960, apoi locomotive Diesel ]i Diesel
electrice), de

ponente Doman şi Secu) şi de calcar
(Doman). Centrală termoelectrică (intrată
în funcţiune în 1965). Important şi vechi
centru siderurgic al României (primele
furnale au fost instalate în anii 1769–
1771), care produce fontă, oţel şi laminate.
Constr. metalice grele (macarale, poduri
metalice şi rulante), de maşini şi utilaje
destinate transportului feroviar (motoare
Diesel, subansamble boghiu-motor
pentru locomotive Diesel electrice), de
utilaje energetice şi miniere (turbine cu
abur de mare putere, generatoare electrice
pentru centrale electrice, turbosuflante),
utilaje petroliere şi pentru ind. chimică
şi alim. Întreprinderi ale ind. textile
(conf.), mat. de constr. (produse refractare) şi alim. (preparate din carne şi lapte,
paste făinoase etc.). Centru pomicol.
Muzeu judeţean (f. 1959), cu secţii de
istorie şi arheologie (unelte paleolitice din
cremene, ceramică romană, cărămizi cu
ştampile romane), etnografie (piese de
port popular, ţesături de interior, unelte
etc.), de artă românească contemporană
şi de numismatică; Muzeul locomotivelor
cu aburi, f. în 1972, (sunt expuse 16 locomotive cu aburi fabricate la Reşiţa în
perioada 1872–1959). Biblioteca judeţeană
„Paul Iorgovici” (f. 1952), cu peste 782 000
vol. Bibliotecile americană, franceză şi
germană. Casa de cultură a sindicatelor.
Teatrul municipal „G. A. Petculescu”.
Orchestră profesionistă de muzică populară „Măiastra Caraşului”. Universitatea „Eftimie Murgu”, inaugurată în
1992, cu două facultăţi (Facultatea de
inginerie şi Facultatea de drept şi ştiinţe
economice – devenită de la 1 oct. 1995
Facultatea de ştiinţe economice şi administrative), 914 studenţi şi 57 profesori
(2007–2008). Parc zoologic. Istoric. Localit.
s-a dezvoltat pe vatra unei vechi aşezări
datând din Epoca romană (sec. 2 d.Hr.).
În cartierul Surduc au fost descoperite
(1964–1965) urmele unui castru roman
de pământ (132 x 128 m), fortificat cu
agger şi două şanţuri (sec. 2–3). Săpăturile
arheologice efectuate în perioada 1970–
1985, în zona Moroasa, au scos la iveală
vestigiile unei biserici medievale (nava
avea 5 x 6 m, iar altarul 3 x 3 m) datând
din sec. 14. Amintită documentar, prima
oară, în sec. 15, ca aşezare rurală, localitatea apare menţionată în documentele
anului 1673 cu numele Reszinitza, apoi cu
toponimele Resicza (1690–1700), Retsiza
(1717), Reschitza (1738), Oláh Resicza/Reşiţa
Română (1779) etc., dezvoltându-se ca
centru industrial după anul 1769. În 1868,

{n 1776, la R. s-au stabilit 70 de familii, originare din Stiria (Austria),
iar [n anii 1782-1787 au venit mai multe familii din Germania.

ora] [n 1925 ]i

Reşiţa. Sala Sporturilor

{n 1868, muncitorii metalurgişti din R. au pus

bazele filialei din Reşiţa a „Asociaţiei
generale a muncitorilor”, iar în 1900 a
luat fiinţă Sindicatul muncitorilor
metalurgişti. Declarat municipiu la 17
febr. 1968, R. are în subordine ad-tivă 5
localit. componente (Câlnic, Cuptoare,
Doman, Secu, Ţerova) şi un sat (Moniom).
Monumente: catedralele „Adormirea
Maicii Domnului” (1938-1941, restaurată
în 2006-2008) şi cea cu dublu hram „Schimbarea la Faţa” şi „Sfântul Ioan
Botezatorul”-Govândari (1999-2011); bisericile „Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la
Parto]"1846-1865,
m`rit`în[n1930-1935,
1930-1935,pictată
pictat`
Partoş"
(1846, mărită
în tempera
]i repictat`
[n
în
temperaîn în1938-1942
1938-1942),
„Sfântul
1983-1987, (ctitorie
"Sfin\ii din
Arhangheli
]i
Dumitru"
1928-1931Mihail
a regelui
Gavriil" (1872-1884, pictat` [n 1922 ]i
Carol II şi a fiului său Mihai), „Sfinţii
translatat` [n 1985 pe alt plasament, la 55 m
Apostoli Petru şi Pavel" (1995-1998),
distan\`), „Sfântul Dumitru" (ctitorie din
„Pogorârea Duhului Sfânt" (2002-2010);
1928-1931 a regelui Carol II şi a fiului său
două
biserici
romano-catolice
construite
Mihai),
„Sfinţii
Apostoli
Petru
şi
în
1846-1853
şi
1993-2004;
Sinagogă
(1907);
Pavel" (1995-1998), „Pogorârea Duhului
Cazinoul
german (1862);
român
Sfânt" (2007-2015);
două Cazinoul
biserici romano(sec.
clădirea
vechii poşte
(1912);
catolice20);
construite
în 1846-1853
şi 1993-2004;
palatul
tural (1928);
de vamă,
SinagogăCul
(1907);
CazinoulPodul
german
(1862);
din
metal
(1931).
Cazinoul
român
(sec. 20); clădirea vechii poştei

(1912); palatul
Cultural(OLÁH
(1928); Podul
de vamă,
REŞIŢA
ROMÂNĂ
RESICZA)
Õ
din metal (1931).
Reşiţa.

RETEG Õ Petru Rareş.

RETEZAT 1. Munţii ~, masiv muntos
situat în partea de V a Carpaţilor
Meridionali, între Depr. Haţeg-Pui (la N),
Depr. Petroşani (E-SE), valea Râului Mare
(V) şi M-ţii Vâlcan şi Godeanu (S). Între
aceste limite, M-ţii R. ocupă o supr. de c.
700 km2, fiind constituiţi din mai multe
creste alpine aliniate pe două şiruri
aproape paralele, orientate E-V: unul la
N, extins pe c. 30 km lungime, şi altul la
S, desfăşurat pe c. 25 km lungime. Cele
două aliniamente pr. sunt legate (între
vârfurile Păpuşa şi Custura) printr-o
creastă ascuţită de 2,5 km lungime, dominată de mai multe vârfuri semeţe care
oferă o panoramă minunată asupra
regiunilor înconjurătoare. De altfel, M-ţii
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R. prezintă peste 20 de vârfuri care
depăşesc 2 000 m alt.: Peleaga 2 509 m
(alt. max. a masivului), Păpuşa (2 508 m),
Retezat (2 482 m), Custura (2 457 m),
Bucura (2 433 m), Judele (2 398 m),
Slăveiu Mare (2 347 m), Vârfu Mare
(2 346 m), Ciumfu Mare (2 335 m) etc.
Porţiunea de la E de Râu Bărbat, cu
altitudini mai mici (alt. max.: 1 792 m),
este considerată de unii geografi (M.
Tulişa) ca o subunitate aparte. M-ţii R.
sunt alcătuiţi din granite, granodiorite,
şisturi cristaline şi petice de calcar (în S),
unde apar frecvente forme carstice (mai
ales în masivul Piule-Iorgovanu, din
partea de S a M-ţilor Retezat). M-ţii R.
prezintă vaste platforme de eroziune,
etajate (cea mai înaltă, suprafaţa Borăscu,
aflându-se la 1 800–2 000 m alt.), dar şi
versanţi abrupţi şi piscuri semeţe. Aici se
află cele mai multe şi mai evidente urme
ale glaciaţiei cuaternare din Carpaţii
româneşti, care le conferă o înfăţişare
tipic alpină, cu circuri şi văi glaciare,
custuri dantelate, morene, câmpuri de
grohotişuri, peste 80 de lacuri glaciare,
între care se remarcă Bucura, Zănoaga,
Galeşu, Tăul Negru, Tăul Mare, Ana, Lia,
Viorica ş.a. Toate acestea fac din M-ţii R.

Retezat (1). Colţii Peleagăi

Retezat
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unul dintre cele mai frecventate obiective
turistice ale ţării, ei fiind uşor accesibili
dinspre cele două depresiuni care îi
limitează – Haţeg şi Petroşani. Masivul
R. este, totodată, un important nod orohidrografic din care porneşte o densă reţea
de ape curgătoare, cu debit bogat şi
potenţial hidroenergetic ridicat. De aici
izvorăsc Râu Mare, Lăpuşnicu Mare,
Râuşoru, Nucşoara, Pietrele, Valea Rea,
Râu Bărbat ş.a. Climă aspră şi umedă
(temp. medie anuală fiind de –2°C în
zonele ce depăşesc 2 000 m alt. şi 0–4°C
la altitudini mai mici). Precipitaţiile
anuale însumează peste 1 400 mm, iar
numărul zilelor cu ninsoare depăşeşte 80
de zile pe an, stratul de zăpadă menţinându-se peste 180 de zile pe an. Vânturile predominante bat dinspre V. Versanţii
M-ţilor R. sunt acoperiţi cu păduri mixte
(fag, carpen, cer, arţar, ulm, paltin ş.a.)
de la poale până la c. 800 m alt., cu păduri
alcătuite predominant din fag (în care se
dezvoltă şi exemplare de paltin şi frasin),
între 700 şi c. 1 200 m alt., şi cu păduri de
amestec (brad, fag şi molid) şi de conifere
între 1 000 şi c. 1 800 m alt. La peste 1 800
m alt. se află domeniile tufărişurilor
subalpine şi ale păşunilor alpine, ocupate
de covoare întinse alcătuite din ţăpoşică
(Nardus stricta), păiuş (Festuca airoides),
coarnă (Carex curvula), brânduşa de
munte (Crocus heufelianus), gălbenelele
de munte (Doronicum carpaticum), iarba
vântului (Agrostis rupestris) ş.a. În partea
de V a M-ţilor R., pe cursul superior al
Râului Mare, în bazinul cunoscut sub
numele de Gura Apelor, s-a construit cel
mai mare baraj de pe râurile interioare
ale ţării (Õ Râu Mare). În partea centrală

Retezat (1). Salba de lacuri Lia, Ana, Viorica
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Retsiza

Retezat (2). Vârful Retezat

Retezat (1). Şaua şi vârful Bucura

a M-ţilor R. se află Parcul Naţional Retezat
(54 400 ha), înfiinţat în 1935 din iniţiativa
şi prin efortul savanţilor Emil Racoviţă
şi Alexandru Borza şi inclus (în 1980) în
reţeaua mondială a rezervaţiilor biosferei.
În cadrul acestei rezervaţii, o supr. de c.
2 000 ha, din zona lacul Gemenele – Tăul
Negru – valea Dobrun, este declarată
rezervaţie ştiinţifică, în perimetrul căreia
accesul turiştilor şi al altor persoane este
permis numai cu autorizaţie eliberată de
Comisia Monumentelor Naturii de pe
lângă Academia Română. Rezervaţia
ştiinţifică este destinată atât conservării
ecosistemelor naturale în starea lor
autentică, precum şi ca areal de cercetare
ştiinţifică, având un regim strict de
protecţie, în acest perimetru fiind
interzise păşunatul, expl. forestiere sau
miniere, vânătoarea, pescuitul, culesul
fructelor de pădure, precum şi producerea de zgomote, pentru a nu tulbura
liniştea faunei. Vegetaţia Parcului Naţional Retezat este abundentă şi destul de
puţin modificată de intervenţia omului,
ea cuprinzând peste 1 200 de specii,
etajate pe versanţi, din care c. 15% sunt
endemisme carpatice, unele specifice
numai masivului Retezat, iar altele
declarate monumente ale naturii.
Începând de la poale spre înălţimi, pe
marginea văilor râurilor se întâlnesc
frecvent două specii de arin (Alnus
glutinosa şi Alnus incana), iar în locurile

mai adăpostite se înfiripează o vegetaţie
cu caracter termofil, între care se remarcă
mojdreanul (Fraxinus ornus), teiul (Tilia
cordata), nucul (Juglans regia), care urcă
până pe la 600 m alt., ş.a. Urmează o zonă
compactă cu păduri de fag, care depăşesc
uneori altitudinea de 1 400 m, şi apoi alta
cu molidişuri ce ajung până la 1 800 m
alt. La peste 1 800 m alt., peisajul alpin
este dominat de întinse jnepenişuri (Pinus
mugo) şi răzleţ de zâmbru (Pinus cembra)
– arbore de dimensiuni impresionante
(tulpina poate ajunge la 1,5 m diametru),
de scoruş de munte (Sorbus aucuparia) şi
tufărişuri formate din bujor de munte sau
smirdar (Rhododendron kotschyi), ienupăr
pitic (Juniperus sibirica), merişor (Vaccinium vitis-idaea) etc. O trăsătură distinctă
a florei din Parcul Naţional Retezat o
constituie variabilitatea mare a genului
Hieracium (vulturica), reprezentat prin 27
de specii cu 51 de varietăţi, multe dintre
ele endemice, masivul R. fiind un
adevărat centru genetic în care se
formează şi în prezent noi specii. Printre
speciile de aici se mai remarcă numeroase
plante declarate monumente ale naturii,
între care: floarea-de-colţi (Leontopodium
alpinum), sângele voinicului (Nigritella
rubra), strugurii ursului (Arctostaphyllos
uva ursi), genţiana (Gentiana punctata,
Gentiana acaulis) ş.a. Fauna Parcului
Naţional Retezat este reprezentată prin
aproape toate speciile caracteristice
Carpaţilor: urs (Ursus arctos), mistreţ (Sus
scrofa), jder de copac (Martes martes), râs
(Lynx lynx), pisica sălbatică (Felix
silvestris), capra neagră (Rupicapra rupicapra – declarată monument al naturii şi
ocrotită de lege), cocoşul de munte (Tetrao
urogallus), ierunca sau găinuşa de munte
(Tetrastes bonasia) ş.a. În cadrul Parcului
Naţional Retezat există trei puncte de
observaţii (Gura Zlata, la 795 m alt.,
Rotunda, la 1 100 m alt., pe valea
Lăpuşnicului Mare şi Pietrele, la 1 487 m
alt., pe valea Stânişoara, care controlează
intrarea şi ieşirea turiştilor prin punctul
Şaua Retezatului), o cabană a paznicilor,
la Gura Zlata, şi un laborator de cercetare
(inaugurat în 1965), situat la 1 770 m alt.
pe malul râului Rovina.
2. Vârf în masivul Retezat (2 482 m).
3. Hidrocentrala ~ Õ Râu Mare.
RETSIZA Õ Reşiţa.

REUL MARE Õ Albac.
Retezat (1). Lacul glaciar Tăul Negru

REUSENI Õ Udeşti.

REUSSMARKT Õ Miercurea Sibiului.

REVIGA, com. în jud. Ialomiţa, alcătuită
din 4 sate, situată în Câmpia Bărăganului;
2 967 loc. (1 ian. 2011): 1 458 de sex masc.
şi 1 509 fem. Moară. Culturi de cereale,
plante tehnice şi de nutreţ, floarea-soarelui,
tutun, legume etc. Creşterea bovinelor,
porcinelor, ovinelor şi păsărilor. În satul
Reviga, numit Arhimandritu în sec. 19, se
află conacul lui C. Cicoianu (1931–1932),
azi sediul Primăriei, şi o biserică din 1958.

REZ (sau DEALUL ARAMEI), masiv
deluros în Subcarpaţii Transilvaniei, alcătuit din nisipuri, argile, conglomerate,
tufuri andezitice, care străjuieşte (la V)
Depr. Odorhei. Alt. max.: 933 m (vf.
Aramei).

RIBIŢA, com. în jud. Hunedoara, alcătuită din 6 sate, situată în Depr. Brad, la
poalele de S ale M-ţilor Bihor, pe cursul
superior al Crişului Alb, în zona de confl.
cu râurile Ribiţa şi Juncu; 1 428 loc. (1 ian.
2011): 692 de sex masc. şi 736 fem. Haltă
de c.f. (în satul Ribiţa). Fabrică de volane,
centuri şi alte accesorii pentru automobile. În satul Crişan (fost Vaca), menţionat
documentar, prima oară, în 1439, se află
o expoziţie de istorie locală amenajată în
casa natală a lui Marcu Giurgiu Crişan,
unul dintre conducătorii Răscoalei
ţărăneşti din 1784–1785 din Transilvania.
În satul Ribiţa, atestat documentar în anul
1369, există o biserică ortodoxă cu hramul
„Sfântul Nicolae”, de tip biserică-hală,
formată dintr-o navă scurtă, urmată de
un turn-clopotniţă de formă pătrată şi
apoi de un altar dreptunghiular. Biserica,
zidită şi pictată în manieră bizantină (în
1414-1417) prin grija cnezilor Vladislav
şi Miclăuş, păstrează la interior un remarcabil tablou votiv şi declarată monument
istoric. În satul Dumbrava de Jos se află
bisericile din lemn cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului” (sec. 19), declarată monument istoric, şi „Naşterea Maicii
Domnului” (sec. 19), iar în satele
Ribicioara şi Uibăreşti, biserica din lemn
cu hramul „Cuvioasa Parascheva” (1763),
declarată monument istoric, şi, respectiv,
biserica din zid cu hramul „Sfântul
Nicolae” (sec. 19). În satul Dumbrava de
Sus există biserica „Sfântul Nicolae”
(1848), declarată monument istoric. În
satul Crişan (numit în trecut Vaca) se află
mănăstirea cu acelaşi nume (de călugări),
întemeiată în jurul anului 1450, cu
biserica „Naşterea Maicii Domnului”. În
anul 1759 mănăstirea Vaca apare consemnată ca fiind în ruină, dar refăcută în
anii următori. În anul 1772, mănăstirea a

fost părăsită de călugări din cauza unei
alunecări de teren. Mănăstirea a fost
reînfiinţată în 1991, după prăbuşirea
comunismului în România la sfârşitul
anului 1989, prin strădania ieromonahului Visarion Neag, fost călugăr la
mănăstirea Sihăstria din jud. Nemaţ. În
perioada 1992–1998 au fost construite
biserica „Naşterea Maicii Domnului”, cu
picturi murale interioare originare, şi o
clădire cu parter şi două etaje destinată
pentru chilii, trapeză, bucătărie ş.a.

RIENI, com. în jud. Bihor, alcătuită din 6
sate, situată în SE Depr. Beiuş, la poalele
de NV ale M-ţilor Bihor şi cele de NE ale
M-ţilor Codru-Moma, pe cursul superior
al Crişului Negru, în zona de confl. cu râul
Crăiasa; 3 073 loc. (1 ian. 2011): 1 534 de
sex masc. şi 1 539 fem. Staţie (în satul
Sudrigiu) şi haltă de c.f. (în satul Rieni).
Producţie de ambalaje pentru băuturi
răcoritoare (din 1984), de băuturi
alcoolice şi de sucuri naturale din fructe,
construită în colab. cu o firmă suedeză
(în 1992). Centru de pielărie şi cojocărit
şi de ceramică populară (albă şi roşie), în
satul Valea de Jos. Moară de apă (sec. 19),
în satul Rieni. În satul Rieni, menţionat
documentar, prima oară, în 1588, se află
o biserică din lemn, cu hramul „Sfântul
Mucenic Teodor Tiron”, construită în anii
1752–1754 de meşterul Ilie Tulea şi pictată
la interior în 1755 de zugravul David din
Piteşti. Biserica are un turn pe pronaos şi
prezintă frumoase decoraţii sculptate
(rozete, funii, cruci, triunghiuri, pomul
vieţii) realizate de meşteri locali. În 1960,
biserica a fost restaurată, adăugându-i-se
un soclu din beton; declarată monument
istoric. În satul Valea de Jos, atestat documentar în 1588, se află biserica din lemn
cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil”, construită în 1738 de meşterii
Fleanţu Nicoară şi Petrică Gheorghe.

RIMETEA, com. în jud. Alba, alcătuită din
2 sate, situată în Depr. Trascău, la poalele
de N ale M-ţilor Trascău, pe cursul
superior al râului Rimetea; 1 079 loc.
(1 ian. 2011): 522 de sex masc. şi 557 fem.
Expl. de calcar. Centru de colectare şi
prelucr. a laptaelui. Moară. Floricultură;
legumicultură. Creşterea bovinelor.
Centru de cojocărit şi de prelucr. artistică
a lemnului (lăzi de zestre). Muzeu etnografic, organizat în 1952, cu colecţii de
ţesături, ceramică, unelte agricole şi de
minerit, arme, costume populare româneşti şi ungureşti etc. Pe terit. satului
Rimetea au fost identificate urmele unei

Ripiceni

801

fortificaţii datând din Epoca fierului (sec.
5 î.Hr.-1 d.Hr.), iar în arealul satului
Colţeşti au fost descoperite vestigiile unui
castru roman (sec. 2–3) şi două colane
dacice din argint. În satul Rimetea,
menţionat documentar, prima oară, în
perioada 1257–1272, se află un monument
ridicat în memoria eroilor din Primul
Război Mondial, iar în satul Colţeşti,
atestat documentar în 1332, există ruinele
cetăţii medievale „Piatra Secuiului” (sec.
13–15) – declarată monument istoric (în
anul 2004) şi o biserică ortodoxă cu
hramul „Sfântul Gheorghe” (1727, cu
refaceri din 1867). Între 1918 şi 1925, satul
Rimetea s-a numit Trascău. Agroturism.

RIPICENI, com. în jud. Botoşani, alcătuită
din 7 sate, situată în partea de E a
Câmpiei Jijiei Superioare, pe dr. râului
Prut şi a lacului de acumulare StâncaCosteşti, la graniţa cu Rep. Moldova;
2 156 loc. (1 ian. 2011): 1 087 de sex masc.
şi 1 069 fem. Expl. de calcar. Culturi de
cereale, plante tehnice, floarea-soarelui,
sfeclă de zahăr. Creşterea bovinelor.
Muzeu sătesc. În arealul satului Ripiceni
au fost descoperite schelete de mamut,
rinocer şi bizon, precum şi vestigiile unei
aşezări din Paleoliticul inferior (1 000 000–
100 000 î.Hr.), peste care s-au suprapus
urme de locuire din Epoca fierului, din
perioada statului dac, apoi bordeie din

Rieni. Biserica „Sfântul Mucenic Teodor Tiron”
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timpul migraţiilor, fragmente ceramice
din sec. 6–10 etc. Aici a fost transplantată
cu succes o plantă extrem de rară,
Schiverechia podolica, ce există în România
numai în arealul satului Stânca (oraşul
Ştefăneşti), dar care a fost afectată de
lucrările hidroenergetice. Satul Ripicenii
Vechi s-a depopulat la sf. sec. 20 şi
începutul sec. 21.
RISIPIŢI 1. Õ Lăcusteni.
2. Õ Milcovul
3. Õ Unirea (5).

RIŞCA, com. în jud. Cluj, alcătuită din 4
sate, situată la poalele de N ale M-ţilor
Gilău şi cele de E ale Măgurii Călăţele, pe
cursurile superioare ale râurilor Someşu
Cald şi Rişca; 1 522 loc. (1 ian. 2011): 758 de
sex masc. şi 764 fem. Prelucr. lemnului.
Culturi de cereale, plante tehnice, cartofi,
legume ş.a. Apicultură. Agroturism.
RITTBERG Õ Tormac (2).
RIVETEL Õ Cisnădie.

RIVULUS REBRAE Õ Rebra.

ROATA DE JOS, com. în jud. Giurgiu,
alcătuită din 4 sate, situată în Câmpia
Găvanu-Burdea, pe râul Dâmbovnic;
8 211 loc. (1 ian. 2011): 4 058 de sex masc.
şi 4 153 fem. Nod rutier. Expl. de petrol şi
gaze naturale (în satele Roata de Jos şi
Cartojani). Culturi de cereale, plante
tehnice şi de nutreţ, floarea-soarelui,
legume, in, cânepă, rapiţă, tutun etc.
Bibliotecă (c. 7 mii volume). Între 17 febr.
1968 şi 23 ian. 1981 a făcut parte din jud.
Ilfov. În satul Sadina se află biserica
„Adormirea Maicii Domnului” (1668),
declarată monument istoric, iar în satul
Roata de Jos există bisericile cu hramurile
„Sfântul Nicolae” (1902) şi „Adormirea
Maicii Domnului” (1880).

ROBAIA 1. Masiv deluros în Subcarpaţii
Vâlcii, constituind alt. max. a acestora
(871 m).
2. Mănăstirea ~ Õ Muşăteşti.

ROBĂNEŞTI, com. în jud. Dolj, alcătuită
din 6 sate, situată în partea de NV a
Câmpiei Romanaţi, pe cursul superior al
râului Teslui; 2 404 loc. (1 ian. 2011): 1 150
de sex masc. şi 1 254 fem. Staţie de c.f. (în
satul Robăneşti). Trei mori de cereale.
Culturi de cereale, plante tehnice şi de
nutreţ, floarea-soarelui ş.a. Creşterea
bovinelor, ovinelor, porcinelor. Cămin
cultural (1938). Reşed. com. R. este satul
Robăneştii de Jos, în care se află biserica

având hramul „Înălţarea Domnului”
construită în 1881–1882 pe locul uneia
din lemn ce data din 1740. Bisericile cu
hramurile „Adormirea Maicii Domnului”
(construită în 1905 pe locul uneia din
1820), „Sfântul Nicolae” (ctitorie din 1848
a lui Nicolae Oteteleşanu, reparată în anii
1898 şi 1908), „Naşterea Maicii Domnului” (1875) şi „Sfântul Ioan Botezătorul” (1875), în satele Robăneştii de Sus,
Lăcriţa Mică, Lăcriţa Mare şi Golfin.
ROBEASCA, com. în jud. Buzău, alcătuită din 2 sate, situată în Câmpia
Râmnicului, pe stg. văii Buzăului; 1 137
loc. (1 ian. 2011): 595 de sex masc. şi 542
fem. În satul Robeasca, menţionat documentar, în 1687, se află biserica „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1945).

ROCIU, com. în jud. Argeş, alcătuită din
4 sate, situată în Câmpia Piteştiului, pe
cursurile superioare ale râurilor
Dâmbovnic, Mozacu şi Neajlov; 2 563 loc.
(1 ian. 2011): 1 201 de sex masc. şi 1 362
fem. Nod rutier. Culturi de cereale, plante
tehnice şi de nutreţ, floarea-soarelui,
legume ş.a. Morărit; produse de panificaţie. Pe terit. satului Gliganu de Jos a
fost descoperit (1964) un tezaur dacic din
argint (brăţări, inele, o fibulă cu scut romboidal, denari romani republicani)
datând din sec. 1 î.Hr. În satul Şerbăneşti
există biserica „Adormirea Maicii
Domnului”, construită în 1910 după
planul arhitectului Nicolae Teoharescu.

RODBAV, staţiune balneoclimaterică de
interes general, cu funcţionare permanentă, situată în arealul com. Şoarş, jud.
Braşov, într-o zonă de dealuri împădurite
din SE Pod. Hârtibaci, la 476 m alt., la 77
km NV de municipiul Braşov. Climat de
podiş, tonic, cu veri răcoroase (în iul.
temp. medii de 18°C) şi ierni reci (în ian.
medii de –5,5°C). Temp. medie anuală

Rodna (1). Vedere dinspre staţiunea Borşa

este de 7,5°C, iar precipitaţiile atmosferice
însumează 700 mm anual. Izv. cu ape
minerale clorurate, sodice, iodurate,
bicarbonatate, hipotone, indicate în cură
externă pentru tratarea afecţiunilor
reumatismale degenerative şi abarticulare, a celor posttraumatice, ginecologice, vasculare etc. Biserică romanică
(1300-1350), azi aparţinând cultului
evanghelic, fortificată în sec. 15, refăcută
în 1738 după incendiul din 1732; biserică
ortodoxă din lemn (sec. 18) şi ruinele unei
cetăţi ţărăneşti din sec. 14. Punct muzeal
cu piese de arheologie locală (vase
neolitice aparţinând culturii Criş, unelte
din epocile Hallstatt şi La Tène etc.).
Pădure de stejari, cu arbori seculari,
declarată rezervaţie forestieră şi
cinegetică.
RODEANU, lac situat în arealul com.
Jilavele, jud. Ialomiţa, în lunca râului
Prahova, într-o buclă de meandru încătuşată; 34 ha; ad. max.: 1,5 m. Conţine apă
clorurat-sodică.

RODNA 1. Munţii Rodnei, masiv muntos
în partea de N a Carpaţilor Orientali,
situat între aliniamentul văilor Vişeu şi
Bistriţa Aurie (N şi NE), Someşu Mare (E
şi SE), Dealurile Năsăudului (S) şi valea
Sălăuţei (V), extins pe o supr. de c. 1 300
km2. Este cel mai înalt masiv din Carpaţii
Orientali, atingând alt. max. în vf.
Pietrosu (2 303 m). Prezintă o creastă pr.,
orientată E-V, între pasurile Rodna şi
Şetref, cu o lungime de 52 km şi o lăţime
max. de 25 km, dominată de mai multe
vârfuri de peste 2 000 m alt. (Ineu 2 279
m, Rebra 2 221 m, Puzdrele 2 189, Laptele
Mare 2 172 m, Buhăescu Mare (2 119 m),
Galaţu 2 048 m, Cormaia 2 033 m ş.a.).
Alcătuit predominant din şisturi şi
calcare cristaline, intens faliate în N (falia
Dragoş Vodă) şi în S (falia Rodnei).

Rodna

Rodna (1). Tăul Pietrosului

Marginile de V şi de S ale cristalinului
sunt acoperite transgresiv cu gresii,
marne, conglomerate şi calcare numulitice, străpunse pe alocuri de formaţiuni
eruptive (andezite, riolite, dacite), care
apar în relief sub formă de măguri, mai
frecvente pe versantul de S (Măgura
Porcului, Măgura Sângeorz, Măgura
Mare). Masivul R. are aspectul unui horst
asimetric, înalt şi cu pereţi abrupţi în N
şi mai scund şi cu înclinare accentuată
spre S. Varietatea rocilor care-l compun
a favorizat dezvoltarea unui relief
puternic fragmentat, cu forme semeţe
(creste ascuţite, versanţi abrupţi), niveluri
de eroziune etajate, forme structurale,
fenomene carstice pe versantul de SV
(Peştera Izvorul Tăuşoarelor, Peştera
Jgheabul lui Zalion, Peştera Zânelor) şi
de N (izbucul „Izvorul Albastru al Izei”

Rodna (1). Vârfurile Pietrosu şi Buhăescu Mare

ş.a.), văi adânci etc. Acţiunea glaciaţiei
cuaternare a lăsat urme adânci în relieful
masivului R.: lacuri glaciare (Buhăescu,
Lala Mare, Lala Mică, Tăul sau Iezeru
Pietrosului, Gărgălău, Bila ş.a.), circuri şi
căldări glaciare, zănoage cu blocuri
eratice şi roci scrijelate etc. Masivul R.
este şi un important nod hidrografic din
care izv. râurile Someşu Mare, Vişeu, Iza,
Bistriţa Aurie, Anieş, Cormaia, Rebra ş.a.
Masivitatea şi fragmentarea accentuată a
reliefului, expoziţia faţă de direcţia
dominant-vestică a maselor de aer ş.a.
determină diferenţieri ale temp. aerului,
mediile termice anuale fiind mai scăzute
cu c. 1°C pe versantul de N decât pe cel
de S. Altitudinal, temp. medii multianuale sunt de –1,5°C la peste 2 200 m alt.,
de 0°C la 2 000 m alt., de 2°C la 1700 m
alt. şi de c. 6°C la poale. Precipitaţiile
depăşesc 1 400 mm anual pe crestele
înalte, iar stratul de zăpadă se menţine c.
7 luni pe an. Staţie meteorologică de
altitudine. Vegetaţia care acoperă masivul R. este dispusă etajat şi aproape
uniform distribuită pe versanţi: la peste
1 800 m alt. sunt pajişti alpine în alternanţă cu tufărişuri de jneapăn (Pinus
mugo), exemplare singuratice de zâmbru
(Pinus cembra) şi pâlcuri de smirdar/sau
bujor de munte (Rhododendron kotschyi) ş.a.,
între 1 800 şi 1 100 m alt. se desfăşoară
pădurile de molid (Picea abies), între 1 100
şi 500 m alt. se dezvoltă zona fagului şi
bradului, iar sub 500 m alt., terenurile
agricole. În floră se remarcă o specie
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înrudită cu guşa porumbelului – Silene
nivalis, endemism al Munţilor Rodnei, ca
şi o serie de endemisme ale Carpaţilor
Orientali (Centaurea carpatica, Silene
zawadzkii). Poiană cu narcise (pe muntele
Saca). Fauna care populează masivul R.
este reprezentată prin urşi, mistreţi, cerbi,
căpriori, râşi, jderi, cocoşi de munte şi de
mesteacăn, găinuşa de munte, acvila de
munte, salamandre etc. Capra neagră
(dispărută la începutul secolului 20 din
cauza braconajului) a fost reintrodusă, în
anii ’70 ai sec. 20, dar acum este din nou
ameninţată cu dispariţia. A fost colonizată şi marmota. Parcul Naţional Rodna,
extins pe 472 km2 (din care 33 km2
declarată Rezervaţie a Biosferei în 1979)
a luat naştere pe baza Rezervaţiei
naturale complexă înfiinţată în 1932;
declarat arie protejată la 12 apr. 2000.
Cabanele Prislop (la 1 413 m alt.) şi
Puzdrele (1 540 m alt.). Turism şi sporturi
de iarnă (staţiunea Borşa).
2. Pas în partea de N a Carpaţilor
Orientali, între culmile de E ale M-ţilor
Rodnei şi cele de NV ale M-ţilor Suhard,
în zona de izvor a Someşului Mare, la
1 271 m alt. Asigură legătura rutieră între
Moldova şi Transilvania. Cunoscut şi sub
numele de Rotunda.
3. Com. în jud. Bistriţa-Năsăud,
alcătuită din 2 sate, situată în depresiunea
omonimă, la 540 m alt., la poalele de S-SE
ale M-ţilor Rodna şi cele de NV ale
M-ţilor Bârgău, pe cursul superior al
Someşului Mare, la confl. cu Valea Băilor;
6 368 loc. (1 ian. 2011): 3 264 de sex masc.
şi 3 104 fem. Punct terminus de c.f. Expl.
de min. cuprifere şi complexe (mina a fost
închisă în 2006). Expl. şi prelucr.
lemnului. Producţie de var, ţuică şi preparate din lapte. Creşterea bovinelor. În
satul Valea Vinului sunt izv. cu ape
minerale carbogazoase, bicarbonatate,
calcice, hipotone. Muzeu etnografic.
Punct de plecare spre obiectivele turistice din M-ţii Rodna. Prima menţiune
documentară a satului Rodna datează din
1235, iar ca centru minier este atestat la
1 apr. 1241. Distrusă de invazia mongolă
în 1241, aşezarea s-a refăcut în sec. 13–
14, devenind ulterior un însemnat punct
de vamă în comerţul dintre Moldova şi
Transilvania. Din 1529 a intrat, împreună
cu districtul din jur, în posesia domnilor
Moldovei pentru o perioadă de c. 30 de
ani. Ruinele unei mănăstiri dominicane
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Roeşti

Rodna (3). Ruinele mănăstirii dominicane

(1242). Biserică romano-catolică (sec. 18);
biserica „Sfântul Gheorghe”, în stil
neobizantin (1825). Turism.

ROEŞTI, com. în jud. Vâlcea, alcătuită din
10 sate, situată în Piem. Olteţului, pe râul
Cerna; 2 242 loc. (1 ian. 2011): 1 128 de sex
masc. şi 1 114 fem. Pomicultură. În satul
Roeşti se află biserica având hramul „Sfinţii
Voievozi” (1799), cu picturi originare, iar
în satul Ciocâltei, biserica din lemn cu
hramul „Cuvioasa Parascheva” (1878).

ROJIŞTE, com. în jud. Dolj, alcătuită din
2 sate, situată în Câmpia Romanaţi; 2 553
loc. (1 ian. 2011): 1 258 de sex masc. şi
1 295 fem. Apicultură. Cămin cultural.
Bisericile cu hramurile „Sfântul Nicolae”
(1780, cu fresce originare) şi „Sfântul Ioan
Botezătorul” (1834, reparată în 1907 şi
1928), în satele Rojişte şi Tâmbureşti.
Com. R. a fost înfiinţată la 7 apr. 2004
prin desprinderea satelor Rojişte şi
Tâmbureşti din com. Bratovoeşti, jud.
Dolj.

ROMA, com. în jud. Botoşani, alcătuită
din 2 sate, situată în Câmpia Jijiei
Superioare, pe cursul superior al râului
Morişca; 3 391 loc. (1 ian. 2011): 1 703 de
sex masc. şi 1 688 fem. Prelucr. lemnului
(parchet, mobilă) şi a cărnii. Fabrică de
caşcaval. Două abatoare. Trei mori de
porumb. Presă de ulei comestibil. Culturi
de cereale, floarea-soarelui, plante tehnice
şi de nutreţ ş.a. Creşterea bovinelor, ovinelor, porcinelor. Satul Roma a fost
înfiinţat în 1887. În satul Cotârgaci, atestat
documentar în 1833, se află o biserică din
lemn cu hramul „Sfinţii Voievozi”,
construită în 1770 şi adusă în acest sat în
1864 de la Botoşani.

ROMAN, municipiu în jud. Neamţ, situat
în culoarul Siretului, pe stg. râului
Moldova, la 3 km amonte de confl. cu
Siretul, la 200 m alt., la 45 km E de municipiul Piatra-Neamţ; 66 389 loc. (1 ian.
2011): 31 791 de sex masc. şi 34 598 fem.
Supr.: 30,7 km2, din care 14,3 km2 în

ROGOJEL Õ Fărcăşeşti.

ROGOVA, com. în jud. Mehedinţi,
alcătuită din 2 sate, situată în Câmpia
Blahniţei, pe cursul superior al râului
Blahniţa; 1 436 loc. (1 ian. 2011): 676 de
sex masc. şi 760 fem. Nod rutier. Culturi
de cereale, plante tehnice şi de nutreţ,
floarea-soarelui, legume ş.a. Viticultură.
Creşterea bovinelor. Biserică având
dublu hram – „Sfântul Nicolae” şi
„Sfântul Ioan Botezătorul” (ante 1822, cu
picturi murale interioare din 1822), în
satul Poroiniţa şi biserica cu hramul
„Sfântul Nicolae” (1832, cu picturi murale
interioare originare), în satul Rogova.

ROGOZ, Mănăstirea ~ Õ Slobozia
Bradului.
ROHIA, Mănăstirea ~ Õ Târgu Lăpuş.

ROHIIŢA, Mănăstirea ~ Õ Târgu Lăpuş.

Roman. Primăria municipală

intravilan; densitatea: 4 643 loc./km2.
Staţie de c.f. (inaugurată la 15 dec. 1872).
Nod rutier. Expl. de gaze naturale şi de
balast. Turnătorie de fontă (falimentată
în 1999). Întreprindere de ţevi din oţel,
(din 1957), care produce ţevi pentru
conducte petroliere şi pentru construcţii,
burlane pentru tubajul sondelor, prăjini
grele pentru foraj etc. Constr. de strunguri carusel de 2 500–3 200 mm şi de
strunguri cu comandă numerică (din
1973), de maşini-unelte pentru ind. forestieră, de bile pentru rulmenţi şi de piese
de schimb pentru tractoare şi maşini
agricole. Fabrici de mobilă, conf., tricotaje, mat. de constr. (cărămidă, ţiglă,
olane, cahle de teracotă), obiecte sanitare
din porţelan, de
polistiren
]i de
produse şi alim. (zahăr,
din 1899, ciocolată, conserve, preparate
Produc\iede
de panificaţie
airbag-uri.
din carne şi lapte,).produse
ş.a.). Morărit. Fermă de creştere a porcilor.
Centru de ceramică populară (oale şi
străchini ornamentate cu motive geometrice sau florale de culoare verde deschis
sau brun pe fond alb). Spital (f. 1798).
Muzee de istorie, de artă şi de ştiinţele
naturii. Institut Teologic Franciscan
(inaugurat în 1990). Parc zoologic. La R.
s-a născut celebrul dirijor Sergiu Celibidache
(1912–1996) în casa căruia a funcţionat
Liceul de Artă. Istoric. Cele mai vechi
urme ale activităţii umane, scoase la iveală
de săpăturile arheologice, datează din
Paleolitic şi Neolitic, peste care s-au
suprapus vestigiile unei aşezări din Epoca
bronzului şi din perioada milen. 1 d.Hr.

Istoricul şi umanistul italian Antonio
Bonfini (istoriograf al lui Matia Corvin)
considera (în lucrarea sa Rerum Ungaricarum decades) că această localitate a fost
întemeiată de romani, numind-o Forum
Romanorum, iar istoricul grec Dionisie
Fotino (stabilit în sec. 19 la Curtea domnului Ioan Caragea, ca al doilea secretar)
aminteşte într-una dintre lucrările sale că
„oraşul datează din timpul împăratului
roman Caracalla, care a stabilit aici o colonie romană”. Cu toate aceste supoziţii,
R. este o aşezare veche, unii istorici români considerând-o anterioară întemeierii statului feudal Moldova, argumentând
că „oraşul ar fi purtat numele Sânmedru”.
Nicolae Iorga şi A. D. Xenopol consideră
că aşezarea a fost fundată de Roman I
(domn al Moldovei în anii 1391–1394), al
cărui nume îl şi poartă azi. Acesta a
construit la sf. sec. 14 o cetate din pământ
şi lemn, amintită documentar în 1392, în
jurul căreia au venit şi s-au stabilit o serie
de negustori şi meşteşugari, al căror
număr a crescut repede, punându-se
bazele unui târg la marginea cetăţii.
Localitatea apare menţionată documentar, pentru prima oară, cu numele Târgul
lui Roman pe Moldova, într-o listă cu oraşe
alcătuită în perioada 1388–1391, dar
primul document local care consemnează
oraşul cu numele Roman este uricul din
30 mart. 1392 emis în „cetatea noastră”
şi semnat de domnul Roman I, tatăl lui
perioada
Alexandru cel Bun. În 1408,
în1408-1413,
timpul
domniei lui Alexandru cel Bun, la R. a
domnul

fost
stabilit la
sediul
unei
Episcopii, care
care
a [ntemeiat
Roman
o Episcopie,
există şi în prezent, pe lângă care, în 1747,
domnul Grigore II Ghica a înfiinţat o
şcoală cu limbile de predare română şi
slavonă. Localit. R. a fost distrusă în mare
parte (inclusiv cetatea construită de
Roman I) prin incendiere, la 7 dec. 1467,
de către armatele comandate de Matia
Corvin, aflate într-o expediţie în
Moldova. Într-o cronică a sa, Grigore
Ureche consemnează că… „trecându
muntele, au trecut la Trotuş, de unde
luând drumul, au sosit la Roman,
noiembrie 29, şi acolo s-au odihnit
până în a şaptea zi, prădând şi jăcuind.
Iar a opta zi, dichembrie 7, au ars târgul
Romanului”. Aşezarea a fost refăcută
ulterior de Ştefan cel Mare, care de altfel
începuse construirea unei puternice cetăţi
din piatră, în 1466 (terminată în 1483), pe
care a numit-o Cetatea nouă a Romanului
sau Smederovo (azi cartier al oraşului cu
numele Smirodava), cu rol de avanpost al
Sucevei. În timpul domniei lui Ştefan cel
Mare, R. a fost nu numai un puternic
centru militar şi religios (Episcopia de
aici căpătând mai multe privilegii), ci şi
unul dintre cele mai importante aşezări
urbane ale Moldovei în care existau
numeroase bresle (blănari, croitori,
curelari, ciubotari, bărbieri etc.). În sec.
16–18, activitatea meşteşugărească a fost
amplificată de dezvoltarea comerţului,
impulsionat şi de stabilirea aici a unui
număr însemnat de armeni şi germani,
prin intermediul cărora legăturile

Roman. Catedrala episcopală „Cuvioasa Parascheva”

, restaurate [n 1926-1927 ]i
dup` renovarea bisericii [n 1994-2002.

construit` de }tefan cel Mare ]i distrus` [n 1675 de
Dumitra]cu Cantacuzino din ordinul Por\ii Otomane;
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comerciale s-au extins foarte mult. În sec.
17, oraşul R. este menţionat ca reşed.
domnească în timpul celei de-a doua
domnii a lui Gheorghe Ştefan (1653–
1658). În 1675, cetatea construită de Ştefan
cel Mare a fost distrusă de Dumitraşcu
Cantacuzino din ordinul Porţii Otomane.
Renumit pentru târgurile sale anuale,
care aveau loc de Sfântul Ilie (20 iul.),
oraşul R. a înregistrat o dezvoltare
accentuată după construirea (în anii 1869–
1872) căii ferate Focşani–Roman. În prima
jumătate a sec. 20 (până în 1950), oraşul
R. a fost reşed. judeţului omonim.
Declarat municipiu la 17 febr. 1968.
Monumente: ruinele cetăţii (sec. 14–17);
catedrala episcopală cu hramul
„Cuvioasa Parascheva” (sau „Sfânta
Vineri”), ctitorie din 1542 a domnului
Petru Rareş şi terminată în 1550 de fiul
său, Iliaş (cu unele modificări din sec. 17–
18 şi reparată în 1805), a fost ridicată pe
locul unei vechi biserici [nceput`
construită de
Petru I Mu]at
1391 ]i terminat`
de Alexandru
Roman
I sau[nAlexandru
cel Bun
la sf. sec.
cel Bun [n 1408 ]i
zugr`vit`
[n 1415
14–începutul
sec.
15. şi zugrăvită
în 1415
de Nichita şi Dobre. Biserica actuală
păstrează picturi murale datând din sec.
16. În vechea biserică a fost înmormântată
Doamna Anastasia, soţia lui Roman I şi
mama lui Alexandru cel Bun. Clopotniţa
datează dinainte de 1786; biserica
„Precista Mare”/sau „Adormirea Maicii
Domnului”, construită în perioada 23
mai-15 sept. 1569 prin grija Doamnei
Ruxandra,
soţia
lui
Alexandru
Lăpuşneanu, refăcută în perioada 1753–
1754 de episcopul Ioanichie pe cheltuiala
domnului Constantin (Cehan) Racoviţă,
]i refăcută din nou de
reparată [nîn1784-1787
1787 şi
către egumenul Macarie Basarabeanul
după avariile provocate de cutremurul
din 11 ian. 1838. Biserica a mai fost
reparată şi consolidată după cutremurele
din 10 nov. 1940 şi 4 mart. 1977; Biserica
Albă-Domnească, având hramul „Sfinţii
Voievozi”, ctitorie din anii 1611–1615 a
domnului Ştefan Tomşa II, s-a ruinat la
mijlocul sec. 17, pe locul ei zidindu-se o
nouă biserică în 1695 prin osârdia
spătarului Vasile Cantacuzino, care are
o frumoasă capeteasmă din lemn, datând
din 1913. Biserica a fost reparată în anii
1911, 1926–1928 (când i s-a adăugat şi
pridvorul), 1971, 1979 şi 1985; biserica
având hramul „Adormirea Maicii
Domnului”, construită în 1609 pe locul
unei vechi biserici armeneşti ce data din
1551, a fost restaurată în 1868. Biserica

azi monument
istoric,

,azi
monument
istoric,
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, azi monument istoric,

păstrează un evangheliar scris în 1265;
biserica cu hramul „Precista Mică”/sau
„Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”
a fost zidită în anii 1791–1826 pe locul
uneia din lemn construită la mijlocul sec.
18 de preotul Ioniţă. Biserica actuală, cu
pridvoradăugiri
ad`ugat [n
unele
din 1855, a fost reparată
[n 1997[n 1864-1867
în 1867 şi restaurată în 1945-1946
1945 şi]i în
anul
azi monument 2000; biserica având hramul „Sfântul
Nicolae”, zidită în anii 1747–1770 (pe
istoric,
locul uneia din lemn care data din anul
1600) şi reparată în 1810; biserica „Sfântul
Gheorghe”, construită în perioada 1843–
azi monument 1847 (pe locul uneia din 1790) şi reparată
istoric,
în anii 1927–1929; biserica „Sfinţii
Voievozi” (1595); biserica armenească
(1609–1610), restaurată în 1863–1868 sub
([n 1981,
biserica a fost conducerea arhitectului german Johann
Brandel Daggendorf; casa vornicului
preluat` de
Grigore Done (sf. sec. 18-începutul sec.19)
cultul
cumpărată de acesta în 1825 şi apoi de
ortodox
rom@n);
tatăl compozitorului Sergiu Celibidache,
azi în stare de degradare; hanul
Episcopiei (ante 1752); hanul lui Grigore
Done (c. 1830); casa lui Iancu Teodoru
(1850); statuia domnului Roman I Muşat,
operă a sculptorului Florin Zaharescu,
dezvelită la 31 mai 1992. La R. s-au născut
compozitorii Mihail Jora şi Alexandru
Celibidache ş.a.
Zirra, dirijorul
ziaristulSergiu
Filip Brunea-Fox

ROMANAŢI, subunitate a Câmpiei
Române, situată în SV acesteia, între
Piem. Olteţului (la N), râul Olt (E), fl.
Dunărea (S) şi râul Jiu (V), extinsă pe terit.
jud. Dolj şi Olt. Lăţimea şi lungimea max.
sunt aproximativ egale (c. 80 km). Este
formată din mai multe câmpuri, relativ
netede (cu înălţimi ce scad treptat de la N
la S, de la 140–150 m la 40–60 m), precum
şi din terasele şi luncile Jiului, Oltului şi
Dunării. În partea de S, terasele sunt
parţial ocupate cu dune de nisip, mai ales
în zona Dăbuleni–Ostroveni. Partea de
N a C.R. este acoperită cu soluri brune,
cea centrală cu soluri brun-roşcate, iar
cea sudică cu cernoziomuri cambice,
propice culturilor agricole. C.R. este slab
fragmentată de râuri, fapt pentru care s-a
creat
un vast sistem de irigaţii
(Dăbuleni–Ianca–Grojdibodu–Corabia;
Dăbuleni–Ştefan cel Mare; Bucinişu–
Brastavăţu–Vişina–Scărişoara etc.). În
partea de S a C.R. se păstrează o zonă de
peisaj natural (Õ Dăbuleni–Bechet). În
perimetrul celei mai mari părţi a C.R. a
existat, până în 1950, jud. Romanaţi (3 560
km2; 296 536 loc., 1 iul. 1937, cu 5 plăşi,
3 oraşe şi 252 de sate) şi se extinde una

dintre cele mai vechi şi originale zone
etnografice ale României, în cadrul căreia
se remarcă scoarţele bogat decorate cu
modele policrome, ţesăturile, lăzile de
zestre, vasele ceramice (în special cele de
Oboga), obiectele de port popular
femeiesc (cămaşa cu poale, vâlnicul sau
zăvelciul, betele, cojocul) ş.a.

ROMANU, com. în jud. Brăila, alcătuită
din 2 sate, situată în Câmpia Brăilei; 1 935
loc. (1 ian. 2011): 967 de sex masc. şi 968
fem. Culturi de cereale, plante tehnice şi
de nutreţ, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr
etc. Creşterea bovinelor. Satul Romanu a
fost înfiinţat în 1879, prin împroprietărirea însurăţeilor, cu numele Plătica
(numele actual datează din 1922), iar
satul Oancea în 1897. Biserica „Sfinţii
Voievozi” (1890-1894), în satul Romanu.

ROMÂNAŞI, com. în jud. Sălaj, alcătuită
din 6 sate, situată în Depr. Agrij, pe râul
Agrij, la poalele de NE ale M-ţilor Meseş;
2 982 loc. (1 ian. 2011): 1 494 de sex masc.
şi 1 488 fem. Nod rutier. În perimetrul
satului Romita, atestat documentar în
1408, în punctul numit „Cetate”, au fost
descoperite (1969) urmele unui castru
roman (130 x 158,5 m) datând de la
începutul sec. 3 şi cunoscut sub numele
de Largiana. Satul Românaşi apare menţionat documentar, prima oară, în 1305.
În satul Păuşa se află o biserică ortodoxă
din lemn cu două hramuri – „Sfântul
Nicolae” şi „Naşterea Domnului”, construită în 1730 şi pictată pe pereţii
interiori şi exteriori de vestitul zugrav
Ioan Pop din Românaşi în 1800. Bisericile
din lemn cu acelaşi hram – „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil”, în satele
Chichişa (sf. sec. 17), Poarta Sălajului
(1670, adusă în acest sat în 1835 din satul
Rostolţu Mare) şi Ciumărna (1771, cu
picturi pe pereţii interiori din 1801); în
satul Romita se află o biserică din lemn
cu hramul „Sfântul Nicolae” (începutul
sec. 18). În arealul satului Poarta Sălajului
se află o poiană naturală cu lalele pestriţe
(Fritillaria meleagris).

ROMÂNEŞTI 1. Com. în jud. Botoşani,
alcătuită din 4 sate, situată în SE Câmpiei
Jijiei Superioare, pe dr. râului Prut, la
graniţa cu Rep. Moldova; 2 039 loc. (1 ian.
2011): 1 035 de sex masc. şi 1 004 fem.
Culturi de cereale, plante tehnice, floareasoarelui, sfeclă de zahăr, legume ş.a. În satul
Dămideni se află o biserică din sec. 19.
2. Com. în jud. Iaşi, alcătuită din 3
sate, situată în Câmpia Jijiei Inferioare,
pe cursul superior al râului Hoiseşti;

1 786 loc. (1 ian. 2011): 886 de sex masc.
şi 900 fem. Culturi de cereale, plante
tehnice şi de nutreţ, floarea-soarelui,
cartofi ş.a. În arealul satului Româneşti
au fost descoperite fragmente de vase
ceramice datând de la sf. Epocii
bronzului (cultura Noua) şi din sec. 4. În
satul Româneşti, menţionat documentar,
prima oară, în 1609, se află biserica având
hramul „Sfântul Gheorghe” (1821).
ROMÂNI, com. în jud. Neamţ, alcătuită
din 3 sate, situată în partea de E-SE a
Depr. Cracău-Bistriţa, pe râul Români;
4 436 loc. (1 ian. 2011): 2 212 de sex masc.
şi 2 224 fem. Nod rutier. Apicultură.
Muzeu sătesc (în satul Goşmani).

ROMOS, com. în jud. Hunedoara, alcătuită din 5 sate, situată la poalele de NV
ale M-ţilor Şureanu, pe râul Romos; 2 825
loc. (1 ian. 2011): 1 394 de sex masc. şi
1 431 fem. Expl. de gips. Prelucr.
lemnului şi a metalelor. Ferme de creştere
a bovinelor şi ovinelor. Fond cinegetic.
În satul Romos, menţionat documentar,
prima oară, în 1206, se află un muzeu şi
o casă parohială evanghelică (sec. 17).
ROMULA Õ Dobrosloveni.

ROMULI, com. în jud. Bistriţa-Năsăud,
alcătuită din 2 sate, situată la poalele de
V ale M-ţilor Rodnei şi cele de E ale
M-ţilor Ţibleş, pe cursul superior al râului
Sălăuţa; 1 742 loc. (1 ian. 2011): 896 de sex
masc. şi 846 fem. Staţie (în satul Dealu
Ştefăniţei) şi haltă de c.f. (în satul
Romuli). Expl. şi prelucr. lemnului. Satul
Romuli apare menţionat documentar,
prima oară, în 1750. În arealul com. R.,
pe valea pârâului Strâmba (afl. al
Sălăuţei) se află o zonă bogată în izvoare
cu ape minerale de diferite tipuri (feruginoase, sodice, calcice, magneziene,
bicarbonatate), extinsă pe 10 ha, declarată
rezervaţie hidrogeologică şi cunoscută
sub numele de Zăvoaiele Borcutului. Cele
şase izv. cu ape minerale sunt grupate pe
un con de travertin de 800 m2, acoperit
în mare parte cu păduri de conifere. O
dată cu ieşirea la suprafaţă, apele minerale bicarbonatate pierd dioxidul de
carbon, iar carbonatul de calciu precipită,
depunându-se pe plante şi pe diverse
resturi organice. Depunerile succesive de
tuf calcaros în jurul izvoarelor au determinat formarea unui con proeminent.
Întreaga zonă este ocrotită de lege.
RONA DE JOS, com. în jud. Maramureş,
formată dintr-un sat, situată în partea de
N a Depr. Maramureş, pe râul Rona;

2 028 loc. (1 ian. 2011): 1 012 de sex masc.
şi 1 016 fem. Prelucr. lemnului. În satul
Rona de Jos, menţionat documentar,
prima oară, în 1360, se află o biserică
ortodoxă, din lemn, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” (1665), declarată
monument istoric. Turism.

RONA DE SUS, com. în jud. Maramureş,
alcătuită din 2 sate, situată în partea de
N a Depr. Maramureş, pe cursul superior
al râului Rona şi pe stg. Tisei, la graniţa
cu Ucraina; 4 539 loc. (1 ian. 2011): 2 292
de sex masc. şi 2 247 fem. Prelucr. lemnului. Producţie de ţuică. Două brutării.
Din sec. 15 până în 1931, în satul Coştiui
s-a exploatat sarea gemă, multe ocne, care
s-au prăbuşit, fiind umplute cu apă. În
satul Rona de Sus, atestat documentar în
1360, se află o mănăstire de maici, de rit
ucrainean (prima de acest fel din România),
cu biserica din lemn „Adormirea Maicii
Domnului”construită în perioada 28 aug.
1992–1995. În satul Coştiui, atestat
documentar în 1474, se află castelul
„Apafi” (sec. 15), o biserică greco-catolică (1780) şi o biserică ucraineană (sec.
19). Pe locul unei vechi ocne abandonate
s-a format, prin prăbuşire, un lac cu apă
sărată. În apropierea vechilor exploatări
de sare se păstrează şi un arboret de larice
(Larix decidua), ocrotit de lege, plantat la
mijlocul secolului 19, cu arbori de
dimensiuni impresionante şi cu aspect
monumental. În apropiere, în bazinul
pârâului Ronişoara (62 ha), se află
rezervaţia „Gorunetul de la Ronişoara”,
care conservă o pădure renumită pentru
calitatea excepţională a lemnului de
gorun, iar în arealul satului Coştiui există
o pădure de larice (0,7 ha).

ROSEŢI, com. în jud. Călăraşi, formată
dintr-un sat, situată în SE Câmpiei
Bărăganului, pe braţul Borcea al Dunării;
6 019 loc. (1 ian. 2011): 3 057 de sex masc.
şi 2 962 fem. Pescuit. Culturi de cereale,
plante tehnice şi de nutreţ, floareasoarelui, legume etc. Între 17 febr. 1968
şi 23 ian. 1981 a făcut parte din jud.
Ialomiţa. Fond cinegetic.
ROSNOU Õ Râşnov.

R O Ş C A - B U H A I O VA - H R E C I Ş C A ,
Rezervaţia ~ Õ Chilia Veche.

ROŞCANI, com. în jud. Iaşi, alcătuită din
2 sate, situată în lunca şi pe terasele de
pe dr. Prutului; 1 698 loc. (1 ian. 2011):
866 de sex masc. şi 900 fem. Pescuit.
Culturi de cereale, plante tehnice şi de
nutreţ, legume ş.a. Creşterea bovinelor.

Satul Roşcani este menţionat documentar
în 1722. În satul Rădeni, atestat documentar în 1554, se află bisericile cu
hramurile „Sfânta Treime” (ante 1750,
reparată în 1890), „Sfântul Gheorghe”
(1780, refăcută în 1868 şi reparată în 1895)
şi „Sfinţii Voievozi” (sec. 18, cu pridvor
adăugat în 1850). În arealul satului Roşcani se află o pădure alcătuită din stejar,
gorun, tei, frasin, arţar, la care se adaugă
speciile submediteraneene cărpiniţa
(Carpinus orientalis), aflată la limita
nordică a arealului său, şi în subarboret,
scumpia. Com. R. a fost înfiinţată la 7 apr.
2004 prin desprinderea satelor Roşcani şi
Rădeni din com. Trifeşti, jud. Iaşi.

ROŞIA 1. Com. în jud. Bihor, alcătuită
din 2 sate, situată în partea de N a Depr.
Beiuş, la poalele de S ale M-ţilor Pădurea
Craiului, pe cursul inf. al râului Valea
Roşie; 2 509 loc. (1 ian. 2011): 1 297 de sex
masc. şi 1 212 fem. Expl. de bauxită şi de
calcar. Expl. şi prelucr. lemnului. Tricotaje; panificaţie. Centru de pielărie şi
cojocărit, de ţesături (cergi, pături din
lână ş.a.) şi cusături populare. Satul Roşia
apare menţionat documentar, prima
oară, în 1445. În satul Lazuri, atestat
documentar în 1552, se află o biserică
ortodoxă, din lemn, cu hramul „Sfântul
Nicolae” (1779, cu unele modificări din
1900). În arealul com. R. se află peşterile
Bonchii, Gruieţ, Vacii, Ciur-Izbuc şi CiurPonor şi c. 40 de avenuri situate în M-ţii
Pădurea Craiului, în bazinul superior al
pârâului Roşia, într-o dolină uriaşă
(Groapa Ciur) din platoul carstic Runcuri.
În peştera Ciur-Izbuc au fost descoperite
oase şi amprente de gheare ale ursului
de peşteră. Apele care dispar în peştera
Ciur-Ponor reapar după c. 5 km în
Izbucul Topliţei.
2. Com. în jud. Sibiu, alcătuită din 6
sate, situată în partea de S a Pod. Hârtibaciului, pe cursul inf. al râului Hârtibaci;
5 253 loc. (1 ian. 2011): 2 699 de sex masc.
şi 2 554 fem. Halte de c.f. (în satele Caşolţ
şi Cornăţel). Culturi de cereale, plante de
nutreţ, cartofi ş.a. Creşterea ovinelor (în
satul Cornăţel). În arealul satului Caşolţ
au fost descoperite (1954–1958) vestigiile
unei aşezări neolitice de tip Vinča-Turdaş
(milen. 5–4 î.Hr.), în care s-au găsit unelte
din piatră, ceramică pictată policrom, cu
motive geometrice ş.a., urmele unei
aşezări rurale romane (sec. 2–3) cu
inventar alcătuit din fibule din bronz,
râşniţe, unelte, ceramică dacică şi romană
etc., precum şi o necropolă daco-romană
tumulară (sec. 2–3) cu morminte de
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incineraţie (peste 300 de tumuli), din care
s-au recuperat vase ceramice (ceşti, oale,
castroane din pastă roşie), podoabe,
monede imperiale romane (sec. 2) etc.
Toate satele com. R. apar menţionate
documentar, prima oară, în sec. 14: Roşia
(1327), Caşolţ (1302), Cornăţel (1306), Daia
(1327), Nou (1322), Nucet (1387). Biserici
în satele Roşia (sec. 13, fortificată în sec.
15, cu unele transformări din sec. 16–18),
Daia (sec. 13, cu zid de incintă şi turn din
sec. 17) şi Nou (sec. 13–14, cu unele
transformări din 1525); case ţărăneşti
vechi, în satele Daia (1525) şi Caşolţ (1750).

ROŞIA DE AMARADIA, com. în jud.
Gorj, alcătuită din 7 sate, situată în NE
Dealurilor Amaradiei, în zona de izv. a
râului Amaradia; 3 235 loc. (1 ian. 2011):
1 678 de sex masc. şi 1 557 fem. În satul
Roşia de Amaradia, atestat documentar
în 1503, se află biserica din lemn cu dublu
hram – „Sfinţii Voievozi” şi „Cuvioasa
Parascheva” (1782). Fond cinegetic.
ROŞIA DE SECAŞ, com. în jud. Alba,
alcătuită din 3 sate, situată în Pod.
Secaşelor, pe cursul superior al râului
Secaş; 1 538 loc. (1 ian. 2011): 778 de sex
masc. şi 760 fem. Preparate din lapte.
Morărit; produse de panificaţie. Colecţie
muzeală. Creşterea bovinelor. Satul Roşia
de Secaş apare menţionat documentar,
prima oară, în 1306, iar Ungurei în 1304.
În satul Tău, atestat documentar în 1335,
se află o biserică ortodoxă, din lemn, cu
hramul „Sfântul Gheorghe” (1780, cu
unele adăugiri şi pictată în 1820), iar în
satul Ungurei există biserica „Adormirea
Maicii Domnului” construită în 1898 pe
locul uneia din lemn.
ROŞIA MONTANĂ, com. în jud. Alba,
alcătuită din 16 sate, situată la poalele de
NV ale M-ţilor Metaliferi, în munceii
Roşiei Montane, la 700–800 m alt., pe râul
Roşia; 2 934 loc. (1 ian. 2011): 1 451 de sex
masc. şi 1 483 fem. Haltă de c.f. (în satul
Roşia Montană). Expl. de min. auroargentifere (amintite de Herodot) şi cuprifere.
Prelucr. lemnului; produse de panificaţie.
Muzeul mineritului cu exponate referitoare la istoria expl. şi prelucr. minereurilor din cele mai vechi timpuri şi
până în prezent, colecţii de minerale, de
şteampuri de măcinat, de port popular
local, de obiecte legate de ocupaţiile
locuitorilor din zonă, de etnografie etc. În
arealul com. R.M. a existat o importantă
aşezare romană, cunoscută sub numele
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de Alburnus Maior, întemeiată de împăratul roman Traian prin colonizarea unor
mineri iliri aduşi din Dalmaţia. În vremea
de atunci, această aşezare reprezenta cel
mai important centru de extracţie a
aurului din Dacia. Săpăturile arheologice
efectuate în 1855 au scos la iveală
numeroase tăbliţe cerate, cu inscripţii care
menţionau o mare diversitate de colonişti
specializaţi în expl. miniere, organizaţi
în asociaţii (colegia) cu caracter religios şi
profesional, precum şi referiri la unele
contracte economice. Tot aici au mai fost
identificate mai multe galerii de mină din
epoca dacică şi din timpul stăpânirii
romane, resturile unei roţi hidraulice din
lemn şi o instalaţie complexă de drenaj,
cu roţi suprapuse. În 1238, în această zonă
au fost colonizaţi germani cu dreptul de
a exploata aurul de aici. În sec. 17-20,
expl. aurului s-a efectuat în regim privat,
fapt atestat de existenţa a 77 de şteampuri
în 1676 şi 226 în 1772. În 1948 minele
particulare au fost desfiinţate. În Evul
Mediu localitatea a purtat diferite
denumiri: Valea Roşie, Verespatac, Roşia de
Munte, iar din 1592 poartă numele actual.
În legătură cu expl. minieră de la Roşia
Montană se poartă discuţii de demarare
a proiectului „Roşia Montană Gold
Corporation” în colaborare cu o firmă
canadiană care vizează revigorarea
activităţii miniere de expl. a aurului şi
argintului prin metode şi utilaje moderne
astfel încât să nu afecteze zona din punct
de vedere ecologic. Pe terit. satului

Cărpiniş a fost descoperită o brăţară
dacică din argint, spiralată, cu extremităţile terminate în protomă zoomorfă.
În satul Cărpiniş, atestat documentar în
1595, s-a născut Ion Oargă (c. 1747–1785),
ţăran iobag, cunoscut sub numele de
Cloşca, cel mai apropiat camarad de
luptă al lui Horea. În casa natală a lui
Cloşca (renovată în 1985) a fost organizat
un muzeu memorial. În satul Roşia
Montană, menţionat documentar în 1592
se află bisericile ortodoxe „Pogorârea
Duhului Sfânt” (1741) şi „Adormirea
Maicii Domnului” (1781), o biserică
romano-catolică (1866), una unitariană
(1796) şi una reformată (c. 1800), precum
şi mormântul lui Simeon Balint (1810–
1880), prefect în oastea lui Avram Iancu,
participant la Revoluţia din 1848–1849
din Transilvania, şi numeroase case vechi
ţărăneşti din sec. 18–19. În perimetrul
com. R.M. se află rezervaţia geologică
„Piatra Corbului”, martor litologic al
fazelor de erupţie târzii (sfârşitul
Pannonianului-Cuaternarul inferior) din
Munţii Apuseni, alcătuit din andezite
piroxenice, precum şi rezervaţia geologică „Piatra Despicată”, un bloc de
andezit bazaltoid de culoare închisă, total
diferit de rocile din jur. În împrejurimi se
află câteva lacuri antropice, care erau
folosite în trecut ca rezervoare de apă
pentru punerea în funcţiune a şteampurilor (Tăul Mare, Tăul lui Anghel, Tăul
Brazilor, Tăul Cornii). Com. R.M.
reprezintă un important centru turistic
din M-ţii Apuseni şi punct de plecare
spre Detunatele.

Roşia Montană. Vechile galerii romane ale exploatărilor miniere

ROŞIA POIENI Õ Lupşa.

ROŞIEŞTI, com. în jud. Vaslui, alcătuită
din 7 sate, situată în zona Colinelor
Fălciului, pe stg. râului Bârlad şi pe râul
Idrici; 3 476 loc. (1 ian. 2011): 1 766 de sex
masc. şi 1 710 fem. Staţie de c.f. (în satul
Roşieşti). Fermă de creştere a puilor de
găină. Centru viticol şi de vinificaţie. În
satul Roşieşti s-a născut Veniamin Costache
(1768–1846), mitropolit al Moldovei (1803–
1808 şi 1812–1842). Bisericile cu hramurile
„Sfântul Nicolae” (1710 sau 1738, refăcută
în 1853) şi „Sfinţii Voievozi” (1806), în
satele Gura Idrici şi Idrici. În satul Valea
lui Darie se află o biserică din vălătuci
datând din 1789.
ROŞIILE, com. în jud. Vâlcea, alcătuită
din 11 sate, situată în Piem. Olteţului, pe
râul Şasa; 2 716 loc. (1 ian. 2011): 1 368 de
sex masc. şi 1 348 fem. Expl. de gaze
naturale. Prelucr. lemnului. Apicultură.
Legumicultură. Pomicultură. Centru de
realizare a instrumentelor populare
(fluiere, cavale, piculine, flaute). Şcoală
din 1856 (în satul Roşiile). În satul Pleşeşti,
atestat documentar în 1633, se află o
biserică din zid având hramul „Intrarea
în Biserică a Maicii Domnului” (1693), iar
în satul Zgubea, o biserică din lemn cu
hramul „Sfântul Nicolae” (1791–1792),
declarată monument istoric. Biserici în
satele Perteşti (1770, reparată în 1888),
Lupuieşti (începutul sec. 19, reparată în
1875), Hotăroaia (sec. 19), Răţăleşti
(sec. 19), Romaneşti (”Intrarea în Biserică
a Maicii Domnului”, 1910), Balaciu
(1961). În satul Roşiile, menţionat documentar în 1560, există o biserică din 1937.

ROŞIORI 1. Com. în jud. Bacău, alcătuită
din 6 sate, situată în partea de V a Pod.
Central Moldovenesc, pe râul Moara;
2 279 loc. (1 ian. 2011): 1 155 de sex masc.
şi 1 124 fem. Abator. Morărit. Culturi de
cereale, plante tehnice, legume ş.a. Fermă
de creştere a ovinelor. Apicultură. Pomicultură (meri, pruni, cireşi, nuci, vişini).
Centru de tundere a ovinelor. Două
cămine culturale. Bisericile cu hramurile
„Adormirea Maicii Domnului” (1777,
reparată în 1808), declarată monument
istoric, şi „Sfântul Nicolae” (1811), în
satele Poieni şi Misihăneşti.
2. Com. în jud. Bihor, alcătuită din 3
sate, situată în Câmpia Ierului; 3 178 loc.
(1 ian. 2011): 1 551 de sex masc. şi 1 627
fem. Culturi de cereale, plante tehnice şi
de nutreţ ş.a. Prelucr. produselor agricole.
În satul Roşiori, atestat documentar în
perioada 1291–1294, au fost descoperite

Roşiori de Vede. Casa ştiinţei şi tehnicii

urmele unei aşezări fortificate, aparţinând
culturii otomani (sec. 19–13 î.Hr.), cu
inventar bogat alcătuit din ceramică tipică
acestei culturi, cu decor spiralic incizat,
piese din bronz (topor, brăţară ş.a.) etc.
Com. R. a fost înfiinţată la 23 apr. 2003 prin
desprinderea satelor Mihai Bravu, Roşiori
şi Vaida din com. Diosig, jud. Bihor.
3. Com. în jud. Brăila, alcătuită din 4
sate, situată în Câmpia Bărăganului, pe
malul de V al lacului Tătaru; 2 885 loc.
(1 ian. 2011): 1 428 de sex masc. şi 1 457 fem.
Satul Roşiori a fost întemeiat în anii 1878–
1881, prin împroprietărirea însurăţeilor
(conform legii de împroprietărire din
1878), iar satul Pribeagu în 1897. În satul
Roşiori se află biserica „Întâmpinarea
Domnului” (1894, renovată în 1968–
1969).
4. Com. în jud. Ialomiţa, formată
dintr-un sat, situată în Câmpia Moviliţei,
pe valea râului Colceag; 2 098 loc. (1 ian.
2011): 1 040 de sex masc. şi 1 058 fem.
Culturi de cereale, plante tehnice şi de
nutreţ, floarea-soarelui, tutun ş.a. Biserică
zidită în 1892, cu picturi murale interioare
originare, reparată în 1992–1993 şi resfinţită la 11 sept. 1994. Com. R. a fost înfiinţată la 7 apr. 2004 prin desprinderea satului
Roşiori din com. Moviliţa, jud. Ialomiţa.

ROŞIORI DE VEDE, municipiu în jud.
Teleorman, situat în Câmpia GăvanuBurdea, la 83 m alt., pe dr. râului Vedea,
la 35 km NV de municipiul Alexandria;
29 832 loc. (1 ian. 2011): 14 425 de sex
masc. şi 15 407 fem. Supr.: 74 km2, din care
11,5 km2 în intravilan; densitatea: 2 594
loc./km2. Nod feroviar (staţia de c.f. a fost
inaugurată la 1 ian. 1887) şi rutier.
Producţie de piese turnate din fontă şi
oţel, de confecţii metalice şi textile, de
mobilă, de geamuri pentru clădiri şi
automobile, de îmbrăcăminte pentru
lucru, de produse electrice, electrocasnice
si alim. (ulei vegetal, conserve din legume

şi fructe, preparate din carne şi lapte, bere,
vin, băuturi alcoolice, produse de panificaţie) şi de nutreţuri concentrate.
Morărit. Muzeu municipal (f. 1965) cu
interesante colecţii documentare referitoare la Răscoala ţărănească din 1907,
colecţii de arheologie, numismatică, artă,
etnografie ş.a. Biblioteca municipală
[n 1950.
„Gala Galaction”., inaugurat`
Cinci iazuri
piscicole.
Istoric. În arealul municipiului au fost
descoperite vestigii neolitice, urmele unui
castru roman de pământ, cu val şi şanţ de
apărare, situat la 7,5 km SV de centrul
municipiului, pe vechiul limes transalutanus, numit Valul lui Traian, precum
şi o spadă din bronz, de tip micenian,
datând din Epoca bronzului. Amintită
documentar ca târg, prima oară, în 1385,
cu numele Russenart, localit. apare consemnată în 1503, în registrele oraşului
Braşov, în legătură cu prezenţa la Braşov
a unor negustori din Ruşii de Vede. Cu
aceeaşi denumire (Ruşii de Vede), aşezarea
mai apare consemnată la 18 mai 1526 întrun act semnat de domnul Radu de la
Afumaţi. În sec. 16 s-a stabilit la Roşiori
de Vede sediul unei căpitănii de călăraşi,
ocazie cu care localit. a devenit oficial
reşed. jud. Teleorman – funcţie pe care a
păstrat-o până în 1837. În 1831 figura ca
singurul oraş al jud. Teleorman în care
existau 42 de băcani, 17 cojocari, 17
cizmari, 15 căldărari, 14 boiangii ş.a. În a
doua jumătate a sec. 19 a fost un important centru de instrucţie militară, iar în
timpul Războiului pentru Independenţă

Roşiori de Vede. Clădirea Primăriei

Roşu
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aici s-a aflat un punct de concentrare a
trupelor române în drumul lor spre
Bulgaria. În prima jumătate a sec. 20 s-a
remarcat ca pr. centru comercial de cereale, cu vestite târguri săptămânale şi
două târguri anuale mai mari (la 25 mart.
şi 8 sept.). Oraşul s-a dezvoltat din punct
de vedere urbanistic şi industrial, cu precădere după reforma ad-tiv teritorială din
febr. 1968. Declarat municipiu la 18 ian.
1995. Monumente: bisericile cu hramurile
„Sfântul Ilie” (1804, cu unele adăugiri din
1883), „Sfântul Teodor-Tiron” (1818), monument istoric,
„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”-Serdăreasa (1832–1835, cu zid de incintă, turn
de apărare şi casă parohială), „Adormirea
Maicii Domnului” (1831-1836), „Cuvioasa
Parascheva” (1836), „Sfântul Ioan Nou”
(1842), „Sfânta Cruce” (1849); ruinele bisericii „Sfântul Nicolae” (1780); clădirile
Gării de Est (1889), Şcolii (1892), Primăriei
(1912) şi Judecătoriei (1912); casa „Mamut”
(1899), declarată monument istoric.
ROŞNOV Õ Râşnov.

ROŞU 1. Dealul ~, masiv deluros în Subcarpaţii Vrancei, delimitat de râurile
Râmnic (S) şi Motnău (N şi E), alcătuit
din fliş grezos cu intercalaţii şistoase, fliş
bituminos cu gresie de Kliwa şi conglomerate. Alt. max.: 944 m. Acoperit cu păduri
de fag.
2. Vârf în masivul Iezer, reprezentând
alt. max. a acestuia (2 473 m).
p`r`sit` [n 1940-1970, reparat` ]i reactivat` [n 1975;
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Rotund

3. Lac în partea de E a Deltei Dunării,
între braţele Sulina şi Sfântu Gheorghe,
la N de grindul Sărăturile, la c. 5 km V
de ţărmul Mării Negre. Supr.: 14,5 km2.
Lungime: 7,5 km; lăţime max.: 4,5 km;
vol.: 21,7 mil. m3. Fundul lacului se află
la 2 m sub nivelul Mării Negre. Comunică cu lacul Puiu prin canalul Potcoava,
cu braţul Sfântu Gheorghe prin canalele
Ivancea şi Tătaru, cu braţul Sulina prin
canalul Tătaru şi cu Marea Neagră prin
mai multe canale mici. Importanţă
piscicolă.
ROTUND, Lacul ~ Õ Lacul Rotund.

ROTUNDA 1. Pasul ~ Õ Rodna (2).
2. Com. în jud. Olt, formată dintr-un
sat, situată în Câmpia Romanaţi; 2 796 loc.
(1 ian. 2011): 1 423 de sex masc. şi 1 373
fem. Culturi de cereale, sfeclă de zahăr,
floarea-soarelui, plante tehnice şi de nutreţ
etc. Satul Rotunda este atestat documentar în 1700. Satul Rotunda Nouă,
înfiinţat în 1893, a fost înglobat, în 1923,
în satul Rotunda. Bisericile cu hramurile
„Buna Vestire” (1843, pictată în 1868) şi
„Izvorul Tămăduirii” (1906).
ROVINARI, oraş în jud. Gorj, situat în
partea de S a Depr. Târgu Jiu, la poalele
de V ale Dealului Bran, la 200 m alt., pe
stânga văii Jiului, la 25 km S de muni-

Rozavlea. Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”

cipiul Târgu Jiu; 13 395 loc. (1 ian. 2011):
6 597 de sex masc. şi 6 798 fem. Supr.: 26,3
km2, din care 4,5 km2 în intravilan;
densitatea: 2 977 loc./km2. Staţie finală de
c.f. Mare centru carbonifer (expl. lignitului la suprafaţă). Centrală electrică şi
de termoficare (Complexul energetic
Rovinari) cu o putere instalată de 1 320
MW, construită în 1976-1979. Reparaţii
de utilaj minier. Patinoar (inaugurat în
anul 2008). Istoric. Ca urmare a intensificării expl. carbonifere, satele Rovinari
şi Poiana au fost contopite într-o singură
aşezare (1981), declarată oraş la 9 dec.
1981 prin Decret prezidenţial (nr. 367/9
dec. 1981). În prezent, are în subordine
ad-tivă localit. componentă Vârţ. Monumente: biserica „Sfinţii Voievozi” (1796).
La 3 km NE de oraş se află o poiană cu
narcise, declarată monument al naturii.
ROZAVLEA, com. în jud. Maramureş,
formată dintr-un sat, situată în Depr.
Maramureş, pe râul Iza, la 87 km E de
municipiul Baia Mare; 3 405 loc. (1 ian.
2011): 1 743 de sex masc. şi 1 662 fem.
Nod rutier. Pomicultură. Agroturism. În
satul Rozavlea, menţionat documentar,
prima oară, în 1353, se află o biserică din
lemn, pe fundaţie din piatră, cu hramul
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”,
construită în 1717-1720 pe locul uneia din
1661 distrusă de tătari; are un turn-clopotniţă, cu foişor şi coif prelung. Biserica
păstrează picturi interioare executate pe
pânză în 1823–1825 de meşterul Ioan
Plohod din Dragomireşti şi apoi lipite pe
pereţi, precum şi icoane din sec. 18. Biserica
a fost restaurată în 1981 şi 2008 şi declarată
monument istoric.

ROZNOV, oraş în jud. Neamţ, situat în
partea de N a Depr. Cracău-Bistriţa, pe
râul Bistriţa, la 15 km SE de municipiul
Piatra-Neamţ; 9 691 loc. (1 ian. 2011):
4 736 de sex masc. şi 4 955 fem. Supr.: 40,4
km2, din care 9,5 km2 în intravilan; densitatea: 1 020 loc./km2. Staţie de c.f. (inaugurată la 15 febr. 1884). Nod rutier. Două
hidrocentrale: Roznov I (14,3 MW), dată
în folosinţă în 1963 şi Roznov II (14 MW),
intrată în funcţiune în 1964. Combinat
chimic (îngrăşăminte azotoase, acid
sulfuric). închis
Expl. ]i
lemnului:
sulfuric),
în prelucr.
2011. Expl.
şi prelucr.
lemnului:
cherestea,
butoaie,
feresmobil`, cherestea,
butoaie,
u]i,uşi,
ferestre, lăzi, doage. Fabrici de conf., tricotaje
şi de produse alim. Parc dendrologic (3 ha)
cu arbori seculari (stejari, fagi, castani) şi
specii rare (tisă, brad argintiu, salcâm
japonez ş.a.). Localit. Roznov apare menţionată documentar, prima oară, la 8 apr.

1419, ca aşezare situată pe Câmpul lui
Dragoş, iar cu numele actual datează din
18 apr. 1576. În 1835 apare consemnată
ca loc de desfăşurare a iarmaroacelor (la
început se ţineau aici 34 de iarmaroace
pe an, iar în 1842 se ajunsese la doar 12
iarmaroace anual). Com. Roznov a fost
trecută în categoria oraşelor la 22 oct.
2003, având în subordine ad-tivă satele
Chintinici şi Slobozia. În Roznov se află
biserica „Sfântul Nicolae” (ctitorie din
1759 a marelui logofăt Nicolae RusetRoznoveanu, cu unele transformări din
reconstruit`
in stil rusesc,
[n anii
anii 1884–1892,
executate
de1884-1892,
ing. Ion
dup`
planurile
arhitectului
Bacalu)
şi o bise
rică înrus
stilNikolai
rusesc, cu
picturi muraleSultaneff,
executatepe
încheltuiala
anii 1913–1915
Vladimirovici
de Costin Gheorghe
Petrescu,Ruset-Roznoveanu.
construită în anii
colonelului
1890–1892
după planurile
arhitectu
lui rus
Biserica
p`streaz`
picturi murale
interioare
Nikolai [n
Vladimirovici
executate
anii 1913-1915 Sultanef,
de Costin din
iniţiativacel
şi care
pe cheltuiala
colonelului
Petrescu,
a realizat picturile
din G.
Ruset-Roznoveanu
şi
a
soţiei
sale
interiorul Atheneului Rom@n din Bucure]ti;
Alexandrina; în satul Slobozia se află o
biserică din lemn cu hramul „Sfântul
Dumitru” (1816).
RUCĂR, com. în jud. Argeş, alcătuită din
2 sate, situată pe cursul superior al râului
Dâmboviţa, în culoarul depresionar
Rucăr-Bran, la 630 m alt., la poalele de
NE ale M-ţilor Leoata, cele de S ale
M-ţilor Piatra Craiului şi cele de SE ale
M-ţilor Iezer; 6 019 loc. (1 ian. 2011): 3 089
de sex masc. şi 2 930 fem. Expl. de gresii
şi calcare. Expl. şi prelucr. lemnului (cherestea). Produse textile şi alim. (preparate
din lapte şi carne). Centru de dulgherit
şi de confecţionare a uneltelor din lemn.
Muzeu etnografic. Creşterea bovinelor şi
ovinelor. Agroturism. În timpul domniei
împăratului roman Traian (98–117), la R.
a fost construit, de către Cohors II Flavia
Bessorum, un castru militar, în cadrul
sistemului de apărare al Imperiului
Roman, numit limes transalutanus, care
avea misiunea să controleze trecerea spre
Dacia Superior, prin Pasul Bran. Situat
pe un vechi şi important drum comercial,
care lega Muntenia de Transilvania, R. a
fost, în Evul Mediu, un important punct
de vamă. În apropiere, pe Dealul Orăţii,
se află ruinele Cetăţii lui Negru Vodă (sec.
14), cunoscută şi sub numele de Cetatea
Dâmboviţei sau Cetatea nemţilor. În satul
Rucăr, menţionat în hrisoavele anilor
1602, 1628, 1634, 1680, 1767, 1787, 1802
ş.a. se află biserica având dublu hram –
„Sfântul Gheorghe” şi „Sfântul Dumitru”
(1780), o dârstă cu piuă (sec. 19) şi o casă
ţărănească din sec. 19 (refăcută în 1855),
construită din bârne de brad pe soclu din

, adezivi

Ruginoasa

Rucăr. Vedere generală

piatră. Satul Rucăr prezintă un interes
turistic deosebit, determinat de pitorescul
cadrului natural, de climatul submontan,
tonic, de frumuseţea şi originalitatea
portului popular, de stilul caselor ţărăneşti, cu aspect de vilă etc. Totodată, satul
Rucăr reprezintă punctul de plecare spre
cheile şi peştera Dâmbovicioara, spre
crestele M-ţilor Piatra Craiului, Leaota,
Iezer ş.a.

RUCĂR-BRAN, culoar depresionar de
origine tectono-erozivă, situat în partea
de E Carpaţilor Meridionali, la 1 000–
1 200 m alt., între M-ţii Leaota şi Bucegi
(la E) şi M-ţii Piatra Craiului şi Iezer
(la V), dominat de numeroase „gâlme”
calcaroase cu înălţimi de peste 1 300 m.
Este străbătut de o şosea modernizată
(inaugurată în 1891 în prezenţa regelui
Carol I), care asigură legătura între
Muntenia şi Transilvania (Câmpulung–
Rucăr–Pasul
Giuvala–Bran–Râşnov–
Braşov). Potenţial turistic ridicat,
determinat de pitorescul său, întregit de
spectaculoasele chei ale Dâmboviţei,
aflate în apropiere, de prezenţa crestelor
muntoase care îl domină, de frumoasele
aşezări etc.

contact a Subcarpaţilor Vrancei cu
Câmpia Siretului Inferior, pe cursul inf.
al râului Trotuş şi pe râul Domoşiţa; 4 336
loc. (1 ian. 2011): 2 149 de sex masc. şi
2 187 fem. Prelucr. lemnului. Viticultură.
Bisericile din lemn cu hramurile „Cuvioasa Parascheva” (sec. 17), „Sfântul
Gheorghe” (1757–1758, ctitorie a lui Ioan
Scarlat şi Grigore Ghica) şi „Sfântul
Nicolae” (sec. 18, reconstruită în 1827 şi
refăcută în 1914 după un incendiu), în
satele Rugineşti, Angheleşti şi Copăceşti.
La Rugineşti s-a născut geologul Sava
Athanasiu.

RUDARI Õ Izvoare (2).

RUDĂRIA, denumirea până la 19 mai
1970 a com. Eftimie Murgu.
RUDEŞTI Õ Bălcăuţi.

RUGETU, masiv deluros în Piem.
Olteţului, reprezentând alt. max. a
acestuia (549 m).

RUGINEŞTI, com. în jud. Vrancea,
alcătuită din 4 sate, situată în zona de

Ruginoasa (3). Palatul lui Alexandru Ioan Cuza

RUGINOASA 1. Colinele RuginoasaStrunga, zonă deluroasă în SE Pod.
Sucevei (parte componentă a Culmii
Siretului), la E de valea Siretului, alcătuită
din culmi prelungi, orientate NV-SE, cu
înălţimi în jur de 300 m, cu versanţi
abrupţi către Câmpia Moldovei. Colinele
R.-S. sunt constituite din roci aparţinând
Sarmaţianului (argile marnoase, gresii,
nisipuri, calcare oolitice) în care râurile
şi-au săpat văi adânci, cu versanţi înclinaţi, afectaţi de procese erozionale şi alunecări de straturi. Zona colinară este
dominată de numeroase vârfuri (Bobeica
373 m, Lampa 324 m, Movileni 334 m,
Hândreşti 302 ş.a.) separate de şei (înşeuări), între care cele mai cunoscute sunt
Ruginoasa 290 m, Heleşteni 290 m şi
Strunga 280 m.
2. Şaua ~, înşeuare largă în partea de
S a Colinelor Ruginoasa-Strunga, pe cumpăna de ape dintre izv. râurilor Bahlueţ
şi Barcu, la 290 m alt., străbătută de c.f.
Paşcani–Târgu Frumos şi de o şosea
modernizată.
3. Com. în jud. Iaşi, alcătuită din 4
sate, situată în zona Colinelor RuginoasaStrunga, în perimetrul înşeuării Ruginoasa, în reg. de izvoare a râurilor
Bahlueţ şi Barcu; 6 380 loc. (1 ian. 2011):
3 292 de sex masc. şi 3 088 fem. Staţie de
c.f. (în satul Ruginoasa), inaugurată la

811

Fabric` de juc`rii (din anul 2013).
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Runc

1 iun. 1870. Expl. de gresii. Confecţii
textile. Pomicultură (meri, pruni, peri).
Creşterea bovinelor. Pe terit. satului
Ruginoasa, pe Dealul Drăghici, au fost
descoperite (1926) vestigiile unei aşezări
neolitice de tip Cucuteni A, în cadrul
căreia au fost găsite unelte şi obiecte din
silex, metal şi os, fragmente de vase ceramice pictate, figurine feminine cu tors
plat şi decor spiralat incizat, figurine zoomorfe (bovide) schematizate sugestiv ş.a.
În satul Ruginoasa, menţionat documentar, prima oară, în 1596, se află un
han de dimensiuni mari (sec. 18, cu modificări din sec. 19 şi reparat în 1905), biserica având hramul „Adormirea Maicii
Domnului”, construită în stil neoclasic în
anii 1801–1805 din iniţiativa vistiernicului
Săndulache Sturdza şi renovată în 1833
de Alexandru Ioan Cuza (avariată în
timpul celui de-al Doilea Război Mondial,
biserica a fost refăcută în 1955) şi un palat
în stil neogotic, ridicat în 1811 de
Săndulache Sturdza. În 1862, palatul a
fost cumpărat de domnitorul Alexandru
Ioan Cuza şi transformat în reşedinţă
domnească. Palatul, renovat şi restaurat
în mai multe rânduri (1963, 1971–1975,
1982), adăposteşte în prezent Muzeul
memorial „Alexandru Ioan Cuza”. În
curtea bisericii din satul Ruginoasa a fost
înmormântat, în 1873, Alexandru Ioan
Cuza, ale cărui oseminte au fost reînhumate mai târziu la biserica „Sfinţii Trei
Ierarhi” din Iaşi.
4. Com. în jud. Neamţ, alcătuită din
2 sate, situată în Subcarpaţii Neamţului,
la 30 km E-NE de municipiul PiatraNeamţ; 2 011 loc. (1 ian. 2011): 970 de sex
masc. şi 1 041 fem. În satul Bozienii de
Sus se află biserica „Înălţarea Domnului”
(ante 1653) şi casa „Dimitrie Ghica”
(începutul sec. 19). Com. R. a fost înfiinţată la 17 iul. 2003 prin desprinderea
satelor Bozienii de Sus şi Ruginoasa din
com. Dulceşti, jud. Neamţ.

RUNC sau RUNCU, Mănăstirea ~ Õ
Buhuşi.
RUNCEASA Õ Malu cu Flori.
RUNCENI Õ Jugureni.

RUNCU 1. Masiv deluros cu aspect de
culme orientată NE-SV (c. 700 m alt.),
situat în extremitatea de V a Muscelelor
Argeşului, între văile râurile Olt (la V) şi
Topolog (la E), extins pe terit. jud. Vâlcea
şi Argeş. Alcătuit din formaţiuni sarma-

ţiene şi aquitaniene (gresii, marne, şisturi
argiloase, cinerite). Acoperit cu păduri
de fag şi cu livezi.
2. Com. în jud. Dâmboviţa, alcătuită
din 6 sate, situată la poalele de SE ale
M-ţilor Leaota şi cele de SV ale M-ţilor
Bucegi, pe cursul superior al râului
Ialomicioara; 4 611 loc. (1 ian. 2011): 2 313
de sex masc. şi 2 298 fem. Pomicultură.
Agroturism. În satul Bădeni se află
biserica având hramul „Adormirea Maicii
Domnului” (1820, reparată în 1880), iar
în satul Runcu o biserică cu hramul
„Sfântul Ignatie” (1844–1845) şi o biserică
având triplu hram –„Intrarea în Biserică
a Maicii Domnului”, „Sfântul Nicolae” şi
„Duminica Tomii” (1844–1846).
3. Com. în jud. Gorj, alcătuită din 7
sate, situată în Depr. Subcarpatică
Olteană, la poalele de S ale M-ţilor
Vâlcan, pe cursul superior şi mijlociu al
râului Jaleş; 5 497 loc. (1 ian. 2011): 2 759
de sex masc. şi 2 738 fem. Expl. de calcar
(în satul Suseni). Pomicultură (meri,
pruni, peri). Viticultură. Apicultură.
Creşterea melcilor. Sanatoriu şi muzeu
etnografic (în satul Dobriţa). În satul
Runcu se află biserica „Sfânta
Parascheva” (1897-1907, consolidată şi
restaurată în 2008-2010) si o biserică din
sec. 17, atribuită Domniţei Florica, fiica
lui Mihai Viteazul. La N de satul Runcu,
pe valea Sohodolului (M-ţii Vâlcan) se
află complexul turistic Bucium. În arealul
com. R. se află rezervaţiile naturale
Izbucul Jaleşul, Gropul Sec (Muntele
Pleşa–Cheile Pătrunsa), Răchiţeaua şi
Cheile Runcului (sau Sohodolului).
4. Com. în jud. Vâlcea, alcătuită din
7 sate, situată în extremitatea de V a
Muscelelor Argeşului, la poalele de S ale
Dealului Runcu, în zona de izvor a râului
Sâminic; 1 067 loc. (1 ian. 2011): 519 de
sex masc. şi 548 fem. Pomicultură (meri,
peri, pruni). În satul Runcu se află biserica
„Sfinţii Voievozi” (1577, refăcută în 18501855), declarată monument istoric.
5. Mănăstirea ~ Õ Buhuşi.

RUNCU SALVEI, com. în jud. BistriţaNăsăud, formată dintr-un sat, situată în
zona Muscelelor Năsăudului, pe valea
Someşului Mare; 1 360 loc. (1 ian. 2011):
665 de sex masc. şi 695 fem. Prelucr. lemnului. Creşterea bovinelor şi ovinelor.
Produse de artizanat (opinci). Agroturism. Biserica din lemn cu hramul „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1757,
pictată în 1784), declarată monument
istoric. Com. R.S. a fost înfiinţată la 3

mart. 2005 prin desprinderea satului
Runcu Salvei din com. Salva, jud. BistriţaNăsăud.

RUPEA, oraş în jud. Braşov, situat în
zona de contact a Pod. Hârtibaciului cu
Subcarpaţii Homoroadelor, la 451 m alt.,
pe stg. râului Valea Mare, la 63 km NV
de municipiul Braşov; 5 608 loc. (1 ian.
2011): 2 765 de sex masc. şi 2 843 fem.
Supr.: 74,9 km2, din care 5,4 km2 în intravilan; densitatea: 1 039 loc./km2. Staţie
de c.f. Nod rutier. Expl. de marne şi
argile. Producţie de piese şi accesorii
pentru autovehicule, de traverse din
beton pentru căile ferate, de conf. şi tricotaje, de prelucr. a lemnului (mobilier) şi
de produse alim. Producţie de covoare
manuale din lână. Fermă de creştere a
bovinelor. Siloz de cereale. Izvoare cu ape
minerale clorosodice şi sulfuroase, cu
efecte curative în tratamentul afecţiunilor
reumatice şi ginecologice. Muzeu cu secţii
de istorie şi etnografie (mobilier, costume
populare, ceramică, unelte, ţesături,
icoane), din 1970. Istoric. Pe terit.
actualului oraş au fost descoperite
vestigii paleolitice şi neolitice (unelte din
piatră, fragmente ceramice, urne funerare
etc.). Pe vatra anticei aşezări dacice,
numită de către romani Rupes (nume de
la care derivă cel actual), s-a dezvoltat
localit. medievală, menţionată documentar, prima oară, în 1324. În 1433,
aşezarea apare consemnată ca târg, cu
numele de Köhalm (în traducere: vârf de
stâncă) sau Cohalm, denumire care s-a
menţinut până în 1929, dată după care
s-a adoptat numele de Rupea. În sec. 15,
localit. s-a afirmat ca un important centru
comercial şi meşteşugăresc (aici funcţionau
12 bresle), iar în sec. 19 şi în prima
jumătate a sec. 20, Rupea era renumită
pentru cele patru târguri mari anuale. În
1432, 1437 şi 1788 localit. a fost jefuită şi

Rupea. Cetatea

Russenart
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de sex masc. şi 2 292 fem. Hidrocentrală
cu patru grupuri energetice (primul intrat
în funcţiune în 1989, iar cel de-al patrulea
la 20 mart. 1992), cu o putere instalată de
53 MW. Culturi de cereale, plante tehnice
şi de nutreţ, legume ş.a. Până la 17 febr.
1968, com. R. s-a numit Rusăneştii de Jos.
În satul Rusăneşti se află biserica
„Adormirea Maicii Domnului” (1832,
reparată în 1859, 1928, 1961) şi conacul
„Vorovoreanu” (sf. sec. 19), iar în satul
Jieni există biserica din lemn cu hramul
„Sfântul Ioan Botezătorul” (sec. 18),
adusă aici în 1836 din jud. Teleorman.
RUSCA, vârf în M-ţii Poiana Ruscăi,
alcătuit din filite şi şisturi sericitocloritoase, situat în zona de intersecţie a
limitelor judeţelor Timiş, Caraş-Severin
şi Hunedoara. Alt.: 1 355 m (al doilea ca
înălţime, după vf. Padeş).
Rusca Montană. Cariera de marmură (în satul Ruschiţa)

pustiită de năvălirile turcilor, iar în 1716
a izbucnit o puternică epidemie de ciumă
care a provocat moartea unei mari părţi
a populaţiei. În perioada interbelică,
Rupea a fost un puternic centru cultural
săsesc, dar o dată cu emigrarea acestora
în anii comunismului, nivelul cultural s-a
depreciat. Declarat oraş în 1951, Rupea
are în subordine ad-tivă localit. componentă Fişer. Monumente: Cetatea
Cohalmului, construită în etape (sec. 13–
17) pe un deal bazaltic din partea de V a
oraşului (dealul este declarat rezervaţie
geologică), menţionată documentar,
prima oară, în 1324, într-un act emis de
regele Ungariei Carol I Robert de Anjou.
{n 1324,
reprezentan\ii
regelui Carol
I
După
această
dată, reprezentanţii
regelui
Carol
Robert
deauAnjou
aucetatea
ocupatpecetatea
RobertI de
Anjou
ocupat
care au
pe
care aup@n`
stăpânit-o
timp
st`p@nit-o
[n 1420,
c@nddea aproape
fost redat`un
secol (în 1420, aceasta a fost redată
locuitorilor din Rupea). În 1688, cetatea
a fost ocupată şi refăcută de austrieci, care
şi-au instalat aici o garnizoană. În timpul
epidemiei de ciumă din 1716, cetatea a
fost folosită ca loc de refugiu pentru
locuitorii care nu erau afectaţi de aceasta,
iar în 1788 ca adăpost împotriva năvălirii
turcilor. Cetatea a fost abandonată în 1790
Ample
de restaurare
2009-2012;
şi apoilucr`ri
restaurată,
ultima[noară,
în 1954;
biserica evanghelică (sec. 14–16), în stil
gotic, păstrează o importantă colecţie de

covoare orientale. În Rupea există
numeroase case vechi (sec. 17–19), iar în
localit. componentă Fişer se află o cetate
ţărănească cu biserică evanghelică de
incintă (sec. 15–16). Rezervaţia „bazaltele
de la Rupea” reprezintă punctul cel mai
vestic de apariţie a bazaltelor din aria
M-ţilor Perşani, izolat în plină zonă de
depozite sedimentare ale bazinului
Transilvaniei.
RUPES Õ Rupea.

RUPTURA Õ Vârvoru de Jos.

RUS, com. în jud. Sălaj, alcătuită din 3
sate, situată la poalele Dealurilor
Gârboului, pe stg. râului Someş; 1 101 loc.
(1 ian. 2011): 531 de sex masc. şi 570 fem.
Haltă de c.f. (în satul Rus). Expl. şi
prelucr. primară a lemnului. Fermă de
creştere a struţilor. În satul Rus,
menţionat documentar, prima oară, în
1325, se află biserica „Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil” (1892-1894, renovată în
1981-1989 şi pictată în 2008-2010).

RUSĂNEŞTI 1. Lac de acumulare
realizat pe cursul inf. al Oltului, în arealul
com. Rusăneşti, dat în folosinţă în 1989;
vol.: 78 mil. m3.
2. Com. în jud. Olt, alcătuită din 2
sate, situată în Câmpia Romanaţi, pe dr.
râului Olt; 4 618 loc. (1 ian. 2011): 2 326

RUSCA MONTANĂ, com. în jud. CaraşSeverin, alcătuită din 2 sate, situată în
zona culoarului Bistra, la poalele de S ale
M-ţilor Poiana Ruscăi, pe râul Rusca, la
confl. cu Bistra; 2 019 loc. (1 ian. 2011):
1 001 de sex masc. şi 1 018 fem. Expl. de
sulfuri polimetalice şi de marmură (în satul
Ruschiţa). Expl. lemnului. Instalaţie de
flotare a minereurilor. În satul Rusca
Montană, menţionat documentar, prima
oară, în 1803, se află o biserică romanocatolică (1807) şi Monumentul turismului
(1936). Fond cinegetic.
RUSCHIŢA, pas în Carpaţii Occidentali,
în M-ţii Poiana Ruscăi, aflat pe cumpăna
de ape dintre izv. râurilor Bega şi Rusca,
la 1 000 m alt. Asigură legătura rutieră
(drum nemodernizat) între jud. Timiş şi
Caraş-Severin, cu derivaţie (la Rusca
Montană) spre Transilvania, către Haţeg–
Hunedoara–Deva, prin pasul Poarta de
Fier a Transilvaniei.

RUSCOVA, com. în jud. Maramureş,
formată dintr-un sat, situată în partea de
E a Depr. Maramureş, pe dr. râului Vişeu,
la confl. cu Ruscova, la poalele de V ale
M-ţilor Maramureş; 5 225 loc. (1 ian.
2011): 2 709 de sex masc. şi 2 516 fem.
Satul Ruscova apare menţionat documentar, prima oară, în 1373. Fond
cinegetic.
RUSIDAVA Õ Drăgăşani (2).

RUSSENART Õ Roşiori de Vede.
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Ruşeţu

RUŞEŢU, com. în jud. Buzău, alcătuită
din 2 sate, situată în Câmpia Buzău–
Călmăţui, pe râul Călmăţui; 3 914 loc.
(1 ian. 2011): 1 889 de sex masc. şi 2 025
fem. Staţie de c.f. (în satul Ruşeţu). Nod
rutier. Culturi de cereale, plante tehnice
şi de nutreţ, legume etc. Viticultură. Herghelie (din 1919), specializată iniţial în
creşterea cailor din din rasele Nonius
(1919-1924) şi Ghidran (1924-1941) şi apoi
din rasele trăpaş şi semigreul românesc.
În satul Ruşeţu, menţionat documentar,
prima oară, în 1510, se află două biserici
(una zidită în 1780 şi alta în 1876-1885) şi
un conac (sec. 19). Anual are loc
manifestarea folclorică „Sărbătoarea
salcâmului”.
RUŞI Õ Colceag.

RUŞII DE VEDE Õ Roşiori de Vede.

RUŞII-MUNŢI, com. în jud. Mureş, alcătuită din 4 sate, situată la poalele de NV
ale M-ţilor Gurghiu, pe cursul mijlociu
al râului Mureş, la ieşirea acestuia din
defileul Topliţa-Deda; 2 222 loc. (1 ian.

Ruşeţu. Herghelia

2011): 1 112 de sex masc. şi 1 110 fem.
Haltă de c.f. (în satul Ruşii-Munţi). Prelucr. laptelui (caşcaval, brânzeturi), în
satul Morăreni. Centru de ţesături şi
cusături populare şi de pielărie şi cojocărit. Muzeu etnografic. Produse de artizanat.
În satul Ruşii-Munţi, atestat documentar

în 1228, se află biserica „Buna Vestire"
(1859-1860, reparată şi repictată în 20062009), iar în satul Sebeş există biserica
„Naşterea Maicii Domnului" (2000-2003).
RWDARYA Õ Eftimie Murgu.
RYKAS Õ Recaş.

SAAC 1. Õ Urlaţi.
2. Vechi judeţ în Ţara Românească,
menţionat documentar, prima oară, în
1637, desfiinţat la 1 ian. 1845 şi împărţit
între jud. Prahova şi Buzău. Reşed. jud.
Saac a fost iniţial la Văleni (azi Vălenii de
Munte), din 1645, iar apoi la Bucov (din
1781). Cunoscut şi sub numele de jud.
Săcuieni.

SABAR, râu, afl. stg. al Argeşului pe
terit. com. Hotarele (jud. Giurgiu); 144
km; supr. bazinului: 2 376 km2. Izv. din
SE Piem. Cândeşti, de la 450 m alt., curge
mai întâi pe direcţie N-S, iar pe terit. com.
Crângurile (jud. Dâmboviţa) îşi schimbă
direcţia către SE, având, pe tot parcursul,
albia paralelă cu aceea a râului Argeş, cu
care formează o luncă comună, folosită
cu precădere în legumicultură. Afl. pr.:
Potopul (considerat de unii geografi ca
izv. pr. al Sabarului, cu o lungime de 45
km şi o supr. a bazinului de 305 km2),
Şuţa, Ciorogârla. Cunoscut şi sub numele
de Răstoaca (în cursul superior).

SACA, vârf în M-ţii Gurghiu (rest al unui
con vulcanic), alcătuit din andezite,
piroclastite şi curgeri de lavă, reprezentând alt. max. a acestora (1 777 m).

SACALIN, insulă nisipoasă, nelocuită,
situată în Marea Neagră, în apropierea
litoralului românesc, în faţa gurii de
vărsare a braţului Sfântu Gheorghe al
Dunării. Insula a luat naştere, de-a lungul
timpului, ca un banc de nisip, prin
aluvionare în larg, după anul 1897, după
revărsarea catastrofală a Dunării. Ulterior,
sub acţiunea valurilor, s-a alungit (în
prezent are c. 10 km şi o supr. de 214
km2), iar în ultima perioadă s-a segmentat
în două formând ins. Sacalinul Mare (la
N) şi Sacalinul Mic (la S). Fauna este
reprezentată prin c. 230 de specii păsări
venite din Delta Dunării (raţe, pelicani,
lebede, gârliţe ş.a.). Complexul SacalinZătoane (21 410 ha) este arie protejată.

SACERDOS DE CORDAS (TORDAS) Õ
Turdaş.

SACERDOS DE EBES Õ Dumbrăveni
(1).

SACERDOS DE EGWIBEG Õ Viişoara
(3).
SACERDOS
Hopârta.

DE

HUPURTUN

Õ

SACERDOS DE LUCAS Õ Lugoj (3).

SACERDOS DE MALEMBACH Õ
Sebeş (3).
SACERDOS DE MEDIES Õ Mediaş.

SACERDOS DE PETURD Õ Petreştii
de Jos.
SACERDOS DE SADAN Õ Orţişoara.

SACERDOS DE SANCTO GIORGIO Õ
Sfântu Gheorghe (4).
SACERDOS DE SANCTO MARTINO Õ
Mărtiniş.
SACERDOS DE SPINIS Õ Teiuş.

SACERDOS DE VILLA DEMETRII Õ
Dumitra (2).
SACERDOS DE VILLA VYLOKO Õ
Uileacu de Beiuş.

SACERDOS DE VILLA WARDACH Õ
Vârghiş.
SACERDOS DE VILLA ZALANTHA Õ
Salonta.

Ss

în 1723, cu denumirea Sakosch, iar în 1828,
cu toponimul Türkisch Sakosch sau Török
Szákos. Pe terit. satelor Berini şi Otveşti
există o zonă (70 ha) în care creşte laleaua
pestriţă (Fritilaria meleagris), declarată
plantă ocrotită. Agroturism.

SACU, com. în jud. Caraş-Severin, alcătuită din 3 sate, situată pe cursul superior
al râului Timiş, la poalele de V ale M-ţilor
Poiana Ruscăi şi cele de NE ale Dealurilor
Pogănişului; 1 612 loc. (1 ian. 2011): 813 de
sex masc. şi 799 fem. Haltă de c.f. (în satul
Sacu). Pomicultură (meri, pruni, peri). În
satul Sacu, menţionat documentar, prima
oară, în 1262, apoi în 1315, 1548 etc., se
află un parc dendrologic. Aici are loc anual
Festivalul naţional al corurilor de copii (din
1988).
SADOVA 1. Com. în jud. Dolj, alcătuită
din 2 sate, situată în partea de S a
Câmpiei Romanaţi, pe stg. văii Jiului şi
pe cursul superior al râului Jieţ; 8 541 loc.
(1 ian. 2011): 4 308 de sex masc. şi
4 233 fem. Centru viticol şi de vinificaţie.
Creşterea ovinelor. Muzeu de istorie şi
etnografie. În satul Sadova se află ruinele
bisericii „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”
(1790) şi mănăstirea Sadova (de călugări),
ctitorie din anul 1520 a boierilor Craioveşti
(menţionată documentar la 20 aug. 1530),

SACERDOS DE ZOKALOKA Õ Zetea.
SACIDAVA Õ Aliman.

SACOŞU TURCESC, com. în jud. Timiş,
alcătuită din 7 sate, situată în zona de
contact a Câmpiei Bârzavei cu Câmpia
Timişului, pe stg. râului Timiş şi pe râul
Pogăniş; 3 071 loc. (1 ian. 2011): 1 478 de
sex masc. şi 1 593 fem. Haltă de c.f. (în
satul Uliuc). Culturi de cereale, plante
tehnice şi de nutreţ etc. Satul Sacoşu
Turcesc apare menţionat documentar,
prima oară, în 1321, cu numele Zekes, apoi

Sadova (1). Ruinele bisericii „Sfinţii Apostoli
Petru şi Pavel”
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Sadu

cu biserica având hramul „Sfântul
Nicolae” construită în anii 1632–1633, pe
locul vechii biserici din lemn, prin grija
lui Matei Basarab. Biserica, renovată în
1792, 1900–1904 şi 1996-1997, păstrează
fragmente de picturi murale originare,
afectate de unele intervenţii din 1852 şi
1903 şi restaurate în 2009. Mănăstirea a
fost desfiinţată de autorităţile comuniste
prin decretul 410 din 28 oct. 1959, călugăriţele alungate, iar biserica devenind
biserică de mir. Mănăstirea a fost reînfiinţată în 1992 cu o obşte de călugăriţe, iar
în 1994 a redevenit mănăstire de călugări.
În satul Piscu Sadovei există o biserică cu
dublu hram –„Sfântul Ioan Botezătorul”
şi „Sfântul Nicolae”, zidită în 1844.
2. Com. în jud. Suceava, formată
dintr-un sat, situată în depresiunea
omonimă, la poalele de SV ale Obcinei
Feredeu, pe râul Sadova, la confl. cu
Bistriţa; 2 456 loc. (1 ian. 2011): 1 239 de
sex masc. şi 1 217 fem. Staţie de c.f. Expl.
şi prelucr. lemnului (cherestea). Prelucr.
laptelui. Creşterea bovinelor. Culturi de
cartofi ş.a. Centru de dogărit, de
confecţionare a cojoacelor, bundiţelor şi
chimirelor şi de realizare a cusăturilor şi
ţesăturilor populare.

SADU 1. Râu, afl. dr. al Cibinului pe terit.
oraşului Tălmaciu (jud. Sibiu); 43 km;
supr. bazinului: 280 km2. Izv. din NV
M-ţilor Lotrului, de sub vf. Ştefleşti, de
la 1 940 m alt., şi curge pe direcţie SV-NE,
pe o pantă medie de 35‰ (în zona de
confl. cu Sădurel panta fiind de 64‰),
separând M-ţii Lotrului de M-ţii Cindrel.
Datorită pantelor accentuate şi a debitului

constant ridicat, pe cursul superior al
râului S. au fost construite lacurile de
acumulare Sadu II (4 ha; vol.: 700 mii m3;
barajul are 30 m înălţime) şi Sadu V sau
Negovanu (35 ha; vol.: 6,3 mil. m3; barajul
de 65 m înălţime) care alimentează hidrocentralele Sadu II, construită în anii 1896–
1905 şi, respectiv, Sadu V (27,4 MW), dată
în folosinţă în 1955. Pe malul lacului
Negovanu se află cabana Gâtu Berbecului
(1 175 m alt.); zonă de interes turistic.
2. Com. în jud. Sibiu, formată dintrun sat, situată în S-SV Depr. Sibiu, la
poalele de E ale M-ţilor Cindrel şi cele de
NE ale M-ţilor Lotrului, pe cursul râului
Sadu; 2 446 loc. (1 ian. 2011): 1 198 de sex
masc. şi 1 248 fem. Hidrocentrala Sadu
II. Producţie de cherestea. Păstrăvărie. În
satul Sadu, menţionat documentar, prima
oară, în 1335, se află bisericile „Adormirea
Maicii Domnului” (1757) şi „Sfânta
Treime” (1996-2009).

SAELELE, com. în jud. Teleorman,
alcătuită din 2 sate, situată în Câmpia
Boian, pe râul Sâi; 2 856 loc. (1 ian. 2011):
1 433 de sex masc. şi 1 423 fem. Culturi
de cereale, plante tehnice şi de nutreţ,
floarea-soarelui, legume ş.a. Com. S. a
fost înfiinţată la 7 mai 2004 prin desprinderea satelor Pleaşov şi Saelele din com.
Lunca, jud. Teleorman.
SAGAD Õ Şag.

SAGNA, com. în jud. Neamţ, alcătuită din
3 sate, situată în lunca şi pe terasele de pe
stg. râului Siret, la marginea de V a Pod.
Central Moldovenesc; 5 086 loc. (1 ian.
2011): 2 558 de sex masc. şi 2 528 fem. Staţie
(în satul Sagna) şi haltă de c.f. (în satul
Vulpăşeşti). Producţie de cărămizi. Topitorie de cânepă. Centru de ceramică
populară neagră (în satul Vulpăşeşti). În
satul Sagna, menţionat documentar, prima
oară, la 3 sept. 1428, iar apoi la 8 mart. 1674,
se află o biserică din lemn, cu hramul
„Sfântul Nicolae” (1512, tencuită în 1909),
declarată monument istoric, iar în satul
Luţca există o biserică din bârne, cu hramul
„Sfinţii Voievozi” (c. 1709, reconstruită în
1910). Până la 7 mai 2004, com. S. a avut
în componenţă satul Gâdinţi care la acea
dată a devenit comună.
SAKOSCH Õ Sacoşu Turcesc.

Sadu (1). Lacul de acumulare Sadu II

SALCEA, oraş în jud. Suceava, situat în
partea de E a Pod. Sucevei, pe stg. râului
Suceava, la 12 km E de municipiul
Suceava; 10 023 loc. (1 ian. 2011): 5 014 de
sex masc şi 5 009 fem. Supr.: 40 km2, din
care 13,2 km2 în intravilan; densitatea:
759 loc./km2. Aeroport (modernizat în

1992) care deserveşte municipiul Suceva,
situat la 12 km E de oraş. Staţie de c.f. (în
localit. componentă Văratec). Nod rutier.
În localit. componentă Plopeni se află
biserica „Adormirea Maicii Domnului”
(1753-1754),
(1753), declarată monument istoric. În
arealul oraşului S., în lunca râului
Suceava, există o rezervaţie complexă cu
nuferi albi şi galbeni, stuf, raţe sălbatice ş.a.
Com. S. a fost trecută în categoria oraşelor
la 7 apr. 2004, având în subordine ad-tivă
localit. componente Mereni, Plopeni,
Văratec şi satul Prelipca.
SALCIA 1. Com. în jud. Mehedinţi,
formată dintr-un sat, situată în partea de
SE a Câmpiei Blahniţei, pe stg. Dunării, la
confl. cu Drincea, la graniţa cu Bulgaria;
2 976 loc. (1 ian. 2011): 1 495 de sex masc.
şi 1 481 fem. Culturi de cereale, plante
tehnice şi de nutreţ, legume etc. Creşterea
porcinelor, bovinelor ş.a. Pescuit. În luna
iul. are loc anual manifestarea etnofolclorică „Sărbătoarea grâului”.
2. Com. în jud. Prahova, formată
dintr-un sat, situată în partea de V a
Subcarpaţilor Buzăului, pe pârâul Salcia;
1 117 loc. (1 ian. 2011): 591 de sex masc.
şi 526 fem. Biserica având hramul
„Sfântul Nicolae” (sfinţită la 6 dec. 1867).
3. Com. în jud. Teleorman, alcătuită
din 3 sate, situată în partea de NV a
Câmpiei Boian, pe râul Călmăţui; 2 895
loc. (1 ian. 2011): 1 386 de sex masc. şi
1 509 fem. Staţie de c.f. (în satul Salcia),
inaugurată la 12 sept. 1887. Moară de
cereale (sf. sec. 19), în satul Băneasa.
Culturi de cereale, plante tehnice şi de
nutreţ, floarea-soarelui, legume etc.
Viticultură. Fermă de creştere a porcinelor. Pe terit. satului Băneasa au fost
descoperite (1943) urmele a două castre
romane (sec. 2), fortificate cu val de
pământ cu palisadă şi dublat de un şanţ
adânc de 2,50 m, situate pe linia de
fortificaţii numită Valul lui Traian. Tot la
Băneasa au fost identificate vestigiile unei
aşezări civile în care s-au găsit vase
ceramice romane. În satul Salcia se află
casa natală a scriitorului Zaharia Stancu,
iar în satul Băneasa, conacul „Lucian
Bildirescu” (1850).

SALCIA TUDOR, com. în jud. Brăila,
alcătuită din 3 sate, situată în Câmpia
Siretului Inferior, pe stg. râului Buzău;
2 698 loc. (1 ian. 2011): 1 354 de sex masc.
şi 1 344 fem. Nod rutier. Culturi de cereale, plante tehnice şi de nutreţ, floareasoarelui, cartofi, legume etc. Creşterea
ovinelor, bovinelor, porcinelor. Morărit.

SALIGNY, com. în jud. Constanţa,
alcătuită din 3 sate, situată în Pod. Carasu
pe canalul Dunăre-Marea Neagră; 2 473
loc. (1 ian. 2011): 1 250 de sex masc. şi
1 223 fem. Staţie de c.f. (în satul Saligny),
inaugurată la 4 oct. 1860. Fabrică de
şuruburi, buloane, lanţuri, arcuri (în satul
Saligny). Culturi de cereale. Creştererea
ovinelor, bovinelor, porcinelor. În perimetrul satului Făclia au fost descoperite
urmele unei aşezări getice datând din cea
de-a doua Epocă a fierului (La Tène, sec.
5 î.Hr.-1 d.Hr.). În trecut, satul Saligny a
purtat numele Azigia, Aziza şi Azizia.
Com. S. a fost înfiinţată la 7 apr. 2004 prin
desprinderea satelor Făclia, Saligny şi
Ştefan cel Mare din com. Mircea Vodă,
jud. Constanţa.
17 apr.
SALINAE Õ Ocna Mureş.
SALMORUS Õ Murighiol.

SALONTA, municipiu în extremitatea de
V a României, în jud. Bihor, situat în
Câmpia Crişurilor, la 90 m alt., pe canalul
Culişer, la 40 km SV de municipiul Oradea
şi 14 km E de graniţa cu Ungaria;
18 234 loc. (1 ian. 2011): 8 794 de sex masc.
şi 9 440 fem. Supr.: 170 km2, din care
9,5 km2 în intravilan; densitatea: 1 919
loc./km2. Staţie de c.f. Nod rutier. Punct
de vamă, rutier (inaugurat la 13 iul. 1996).
Expl. de petrol şi gaze de sondă (din 1980).
Producţie de tricotaje, confecţii, de salam
de Sibiu şi alte 11 sortimente de salamuri
uscate, de pielărie şi încălţăminte, de
blănuri. Abator. Antrepozite frigorifice.
Ferme de creştere a păsărilor şi a
bovinelor. Muzeul „Arany János” (1885)
cu secţii de istorie, arheologie, etnografie
şi ştiinţele naturii; Muzeul literaturii;
Muzeul ţăranului român (inaugurat la 28
oct. 2007); Galerie de artă. Casă de cultură. Facultate agricolă, filială a Universităţii din Timişoara. Istoric. Localit.
apare menţionată prima oară, într-un
registru de dijme papale din anul 1214
cu numele Sacerdos de Villa Zalantha, iar
din 1587 cu denumitrea Szalonta.
Aşezarea a fost distrusă de mongoli în
1241 şi de turci în 1598, rămânând nelocuită până în 1606, când principele
Bocskay István a reînfiinţat-o prin aducerea aici a 300 de oşteni liberi. În scurt
timp, datorită poziţiei sale strategice, S.
a devenit cea mai importantă aşezare din
zona Crişurilor, obţinând dreptul de a
organiza târguri. În prima jumătate a sec.
17, locuitorii din S. şi-au întărit aşezarea
cu fortificaţii, turnuri de strajă (1630) şi
şanţuri cu apă. În 1658, sub ameninţarea

invadării turceşti, locuitorii Salontei au
incendiat-o din ordinul lui Gheorghe
Rákóczi II şi au părăsit-o. O dată cu
repopularea şi renaşterea sa rapidă la sf.
sec. 17, S. a fost ocupată de armatele
imperiale austriece. În 1702, regele
Leopold I i-a obligat pe locuitorii Salontei
să plătească o răscumpărare de 100 000
de forinţi, dar, întrucât aceştia nu au
putut să o plătească, localit. a fost donată,
sub formă de ipotecă, prinţului Esterházi.
Declarată oraş în sec. 19, cu numele
Salonta Mare, ea a suferit mari pagube în
urma inundaţiilor din 1816 şi a incendiului din 1847. În a doua jumătate a sec.
19 s-au executat lucrări de desecare a
mlaştinilor care înconjurau oraşul şi s-a
construit staţia de c.f. După al Doilea
Război Mondial, oraşul şi-a păstrat
caracterul preponderent agrar până prin
anii ’70, când s-a pus accent pe dezvoltarea industrială. Declarat municipiu la 5
nov. 2001. Monumente: Turnul „Ciunt”
(fost punct de observaţie în sec. 17) ce
adăposteşte astăzi Muzeul memorial
„Arany János”; biserica ortodoxă „Înălţarea
Domnului” (1922); biserica reformată
(1750-1755), dominată de un turn de 42
m înalţime, cu ceas instalat în 1860;
biserica romano-catolică (1782-1784), cu
8 m înălţime; clădirea primăriei
trun de 22
municipale construită în 1907 după
planurile arhitectului Székely László.
SALSOVIA Õ Beştepe (2).

SALVA, com. în jud. Bistriţa-Năsăud,
formată dintr-un sat, situată în zona
Muscelelor Năsăudului, la confl. râului
Sălăuţa cu Someşu Mare; 2 894 loc. (1 ian.
2011): 1 460 de sex masc. şi 1 434 fem.
Nod feroviar şi rutier. Segmentul de c.f.
dintre S. şi Vişeu de Jos (jud. Maramureş), în lungime de 61 km, a fost construit
în 1948 cu ajutorul brigăzilor voluntare
de tineret. Produse textile şi de artizanat.
Mase plastice. Pomicultură (meri, pruni).
Aşezarea apare menţionată documentar,
prima oară, în 1440, cu numele Zalva, ca
sat românesc care aparţinea districtului
Rodna. În documentele anului 1519 este
consemnat faptul că localit. era condusă
de cneazul Toma. Până la 3 mart. 2005,
com. S. a avut în componenţă satul
Runcu Salvei care la acea dată a devenit
comună de sine stătătoare.

SAMARINEŞTI, com. în jud. Gorj, alcătuită din 9 sate, situată în zona Dealurilor
Jiului, pe stg. văii Motrului; 1 862 loc.
(1 ian. 2011): 980 de sex masc. şi 882 fem.
Haltă de c.f. (în satul Samarineşti). Expl.

Santa Mare
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de cărbuni. În satul Boca se află biserica
din lemn cu hramul „Buna Vestire” (ante
1815), în satul Larga există biserica din
zid cu hramul „Sfântul Ilie” (1826), iar în
satul Valea Poienii, ruinele bisericii
„Sfântul Gheorghe” (1823).
SAMUM Õ Căşeiu.

SAMURCĂŞEŞTI, Mănăstirea ~ Õ
Ciorogârla.

SAMUS, denumirea geto-dacă a râului
Someş. Preluată de romani, denumirea a
fost atribuită unei aşezări militare şi civile
sub forma Samum (Õ Căşeiu).
SANCTA ANNA Õ Sântana de Mureş.
SANCTUS LADISLAUS Õ Laslea.

SANCTUS MICHAEL Õ Sânnicolau
Mare.

SANGIDAVA, aşezare în Dacia,
neidentificată, aflată, probabil, în partea
de N a Transilvaniei centrale, conform
coordonatelor date de Ptolemeu. Unii
cercetători presupun că ar fi fost pe terit.
de azi al oraşului Topliţa.

SANISLĂU, com. în jud. Satu Mare,
alcătuită din 3 sate, situată în Câmpia
Carei, la graniţa cu Ungaria; 3 604 loc. (1
ian. 2011): 1 723 de sex masc. şi 1 881 fem.
Staţie de c.f. (în satul Sanislău). Viticultură. Pomicultură. Complex avicol. În
satul Sanislău, menţionat documentar,
prima oară, în 1306, a fost descoperită o
necropolă feudală timpurie (sec. 10–12) cu
morminte de cnezi români. În arealul com.
S. se află o rezervaţie naturală („Mlaştina
Vermeş”, 10 ha), reprezentată printr-un
sector de câmpie nisipoasă, cu porţiuni
depresionare, cu exces de umiditate,
cuprinse între şiruri de dune, cu vegetaţie
şi faună caracteristice. Se remarcă
îndeosebi trifoiştea (Menyanthes trifoliata),
iar în faună, broasca de mlaştină (Rana
arvalis). Important loc de popas pentru
păsările de apă, migratoare. În satul
Marna Nouă se află o plantaţie de platani
ocrotită de lege. Până la 7 mai 2004, com.
S. a avut în componenţă satele Berea,
Ciumeşti şi Viişoarea, care la acea dată
au format com. Ciumeşti, jud. Satu Mare.
SANTA MARE, com. în jud. Botoşani,
alcătuită din 8 sate, situată în partea de
NE a Câmpiei Jijiei Inferioare, pe dr. râului
Prut, la graniţa cu Republica Moldova;
3 069 loc. (1 ian. 2011): 1 539 de sex masc.
şi 1 530 fem. Satul Santa Mare a fost înte-
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Santău

meiat în 1880 pe moşia satului Durneşti.
În satul Rânghileşti se află biserica având
hramul „Adormirea Maicii Domnului”
(ctitorie din 1842 a familiei Sturdza), iar
în satul Durneşti există biserica „Sfinţii
Voievozi” (1863).

SANTĂU, com. în jud. Satu Mare, alcătuită din 3 sate, situată în Câmpia
Tăşnadului; 2 525 loc. (1 ian. 2011): 1 215
de sex masc. şi 1 310 fem. Staţie de c.f. (în
satul Santău). Culturi de cereale. Creşterea bovinelor. Satul Santău apare menţionat documentar, prima oară, în 1213, iar
satele Chereuşa şi Sudurău în 1215.
SAON, Mănăstirea ~ Õ Niculiţel (2).

SARAIU, com. în jud. Constanţa, alcătuită din 3 sate, situată în partea de NV
a Pod. Casimcea, pe râul Topolog; 1 326
loc. (1 ian. 2011): 672 de sex masc. şi 654
fem. Nod rutier. Preparate din lapte. Culturi de cereale, floarea-soarelui, leguminoase pentru boabe, legume ş.a.
Creşterea ovinelor, bovinelor, porcinelor.
Satu Saraiu a fost înfiinţat în 1877. Pe terit.
satului Dulgheru au fost descoperite
urmele unei aşezări rurale romane (vicus),
în care s-a găsit o stelă funerară de tip
dunărean, cu chenar de iederă, aparţinând unui locuitor trac (Attas Possei).

SARASĂU, com. în jud. Maramureş,
formată dintr-un sat, situată în partea de
NV a Depr. Maramureş, pe stg. râului
Tisa, la graniţa cu Ucraina; 2 577 loc. (1 ian.
2011): 1 280 de sex masc. şi 1 297 fem. Haltă
de c.f. Prelucr. lemnului. Pomicultură
(meri, pruni, peri). Pe terit. com. S. a fost
descoperit (ante 1865) un tezaur din aur,
alcătuit din 15 spirale plate, două inele şi
mai multe mărgele, datând de la începutul Epocii fierului. În satul Sarasău,
menţionat prima oară, în 1345, într-o
diplomă regală, se află o biserică ortodoxă cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail
şi Gavriil” (1640), declarată monument
istoric, şi casa „Mihály” (sec. 18).

SARAVALE, com. în jud. Timiş, formată
dintr-un sat, situată în Câmpia Mureşului,
pe stg. văii Mureşului; 2 642 loc. (1 ian.
2011): 1 328 de sex masc. şi 1 314 fem.
Haltă de c.f. Prelucr. lemnului. Culturi
de cereale, floarea-soarelui, legume ş.a.
Satul Saravale, atestat documentar în
1333, a fost un important centru de cojocărit
artistic din sec. 18 şi până prin primele
decenii ale sec. 20. Com. S. a fost înfiinţată
la 7 mai 2004 prin desprinderea satului

Saravale din com. Sânpetru Mare, jud.
Timiş.
SARCAM Õ Şercaia.

SAREA LUI BUZĂU,
geologică ~ Õ Pârscov.

Rezervaţia

SARICHIOI, com. în jud. Tulcea, alcătuită
din 5 sate, situată în partea de E-NE a
Pod. Babadag, pe ţărmul de NV al lacului
Razim şi pe cel de E al lacului Babadag;
6 864 loc. (1 ian. 2011): 3 497 de sex masc.
şi 3 367 fem. Staţie de c.f. (în satul Zebil).
Expl. de calcar (în satul Zebil). Cherhana.
Pepinieră piscicolă (în satul Sabangia).
Casă ţărănească veche, amenajată ca
muzeu (în satul Enisala). Pe terit. satului
Enisala au fost descoperite resturile unui
mamut, precum şi topoare din piatră
şlefuită şi fragmente de vase ceramice
ornamentate, specifice culturii Babadag
(sec. 10–9 î.Hr.). Tot aici au fost identificate urme de locuire din perioada
hallstattiană (o fibulă din bronz cu două
bucle distanţate, un picior în formă de
clepsidră), precum şi o necropolă de
incineraţie geto-dacică (400 de morminte)
din sec. 4–3 î.Hr., cu inventar alcătuit din
numeroase vase getice din lut, lucrate cu
mâna, decorate cu brâuri alveolare, vase
cenuşii lucrate la roată (străchini, castroane,
căni ş.a.), vase greceşti de import (amfore,
boluri, cupe etc.), fibule din bronz de tip
tracic, săgeţi de tip scitic, cuţite din fier,
brăţări, inele, oglinzi, ace de păr, toate
din bronz, mărgele din sticlă şi lut etc. La

Enisala a mai fost scoasă la iveală (1966–
1981) o necropolă autohtonă datând din
Epoca romană (sf. sec. 1–sec. 2), alcătuită
din 158 de morminte, în majoritate (143)
de incineraţie, în care s-au găsit vase mici
de ofrandă de tip roman sau geto-dac,
fibule din bronz, cercei, mărgele din
sticlă, coliere din sârmă de argint etc. În
partea de NV a satului Enisala, menţionat
documentar în 1330 cu numele Fenikah,
în punctul „Peştera”, au fost identificate
urmele unei aşezări romano-bizantine şi
resturile unei fortăreţe romano-bizantine,
extinsă pe 2 ha, construită din blocuri
mici de calcar (sec. 4–6), refăcută de
genovezi în sec. 13–14. Fortăreaţa a fost
cucerită de turci în 1388–1389, după care
a intrat în stăpânirea Ţării Româneşti,
recucerită de turci în 1416–1417 şi apoi
abandonată de aceştia la sf. sec. 15. În sec.
19 şi începutul sec. 20, în satul Enisala au
funcţionat multe mori de vânt, un
exemplar din acestea aflându-se azi în
cadrul Muzeului Satului din Bucureşti.
În satul Zebil se află biserica „Sfântul
Dumitru” (1874), iar în satul Sarichioi, o
biserică din anul 1883.
SARIGHIOL Õ Albeşti (2).

SARMIZEGETUSA, com. în jud.
Hunedoara, alcătuită din 5 sate, situată în
SV Depr. Haţeg, la poalele de NE ale M-ţilor
Ţarcu şi cele de SE ale M-ţilor Poiana Ruscăi,
pe cursul superior al râului Breazova, în
zona pasului Poarta de Fier a Transilvaniei
(700 m alt.) prin care se asigură legăturile

Sarmizegetusa. Vedere aeriană a complexului arheologic

Samizegetusa. Ruinele amfiteatrului roman

rutieră şi feroviară cu Banatul; 1 242 loc.
(1 ian. 2011): 616 de sex masc. şi 626 fem.
Staţie de c.f. (în satul Sarmizegetusa). Expl.
de marmură (în satul Zeicani). Centru
pomicol (meri, peri, pruni). Muzeu de
arheologie, cuprinzând monede, monumente epigrafice şi sculpturale, mozaicuri,
arme, obiecte din argint şi bronz, ceramică
etc. Bibliotecă publică. Trei cămine culturale.
Pe terit. satului Sarmizegetusa au fost
descoperite (1881–1893, 1924–1936, 1948,
1973) vestigiile oraşului roman, cu rang de
colonie, Colonia Dacica, întemeiat în anii 108–
110 de către Decimus Terentius Scaurianus
(primul ei guvernator), în numele
împăratului Traian, pe locul unde existase
tabăra Legiunii a V-a Macedonica, imediat
după victoria armatelor romane asupra
dacilor şi constituirea prov. romane Dacia.
Colonizat ulterior cu veterani romani
(deductio veteranorum) care participaseră la
războaiele de cucerire a Daciei, oraşul a
devenit capitala prov. romane Dacia (aici
se aflau sediul guvernatorului provinciei şi
ale organelor ad-tiv, fiscal, militar, economic
şi religios), luând, în timpul împăratului
Hadrian (117–138), numele de Colonia Ulpia
Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa, căruia
i se va adăuga în perioada 222–235 epitetul
de metropolis. Oraşul a cunoscut o intensă
şi permanentă dezvoltare urbană, fiind pr.
centru politic, economic, militar, religios şi
ad-tiv al Daciei şi sediul pentru „Concilium
provinciarum Daciarum trium” (Adunare
provincială reprezentativă, creată o dată cu
instituirea guvernării unice a celor trei Dacii
în timpul lui Alexander Severus în 222–235).
Ruinele oraşului roman se extind pe c. 1 500
m lungime şi 1 000 m lăţime, apreciindu-se
că în arealul lui locuiau c. 20 000 de oameni.
Iniţial, oraşul a avut o formă de patrulater
(600 x 540 m), înconjurat de un puternic zid
de incintă, înalt de c. 5 m, ce închidea o supr.
de c. 33 ha, străjuit de turnuri circulare la
colţuri. La capătul celor două străzi pr. ale
oraşului se aflau porţile. În centrul oraşului,
în jurul unei pieţe pavate cu lespezi de

calcar, existau Palatul Augustaliilor, Forul,
clădiri ad-tive şi locuinţe particulare, iar în
afara zidului de incintă au fost identificate
edificiul termal, vestigiile unor villae
suburbane şi ale amfiteatrului roman. Aflat
la 125 m spre N de incinta oraşului, amfiteatrul roman avea o formă elipsoidală, cu
axele în lungime de 88 şi respectiv, 99 m,
cu 12 porţi de acces la tribune şi cu o arenă
de 66 x 47 m. În afara zidurilor oraşului
existau cuptoare de ars cărămida şi
necropola aşezării, în cadrul căreia a fost
identificat mausoleul Aureliilor (un tumul
cu soclu din piatră, stelă şi altar pentru
sacrificii funerare şi cu un cavou din zidărie
de cărămidă). La S. au fost descoperite un
mare număr de morminte şi cele mai
numeroase inscripţii din Dacia, cu referiri
la monumente, temple, administraţia
oraşului etc. Printre cele mai interesante
descoperiri se numără: statuile votive ale
lui Iupiter şi Higeea, reliefuri ale Cavalerului trac, ale Dianei, ale cavalerilor
danubieni ş.a., capul unei statui din bronz
reprezentând pe împăratul Traian, busturi
ale lui Marte, Minerva ş.a., numeroase
medalioane, fibule, ceramică, sticlărie etc.
Vestigiile descoperite confirmă faptul că
aşezarea a continuat să existe şi după
abandonarea prov. Dacia de către romani
(în perioada 271-275) până în cursul sec. 4.
După anul 2001, la S. au fost descoperite
(de către persoane neautorizate) mai multe
brăţări din aur, de dimensiuni mari, şi
numeroase monede din argint pe care le-au
vândut unor colecţionari din Elveţia, Franţa,
S.U.A. Brăţările, realizate din bare de aur,
având formă de spirală, cu greutatea între
600 şi 1 200 g fiecare, au fost recuperate de
statul român, prin răscumpărare, până în
anul 2011. Cele 13 brăţări recuperate sunt
expuse la Muzeul Naţional de Istorie a
României din Bucureşti.

Saschiz

Apostoli Petru şi Pavel” (1777, pictată în
1851 şi restaurată în 1862), iar în satul
Slatina-Nera, biserica „Adormirea Maicii
Domnului” (sec. 18, cu unele transformări din 1771 şi pictată în 1874). În
arealul com. S.M. se află mănăstirea Nera
(de maici), situată la poalele M-ţilor
Locvei, pe stg. râului Nera, cu biserica
din lemn cu dublu hram – „Sfânta
Treime” şi „Cuvioasa Parascheva”
construită în anii 1994–1997 de meşteri
din Piatra-Neamţ. În anul 2001 au fost
construite bucătăria şi trapeza (sala de
mese), iar în anii 2003–2004 au fost
ridicate 15 chilii, un paraclis şi un
arhondaric. Rezervaţia Cheile Nerei–
Beuşniţa (Õ Nera). Agroturism.

SASCHIZ, com. în jud. Mureş, alcătuită
din 3 sate, situată la poalele unor dealuri
împădurite din SE Pod. Târnavelor, la
confl. pârâului Saschiz cu pârâul Flosa;
2 079 loc. (1 ian. 2011): 1 024 de sex masc.
şi 1 055 fem. Expl. forestiere. Culturi de
cereale, cartofi, hamei ş.a. Creşterea
bovinelor şi ovinelor. Centru de ceramică
populară de tip zgrafitocobalt (din 1702),
de ţesături şi cusături populare. Fanfară
cu vechi tradiţii (c. 400 de ani). Satul
Saschiz apare menţionat documentar,
prima oară, în perioada 1308–1310 (după
alte surse, în 1305), iar în 1419 figura ca
oraş cu mai multe bresle (cizmari, tâmplari, zugravi ş.a.), cu spital, şcoli, baie
comunală, judecătorie etc. La 12 mai 1678,
oraşul Saschiz a intrat sub administraţia
Sighişoarei printr-o hotărâre a Dietei
Transilvaniei. Pe dealul care domină satul

SARMIZEGETUSA REGIA (sau SARMIZEGETUSA BASILEION) Õ Orăştioara
de Sus.
SARS VILLA Õ Şoarş (2).

SASCA MONTANĂ, com. în jud. CaraşSeverin, alcătuită din 5 sate, situată la
poalele de SV ale M-ţilor Anina şi cele de
NE ale M-ţilor Locvei, în zona de contact
cu Dealurile Oraviţei, pe râul Nera, în
aval de sălbaticele chei ale acesteia; 1 548
loc. (1 ian. 2011): 710 de sex masc. şi
838 fem. Expl. de sulfuri metalice. Prelucr. lemnului. Pomicultură (meri, pruni,
peri). Centru de ceramică populară. În
satul Sasca Montană, menţionat documentar în 1803, se află biserica „Sfinţii
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Saschiz se află ruinele unei cetăţi ţărăneşti
de refugiu (1343–1393), cu ziduri din
piatră (înalte de 7–9 m) şi turnuri de
apărare de formă pătrată, care reflectă o
bună organizare a obştii (turnurile şcolii,
pulberăriei, preotului, principelui, paznicului ş.a.). În centrul satului Saschiz există
o biserică fortificată (1493–1525), în stil
gotic, cu 22 de contraforturi, cu unele
modificări din 1677, străjuită de un turn
ridicat în 1832. Atât turnul cât şi biserica
au fost afectate de cutremurele din 1977,
1986 şi 1990. În 1999, biserica a fost
declarată monument UNESCO. Satul
Saschiz a fost afectat de un incendiu
devastator în apr. 1714. Agroturism. În
satul Cloaşterf, atestat documentar în
1267, se află o puternică cetate ţărănească
(1521–1524) cu o biserică de incintă în stil
gotic târziu, cu mobilier cu intarsii (1532)
şi mobilier baroc din sec. 18.

SASCUT, com. în jud. Bacău, alcătuită
din 7 sate, situată în lunca şi pe terasele
de pe dr. râului Siret, la poalele de SE ale
Culmii Pietricica, pe pâraiele Conţeşti şi
Valea Pănceşti; 10 116 loc. (1 ian. 2011):
5 032 de sex masc. şi 5 084 fem. Staţie de
c.f. (în satul Sascut), inaugurată la 13 sept.
1872. Nod rutier. Hidrocentrală (43,5
MW), în satul Bereşti, intrată în funcţiune
în 1986, ale cărei turbine sunt puse în
mişcare de apele lacului de acumulare
Bereşti (vol.: 120 mil. m3). Producţie de
mobilă, cuie, de confecţii metalice, de
zahăr (1875–1998), de brânzeturi şi de
produse zaharoase (în satul Sascut).
Creşterea bovinelor şi porcinelor. Culturi
de cereale, plante tehnice şi de nutreţ ş.a.
Centru viticol şi de vinificaţie. Staţie de
îmbuteliere a apei plate. Satul Sascut este
atestat documentar la 11 apr. 1639, iar
satul Pănceşti este menţionat documentar, prima oară, în 1546. Până la 17
febr. 1968, com. S. s-a numit Sascut-Târg.
Bisericile cu hramurile „Sfântul Nicolae”
(ante 1809), „Sfinţii Împăraţi Constantin
şi Elena” (zidită în anii 1838–1841, pe
locul uneia ce data dinainte de 1774, şi
reparată în 1896) şi „Sfântul Pantelimon”
(1859), în satele Sascut, Conţeşti şi Bereşti.
În satul Schineni se află bisericile cu
hramurile „Sfântul Nicolae” (1817,
reparată în 1924) şi „Sfântul Vasile” (1843,
reparată în 1924), iar în satul Sascut,
conacul „Elias” (sec. 19).
SATCHINEZ, com. în jud. Timiş, alcătuită
din 3 sate, situată în partea de SV a

Câmpiei Vingăi, în zona de confl. a râului
Sicsa cu râul Apa Mare; 4 827 loc. (1 ian.
2011): 2 380 de sex masc. şi 2 447 fem.
Staţie (în satul Satchinez) şi halte de c.f.
(în satele Bărăteaz şi Hodoni). Expl. de
petrol (din 1965). Morărit; produse de
panificaţie. Obiecte de răchită împletită
(mese, scaune, coşuri, ghivece ş.a.).
Culturi de cereale, plante tehnice şi de
nutreţ etc. Vestigii neolitice, din Epoca
bronzului, din perioada romană (9
monede romane de bronz şi 2 de argint)
şi din sec. 15, descoperite în 1979. Satul
Satchinez apare menţionat documentar,
prima oară, în 1230, iar satele Bărăteaz şi
Hodoni în 1411 şi, respectiv, 1480.
Conform legendei, satul Satchinez este
locul natal al lui Pavel Chinezu (?-1494),
comite al Timişoarei (1478–1494) şi
biruitor în luptele cu turcii la Câmpu
Pâinii (1479), de la care derivă numele
actual al localităţii. Conac (sf. sec. 18), în
satul Hodoni, declarat monument istoric.
În satul Bărăteaz există o biserică ortodoxă (Biserica din Deal) construită după
anul 1600 de un grec bogat din Timişoara
şi o altă biserică zidită în stilul barocului
vienez în anii 1822–1832. În arealul com.
S. se află un complex de lacuri şi mlaştini
(cu o supr. de c. 1 200 ha), declarată rezervaţie botanică şi ornitologică în anul
1942), în cadrul căruia vegetează numeroase specii de plante acvatice şi
palustre (de mlaştină), printre care Lemna
minor, Trapa natans, Glyceria aquatica ş.a.
În perimetrul acestei zone există şi renumita rezervaţie ornitologică de la Satchinez, care ocroteşte acvifauna formată din
c. 25% din speciile păsărilor de apă din
România, din care 40 de specii cuibăresc
aici şi multe poposesc în timpul migraţiilor. În această zonă, supranumită „Delta
Banatului”, şi-au găsit refugiul numeroase
specii rare de păsări, ca egreta mică (Egretta
garzetta), cârsteiul de baltă (Rallus aquaticus),
stârcul roşu (Ardea purpurea), stârcul galben
(Ardeola ralloides), stârcul de noapte
(Nycticorax nycticorax), ţigănuşul (Plegadis
falcinellus), alături de care se mai întâlnesc
barza albă (Ciconia ciconia), eretele de stuf
(Circus aerniginosus) ş.a.

pomorf din lut, cu elemente incizate pe
ambele feţe. În satul Satulung, menţionat
documentar, prima oară, în 1566, se află
castelul „Teleki” (1740–1780), cu anexe şi
parc, iar în satul Pribileşti, atestat
documentar în 1405, există castelul
„Teleki Géza”(sec. 17, restaurat în 1897,
azi în ruină).

SATU MARE 1. Municipiu în extremitatea de NV a României, reşed. jud. cu
acelaşi nume, situat în Câmpia
Someşului, la 125 m alt., pe ambele
maluri ale râului Someş, la 12 km E de
graniţa cu Ungaria; 111 329 loc. (1 ian.
2011): 52 498 de sex masc. şi 58 831 fem.
Supr.: 94,5 km2, din care 40 km2 in
intravilan; densitatea: 2 783 loc./km2.
Aeroport (inaugurat la 19 mai 1982),
devenit internaţional la 25 mart. 1996,
situat pe terit. oraşului Ardud, la 20 km
S de municipiul Satu Mare. Nod feroviar
(staţia de c.f. inaugurată în 1872) şi rutier.
Termocentrală. Constr. de utilaje grele,
de componente pentru ind. chimică şi
pentru ind. minieră (vagoane şi locomotive pentru mină, maşini de extracţie
şi de încărcat minereu, excavatoare
gigant pentru expl. lignitului la suprafaţă,
trolii, ventilatoare de mină etc.), de
material rulant feroviar şi rutier (vagoane
de marfă, de persoane şi mineraliere
pentru cale ferată cu ecartament îngust,
conveiere etc.), de piese de schimb şi
utilaje pentru ind. celulozei şi hârtiei
(cuptoare şi uscătoare rotative pentru
fabricile de celuloză şi hârtie), de maşini
şi utilaje pentru ind. mat. de constr.
(betoniere ş.a.), motoare electrice şi piese
auto, produse metalice de larg consum
(aragaze
electrice,
ma]ini de sp`lat
(maşini
detelevizoare,
gătit, tablete,
sobeaspiratoare,
de încălzit,
cu rufe ]i
vase, cuptora]e electrice, robo\i de bucatarie, r@]ni\e de cafea s.a.). Fabrici
combustibili solizi şi lichizi etc.). Fabrici
de conf., tricotaje, lacuri şi vopsele, de
prelucr. a lemnului (mobilă, ambalaje,
butoaie ş.a.), de prelucr. a pieilor, de
ţesături din bumbac şi de produse alim.
(preparate din carne şi lapte, băuturi

SATULMIK Õ Victor Vlad Delamarina.

SATULUNG, com. în jud. Maramureş,
alcătuită din 7 sate, situată în Depr. Baia
Mare, pe râul Bârsău; 5 879 loc. (1 ian.
2011): 2 898 de sex masc. şi 2 981 fem.
Haltă de c.f. (în satul Fersig). Nod rutier.
Creşterea bovinelor. Pe terit. satului
Satulung a fost descoperit un idol antro-

Satu Mare (1). Spitalul judeţean

Satu Mare (1). Monumentul ostaşului român

alcoolice, bere, vin, panificaţie etc.).
Tipografie. Abator. Combinat de creştere
a păsărilor. Centru cultural cu îndelungată tradiţie: Teatrul de Nord (f. 1870, cu
numele „Societatea pentru fond de teatru
român”, reorganizat în anii 1968–1969),
cu secţii în limbile română şi maghiară;
filarmonica de stat „Dinu Lipatti” (f. 1947
prin reorganizarea Societăţii filarmonice);
Muzeul judeţean (1891), cu secţii de
arheologie şi istorie, artă, etnografie,
Muzeul de Artă (1931), cu opere semnate
de artişti români (Henri Catargi, Corneliu
Baba, Dumitru Ghiaţă, Ion Irimescu, Ion
Jalea, Vida Gheza ş.a.); biblioteca
judeţeană (1951), cu peste 320 000 vol.,
două unităţi de învăţământ superior, cu
286 studenţi (2007-2008); Casa de cultură
„George Mihail Zamfirescu” ş.a.
Episcopie romano-catolică. Oraşul S.M.
are statut de
funcţionează
şi ca staţiune balneoclimaterică sezonieră, de interes local, cu
izv. de ape minerale sulfuroase,
oligominerale, hipotone, mezotermale
(36,5°C), indicate în tratarea afecţiunilor
reumatismale (spondiloze cervicale,
dorsale şi lombare în stadiu incipient,
artroze), a celor posttraumatice (stări
după fracturi, entorse şi luxaţii),
dermatologice (unele forme de psoriazis,
cu avizul medicului) ş.a. Istoric. În
perimetrul oraşului au fost descoperite
vestigii din Paleolitic şi Neolitic, iar în
locul numit „Pădurea Noroieni” din
apropiere au fost identificate urmele unei
aşezări a dacilor liberi (inclusiv două

, [ntemeiata la 23 martie 1804.

cuptoare pentru ars vase), datând de la
începutul milen. 1 d.Hr. Descoperirea
unui tezaur de monede romane imperiale
demonstrează permanenţa schimburilor
comerciale ale dacilor liberi cu lumea noii
provincii imperiale. La sf. sec. 9 şi începutul sec. 10, pe terit. actual al oraşului a
existat o puternică cetate de pământ, cu
numele Sătmar, care făcea parte din
voievodatul românesc condus de Menumorut. Localit. apare menţionată documentar, prima oară, în sec. 12, cu numele
Castrum Szatmar (nume derivat, probabil,
de la latinescul fossatum = sat înconjurat
de şanţuri), în cronica Gesta Hungarorum
a lui Anonymus (notarul regelui ungur
Béla III), care consemnează că cetatea
Sătmar a fost ocupată de unguri după trei
Sza
zile de lupte. Aşezarea este amintită apoi
în 1181 de către Nicolaus, comite de
Szatmar (acesta atestând faptul că în jurul
cetăţii se dezvoltase, la acea dată, o unitate ad-tivă – un comitat), în 1213 şi 1217
când i se recunoscuse privilegiul de cetate
regală. Vizavi de aşezarea Sătmar (situată
pe malul stg. al Someşului), la mijlocul
sec. 12, coloniştii germani au ridicat, pe
malul dr. al Someşului, o altă aşezare, cu
numele Mintiu. Distrusă de mongoli în
1241, vechea cetate Sătmar a fost reconstruită ulterior pe o insulă creată prin
tăierea unui meandru al Someşului. De-a
lungul Evului Mediu, puternica cetate
Sătmar a devenit centrul comitatului cu
acelaşi nume, un important centru de
comerţ cu sare (adusă de la Ocna Dejului)
şi un renumit loc de tranzit pe drumul
comercial spre Viena, Cracovia şi Cehia.
În acel timp, la Sătmar se ţineau patru
mari târguri anuale. Între 1323 şi 1338,
aici a funcţionat o monetărie. În 1331, atât
Sătmar cât şi Mintiu au fost ridicate la
rang de oraş (civitas), iar în 1455 au
devenit târguri (oppidum). În 1543, cetatea
a intrat în posesia fam. Báthory care a
schimbat albia Someşului pentru a apăra
cetatea pe latura ei sudică, fortificaţia
rămânând în cadrul unei insule creată
prin tăierea unui meandru al Someşului
– insulă legată de malurile Someşului
prin trei poduri. În 1562, cetatea a fost
asediată de turci, în 1564 cele două
aşezări au fost ocupate şi incendiate de
habsburgi, iar în 1705, cetatea a fost
demolată şi au început lucrările de
regularizare a Someşului. La 15/26 apr.
1711, la Sătmar s-a încheiat pacea între
nobilimea din Transilvania şi Imperiul
Habsburgic (în urma Răscoalei curuţilor
din anii 1703–1711), după care s-a

Satu Mare

821

consolidat dominaţia habsburgică în
Transilvania. În 1712, Sătmar a fost declarat oraş liber regal, iar în 1715 acesta a
fost legat de Mintiu printr-un pod din
lemn construit peste Someş. În 1721, cele
două aşezări (Sătmar şi Mintiu) s-au
contopit într-o singură localitate sub
denumirea de Sătmar, care, în 1800,
capătă statut de oraş cu numele Satu
Mare. În sec. 18 şi 19 au fost construite
diguri de pământ pe malurile Someşului
pentru a-l apăra de inundaţii, iar în
perioada 1805–1850 au fost efectuate
lucrări de pavare a oraşului. Populaţia
oraşului a participat la Revoluţia de la
1848–1849, S.M. numărându-se printre
pr. centre ale mişcării naţionale din
Transilvania, ai căror promotori au fost
Vasile Lucaciu, Alexa Berinde ş.a. În
urma Dictatului de la Viena din 30 aug.
1940, S.M., împreună cu partea de NV a
Transilvaniei, a intrat sub jurisdicţia
autorităţilor horthyste pentru o perioadă
de patru ani, fiind eliberat în toamna anului 1944 de trupele române, respectiv de
Regimentul 3 al Diviziei 11. Declarat
municipiu la 17 febr. 1968, S.M. are în
subordine ad-tivă localit. componentă
Sătmărel. Monumente: catedrala romanocatolică, în stil neoclasic (1786–1798, cu
faţada terminată în 1837, cu picturi
murale interioare realizate în etape 1836–
1904), posedă o orgă cu 4 122 de tuburi
şi 57 de registre, instalată în 1925; biserica
romano-catolică („Calvaria”) zidită în
1908-1909 pe locul uneia din 1844,
restaurată în 2010-2011, declarată
monument istoric în 2004; catedrala
ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului”
(34,50 m lungime, 24,50 m lăţime, 55 m
înălţimea cupolei) construită în 19201932; bisericile ortodoxe „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1932-1937)
şi „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”
(1990-2008); Biserica reformată sau
Biserica cu lanţuri (1793–1802), în stil
baroc, cu un clopot datând din 1633 şi o
orgă din 1814, monument istoric; palatul
episcopal romano-catolic, construit după
ausser din
planurile lui Joseph Bitthamer
Würzburg, în stil neoclasic (1805–1828,
cu adăugiri din 1859 şi 1892 şi renovat în
1961–1963); biserica greco-catolică având
hramul „Sfântul Nicolae” (1740, cu
picturi murale interioare din sec. 18),
extinsă cu o navă spre N în anii 2007–
2008; clădirea Teatrului de Nord, în stil
neoclasic (1889–1892); sinagogă (1889-
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1905); clădirea Gării C.F.R. (1889);
clădirea Tribunalului judeţean (1894–
1896); casa „Vácsay”, cu două corpuri de
clădiri – una în stil baroc (1798) şi alta
neogotic (1840); casa lui Vasile Lucaciu
(sf. sec. 19); palatul „Dobossy” (sec. 19);
nn
clădirea hotelului Dacia, fost Panonia
(1902), în stil Secession; Turnul
pompierilor (1903–1904), înalt de 45 m,
construit după proiectul lui Ferencz
Dittler; Casa albă (1911–1912), în stil
Secession; statuia lui Vasile Lucaciu (4,50
m înălţime), operă în bronz a lui Corneliu
Medrea (dezvelită la 13 dec. 1936);
busturile lui Mihai Eminescu, realizate
în bronz (unul în 1951 de Carol Schnel şi
altul în 1958 de Mircea Bogdan), al lui
Ioan Slavici (lucrare în bronz realizată în
1974 de Gavriil Covalschi), Lucian Blaga
(operă în bronz realizată în 1995 de Radu
Ciobanu), Avram Iancu (autor: Al. PertaCuza), dezvelit la 15 mart. 1991, George
Coşbuc (lucrare din 1974 a lui Ion Vlasiu)
ş.a.; monumentul ostaşului român (3,50
m înălţime, pe un soclu de 4 m înălţime),
operă a lui Emil Mereanu, dezvelit în 1963.

2. Com. în jud. Harghita, formată
dintr-un sat, situată în Depr. Odorhei, la
10 km E-NE de municipiul Odorheiu
Secuiesc; 1 963 loc. (1 ian. 2011): 992 de
sex masc. şi 971 fem. Expl. şi prelucr.
lemnului. Centru de construire a porţilor
monumentale secuieşti, bogat decorate
cu motive florale încrustate, vopsite în
culori vii, datând de la sf. sec. 19 şi
începutul sec. 20. Galerie de artă. Vestigii
din Epoca bronzului. Biserică romanocatolică (1763–1772). S.M. este atestat
documentar în 1566. Com. S.M. a fost
înfiinţată la 7 apr. 2004 prin desprinderea
satului Satu Mare din com. Brădeşti, jud.
Harghita.
3. Com. în jud. Suceava, alcătuită din
2 sate, situată în partea de N a Pod.
Sucevei, la confl. râului Pozen cu
Suceava; 4 387 loc. (1 ian. 2011): 2 237 de
sex masc. şi 2 150 fem. Haltă de c.f. (în
satul Ţibeni). Prelucr. lemnului. Pomicultură (meri, cireşti, pruni, peri). Culturi
de cereale, cartofi, legume, sfeclă de
zahăr, plante tehnice şi de nutreţ etc. Piuă
pentru bătut sumane (1900). Două
cămine culturale. Satul Ţibeni a fost
afectat de inundaţiile din 25–27 iul. 2008.

Satu Mare (1). Catedrala ortodoxă „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”

4. Judeţ situat în extremitatea de NV
a României, în NV Transilvaniei, în
bazinul inf. al râului Someş, în zona de
contact a Câmpiei de Vest cu Carpaţii
Orientali şi cu Pod. Someşan, între 47°23'
şi 48°06' latitudine N şi între 22°18' şi
23°37' longitudine E, la graniţa cu
Ungaria (în NV) şi cu Ucraina (în N),
limitat de jud. Maramureş (E şi NE), Sălaj
(S şi SE) şi Bihor (SV). Supr.: 4 418 km2
(1,85% din supr. ţării). Populaţia (1 ian.
2011): 363 488 loc. (1,7% din populaţia
ţării), din care 176 396 de sex masc.
(48,5%) şi 187 092 loc. de sex fem. (51,5%).
Populaţia urbană: 171 781 loc. (47,1%);
rurală: 191 707 loc. (52,9%). Densitatea:
82,3 loc./km2. Structura populaţiei pe
naţionalităţi (la recensământul din 2031 oct. 2011): 54,6% români, 32,7%
maghiari, 5% rromi,1,4% germani, 0,4%
ucraineni, apoi slovaci, italieni, evrei,
cehi, ruşi-lipoveni ş.a. Reşed.: municipiul
Satu Mare. Oraşe: Ardud, Carei
(municipiu), Livada, Negreşti-Oaş,
Tăşnad. Comune: 59. Sate: 220 (din care 9
aparţin oraşelor). Localit. componente ale
oraşelor şi municipiilor: 8.
Relief variat, reprezentat prin munţi,
dealuri şi câmpii, dispus sub forma unui

Satu Mare (1). Catedrala romano-catolică (1786–1798)

Satu Mare (1). Biserica cu lanţuri

amfiteatru ce coboară în trepte de la E–
NE către V–SV. Forma dominantă de
relief este cea de câmpie (Câmpia
Someşului), cu alt. de 100–200 m, care
ocupă c. 2/3 din supr. judeţului (partea
central-vestică), fiind uşor fragmentată
de râuri (în mare parte îndiguite) şi
acoperită pe alocuri cu dune de nisip (în
special în Câmpia Carei). Relieful
câmpiilor se caracterizează prin interfluvii largi, cu forme netede sau uşor
ondulate, în cadrul cărora sedimentările
aluvionare sau eoliene au determinat
formarea unei diversităţi de soluri (brune
cernoziomice, brune de pădure, aluviale,
brune aluviale ş.a.), propice culturilor
agricole. Marginea de NE a jud. S.M. este
străjuită de M-ţii Oaş şi Gutâi, care închid
între ei Depr. Oaş, iar în partea de SE şi
S se extinde Culmea Codrului şi o zonă
de dealuri piemontane (Dealurile
Toglaciului).
Clima este temperat-continentală
moderată, cu veri călduroase şi ierni ceva
mai blânde decât în restul ţării. Temp.
medie anuală variază între 5,5°C pe
culmile muntoase Oaş-Gutâi, 8°C la
poalele acestora şi 9,7°C în câmpie (la
Satu Mare). Temp. max. absolută (39,5°C)
a fost înregistrată la Carei (10 aug. 1952),
iar minima abolută (–30,6°C) tot la Carei

(ian. 1929). Precipitaţiile, repartizate
neuniform, ca urmare a deosebirilor
altitudinale ale reliefului, oscilează între
584 mm anual în zona de câmpie (la Satu
Mare), 765 mm în cea de deal (la Oraşu
Nou) şi peste 900 mm în ţinuturile
montane. Vânturile predominante bat cu
o frecvenţă mai mare dinspre SE (10,6%)
şi SV (10,1%), urmate de cele dinspre N
(7,5%) şi NV (6,8%). Vitezele medii
anuale ale vânturilor variază între 1,6 şi
3,1 m/s în câmpie şi între 2,0 şi 5,0 m/s
pe culmile muntoase.
Reţeaua hidrografică de pe terit. jud.
S.M. este reprezentată prin cinci cursuri
mai importante, care străbat în diagonală
judeţul (râurile Someş şi Crasna) sau care
îşi au obârşia în arealul jud. S.M. (Tur,
Ier şi Homorod). Someşul, cea mai mare
arteră hidrografică a jud. S.M., traversează pe direcţie E–V partea de N a
acestuia, pe o distanţă de 70 km, având
un curs liniştit (pe o pantă de 0,2–0,5‰)
şi foarte meandrat, în mare parte îndiguit,
iar râul Crasna străbate jumătatea de S a
jud. S.M., pe o lungime de 57 km, pe
direcţie generală de curgere S–N, având
cursul inf. îndiguit. Râul Tur udă partea
de N a jud. S.M., Homorod pe cea centrală, iar râul Ier pe cea de SV, colectând
mai mulţi afl. Din cauza slabei înclinări
a Câmpiei Someşului şi a unui pronunţat
caracter divagant al reţelei hidrografice,
în trecut se produceau frecvente inundaţii
catastrofale în timpul viiturilor de
primăvară, fapt ce a determinat ca în a
doua jumătate a sec. 20 să se execute
vaste şi complexe lucrări hidroameliorative (canale de desecare, diguri etc.), în
special pe râurile Someş şi Crasna. Pe
terit. jud. S.M. nu există lacuri naturale,
în schimb sunt 16 lacuri antropice cu o
supr. totală de 562 ha, între care cel mai
mare este cel de pe râul Tur, din arealul
com. Călineşti-Oaş (364 ha; 7,4 mil. m3).
Apele subterane apar la supr. ca izvoare
de ape minerale carbogazoase, clorurosodice (Bixad, Turţ), slab sulfuroase
(Luna, Negreşti-Oaş, Vama, Ghenci),
bicarbonatate (Tarna Mare, Valea Mariei,
Noroieni, Micula) sau ca ape termale
(Carei, Acâş, Satu Mare, Domăneşti,
Moftin, Ady Endre).
Vegetaţia, în trecut bogată şi variată,
a suferit modificări ca urmare a
activităţilor umane (în special în zona de
câmpie). Din punct de vedere geobotanic,
partea vestică a jud. S.M. se încadrează
în zona de silvostepă, corespunzător
Câmpiei Careilor şi a Ierului, în cadrul
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căreia se remarcă suprafeţe complet
despădurite, dar unde local se mai
păstrează pajişti, în care predomină
asociaţiile de păiuşuri (Festuca sulcata,
Festuca pseudovina ş.a.), ce alternează cu
vegetaţia psamofilă. În cea mai mare
parte a câmpiei s-au extins terenurile
cultivate, aici întâlnindu-se şi câteva
areale cu pâlcuri de pădure de stejar
(Quercus robur) în asociaţie cu ulm, frasin,
carpen ş.a. În zona dealurilor piemontane
din S şi SE jud. S.M. se dezvoltă pădurile
de cer (Quercus cerris), gorun (Quercus
petraea), stejar pufos (Quercus pubescens) şi
chiar gârniţă (Quercus frainetto), care
alternează cu pajişti secundare de păiuş
(Festuca sulcata, Festuca valesiaca). De
remarcat faptul că în Culmea Codrului
se află limita nordică de dezvoltare a
cerului (Quercus cerris) în România.
Versanţii M-ţilor Oaş şi Gutâi sunt
acoperiţi cu păduri de fag (Fagus silvatica).
Ca urmare a plantaţiilor masive s-au
extins arboretele de castan comestibil. Pe
crestele M-ţilor Gutâi, la peste 1 000 m
alt. se dezvoltă tufărişuri de afin
(Vaccinium myrtillus). În Depr. Oaş, spre
vf. Brada, se întâlneşte o zonă cu mlaştini
oligotrofe în care vegetează unele specii de
Sphagnum, precum şi un relict glaciar
(Drosera rotundifolia), iar pe nisipurile din
Câmpia Carei se dezvoltă o vegetaţie
arenicolă în care domină păiuşul de nisip
(Festuca vaginata).
Fauna include specii de stepă, larg
răspândite, şi în mai mică măsură specii
de pădure. Speciile caracteristice stepei
sunt rozătoarele (şoareci, iepuri, şobolani,
popândăi, hârciogi, cârtiţe), insectele (greieri, lăcuste, cosaşi etc.), păsările (prepeliţe, ulii, grauri, dumbrăvence ş.a.),
reptilele ş.a. În păduri trăiesc vulpi, urşi,
mistreţi, cerbi lopătari (colonizaţi), fazani
(colonizaţi) şi un număr mare de păsări.
Pe terenurile cu exces de umiditate,
acoperite cu bălţi sau mlaştini, s-a
aclimatizat bizamul (Ondatra zibethica),
specie colonizată în Ungaria şi care a
migrat în jud. S.M.
Resursele naturale: zăcăminte de
minereuri complexe (pirită, zinc, plumb,
cupru, aur, argint), minereu de fier
(limonit, siderit), în zona vulcanică a
M-ţilor Oaş (Bixad, Turţ, Tarna Mare,
Huta-Certeze, Racşa, Cămărzana, Bolda
ş.a.), de lignit (Luna, Negreşti-Oaş,
Târşolţ, Aliceni, Trip) şi minereu de
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cinabru (Cămărzana); expl. de andezit
(Turţ), bentonit (Oraşu Nou), nisip
cuarţos (Carei), balast, luturi coalinoase
(Racşa, Oraşu Nou), pământuri colorate
(Negreşti-Oaş, Călineşti-Oaş, Crucişor).
De-a lungul liniilor de fractură tectonică
şi în arealele situate la contactul eruptivului cu formaţiunile sedimentare apar
numeroase izvoare cu ape minerale
carbogazoase, cloruro-sodice, bicarbonatate, sulfatate, feruginoase, calcice,
magneziene (Bixad, Vama/izvorul
Maria/, Luna, Negreşti-Oaş, Certeze,
Oraşu Nou, Tarna Mare, Turţ ş.a.) sau cu
ape termale (Acâş, Moftin, Ady
Endre ş.a.).
Istoric. Cele mai vechi urme de
locuire pe terit. jud. S.M., datând din
Paleoliticul superior, au fost scoase la
iveală în arealele localit. Boineşti, Remetea
Oaşului, Călineşti-Oaş, Bixad, Turulung
ş.a. Epoca neolitică, reprezentată prin
vestigii aparţinând culturilor Criş, Tisa şi
Ciumeşti (numeroase fragmente de vase
ceramice şi 20 de figurine din lut), se
remarcă prin descoperirile de la
Ciumeşti, Pişcolt, Homorodu de Sus,
Homorodu de Mijloc ş.a., iar perioada de
trecere la Epoca bronzului este marcată
de mărturiile arheologice de la Pişcolt,
Ciumeşti, Cehăluţ, Medieşu Aurit,
Unimăt ş.a. Epoca bronzului a fost
identificată în diverse puncte ale jud.
S.M. (Ciumeşti, Pişcolt, Tiream, Foieni,
Medieşu Aurit, Sanislău, Apa, Culciu
Mare, Culciu Mic, Berea, Satu Mare,
Căuaş, Vetiş, Domăneşti ş.a.), unde s-au
găsit depozite de topoare, obiecte de
podoabă şi alte piese din bronz. Din
perioada geto-dacică au fost identificate
necropolele (cu peste 60 de morminte) de
la Sanislău, Dindeşti, Ghenci ş.a. (sec. 7–
6 î.Hr.), iar din cea de-a doua Epocă a
fierului (La Tène) s-a descoperit, la
Pişcolt, unul dintre cele mai mari cimitire
din ţară, precum şi numeroase alte vestigii
la Ciumeşti, Andrid, Medieşu Aurit,
Căuaş, Berea, Lazuri ş.a. Existenţa
populaţiei autohtone pe aceste meleaguri
şi în sec. 1 î.Hr., care trăia în aşezări
compacte, identificate în arealele localit.
Lazuri, Carei, Tiream, Satu Mare, Lelei
ş.a., este marcată de faptul că aceste zone
au făcut parte din statul centralizat şi
independent de sub conducerea lui
Burebista. Cu toate că o mare parte a

Daciei a fost ocupată de romani la
începutul sec. 2 d.Hr., terit. de astăzi al
jud. S.M. a rămas în afara zonei de
ocupaţie romană, populaţia de aici
continuând să-şi desfăşoare activitatea
nestingherit. Astfel, la Medieşu Aurit,
Lazuri, Satu Mare (în locul numit
„Pădurea Noroieni”) şi în alte părţi, au
fost descoperite urmele unor aşezări ale
dacilor liberi care se ocupau în special cu
olăritul (aici s-au găsit 13 cuptoare pentru
ars ceramica). Tezaurele monetare (care
conţineau denari imperiali romani) găsite
la Satu Mare, Ghirişa ş.a. dovedesc legăturile permanente ale locuitorilor din
aceste zone cu cei ai Daciei ocupate de
romani. Nenumăratele descoperiri arheologice (Lazuri, Ciumeşti, Berea, Ardud,
Dindeşti, Turulung, Satu Mare, Căuaş,
Culciu Mare ş.a.) atestă continuitatea
populaţiei autohtone pe aceste meleaguri
în sec. 4–9, care trăia organizată în obşti
săteşti. Spre sf. mileniului 1, o dată cu
apariţia formaţiunilor prestatale româneşti,
acest ţinut, împreună cu cetatea Sătmar,
făcea parte din voievodatul lui Menumorut, care a opus o dârză rezistenţă în
faţa expansiunii maghiare în sec. 10. Cu
timpul, organizarea voievodală a fost
desfiinţată şi înlocuită cu una nouă, pe
comitate, districte şi cercuri, care s-a
păstrat de-a lungul Evului Mediu.
Formele autohtone de organizare şi
instituţionalizare social-politică apar
menţionate documentar ca villae olachalis
sau possesio olachalis (sate româneşti),
districtus (districte), silva (pădure) sau
terra olachalis („ţări româneşti”) în fruntea
cărora se aflau cneji şi voievozi. Numeroase localit. existente de mai multe
secole încep să fie menţionate documentar în sec. 12 (ex. Satu Mare sec. 12,
Noroieni 1181) şi frecvent în sec. 13
(Orbău 1213, Cig 1215, Apa 1215, Ardud
1215, Bercu 1216, Beltiug 1216, Nisipeni
1261, Lazuri 1261 etc.), iar o serie de
districte sunt atestate în sec. 13 (Ardud
1231, Oaş sec. 13, Medieş sec. 13 ş.a.). În
1342 a izbucnit o puternică mişcare a ţăranilor, condusă de voievodul Bogdan,
pentru apărarea autonomiei obştilor
săteşti, iar în 1380, iobagii români şi
maghiari din 20 de sate s-au răsculat
împotriva nobilimii, răzvrătirile ţăranilor
continuând şi în sec. 15–16 (ex. 1437, 1514,
1569 ş.a.). În sec. 16 apare menţionat documentar comitatul Sătmarului, care cuprindea un teritoriu extins între Ţara

Lăpuşului (la E) şi Valea lui Mihai (la V),
în care se aflau nouă cetăţi, 12 târguri şi
340 de sate. În sec. 18, lupta pentru libertate şi dreptate socială s-a manifestat prin
răscoala antihabsburgică din anii 1703–
1711 şi răscoala condusă de Horea, Cloşca
şi Crişan din 1784–1785, care a cuprins şi
o serie de sate sătmărene (Ardud, Sâi,
Socond, Beltiug ş.a.). În anul revoluţionar
1848, în mai multe localităţi din jud. S.M.
(Sanislău, Medieşu Aurit, Domăneşti ş.a.)
au avut loc mişcări de revendicare a unor
drepturi sociale şi naţionale. În 1867,
Principatul Transilvaniei (inclusiv terit.
actual al jud. S.M.) a fost încorporat forţat
în regatul ungar, situaţia românilor şi a
celorlalte minorităţi înrăutăţindu-se în
mod evident. Un moment important în
lupta pentru drepturi naţionale îl
constituie Memorandumul din 1892 –
acţiune la care au participat reprezentanţi
de frunte ai ţinuturilor sătmărene, printre
care Vasile Lucaciu şi Alexa Berinde.
După Primul Război Mondial, în condiţiile destrămării Imperiului Habsburgic,
populaţia românească majoritară şi-a
intensificat lupta de eliberare naţională
(aşa cum au făcut-o şi locuitorii localit.
Hodod, Chilioara, Boghiş, Carei, Satu
Mare, Bixad, Livada, Apa ş.a.), concretizată prin actul unirii de la 1 decembrie
1918. Perioada interbelică a marcat un
progres evident în domeniile vieţii
economice şi social-culturale ale jud. S.M.
Prin Dictatul de la Viena din 30 aug. 1940,
partea de NV a Transilvaniei, inclusiv
jud. S.M., a fost cedată Ungariei
horthyste. Teritoriul a fost eliberat ca
urmare a operaţiunilor militare româneşti
din oct. 1944. Revenind la evoluţia
teritorială a jud. S.M., se remarcă unele
oscilaţii ale cadrului său. Astfel, la
reforma ad-tivă din 1876, supr. jud. S.M.
era de c. 6 500 km2, în 1918 avea 4 902 km2
(cuprindea 4 oraşe – Satu Mare, Careii
Mari, Baia Mare, Baia Sprie – şi 221
comune), iar în 1938 era de 4 242 km2 (8
plăşi, 3 oraşe şi 212 sate). Prin Legea nr.
5 din 8 sept. 1950 au fost desfiinţate
judeţele şi plăşile, în locul lor apărând
regiunile şi raioanele. Astfel, fostele judeţe
Satu Mare şi Maramureş, precum şi
porţiuni din judeţele Sălaj şi Someş au
fost contopite într-o unitate ad-tivă mare,
cunoscută sub numele de regiunea Baia
Mare. Cu unele mici fluctuaţii, aceasta a
funcţonat sub această formă până în 1960,
când a devenit regiunea Maramureş

(10 500 km2), cu 8 raioane, 7 oraşe şi
câteva sute de sate, iar la 17 febr. 1968 a
fost reînfiinţat jud. S.M., care a evoluat
în limitele actuale.
Economia, adaptată treptat, după
dec. 1989, la economia de piaţă,
concurenţială, are un profil industrialagrar, cu o gamă largă de activităţi
desfăşurate de numeroasele regii autonome, societăţi comerciale cu capital de
stat sau privat, întreprinzători particulari etc.
Industria, în curs de privatizare şi
modernizare, are un rol important în
profilul economic al jud. S.M., structura
ei pe ramuri fiind influenţată de
posibilităţile de aprovizionare cu materii
prime, precum şi de nevoile economiei
naţionale. În structura pe ramuri de
activitate a jud. S.M., ponderea cea mai

mare o are ind. constr. de maşini, urmată
de ind. textilă şi a conf., alim., pielăriei şi
încălţămintei, de prelucr. a lemnului ş.a.
Obiectivele industriale ale jud. S.M.,
concentrate în localit. Satu Mare, Carei,
Negreşti-Oaş, Tăşnad, Ardud, Berveni,
Livada, Turţ, Poiana Codrului ş.a.,
produc o gamă variată de bunuri printre
care: utilaj minier, utilaje grele, chimice,
metalurgice şi pentru ind. mat. de constr.
(betoniere), vagoane de marfă şi de
călători, vagoane şi locomotive pentru
mină, maşini de extracţie şi de încărcat
minereu, maşini de ridicat şi transportat,
excavatoare gigant pentru expl. lignitului
la suprafaţă, trolii, conveiere, motoare
electrice, cuptoare şi uscătoare rotative
pentru fabricile de celuloză şi hârtie, piese
auto, piese turnate din fontă, maşini de
gătit, sobe de încălzit cu combustibili
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solizi şi lichizi, lacuri şi vopsele, conf.,
tricotaje, pânzeturi, dantele, articole de
pasmanterie, fire de bumbac, in şi cânepă,
mobilă, ambalaje, încălţăminte, cărămidă,
ţiglă, prefabricate din beton, obiecte din
sticlă pentru uz casnic şi medical, produse alim. (preparate din carne şi lapte,
dulciuri, băuturi alcoolice, panificaţie
etc.). O oarecare contribuţie o au şi
meşteşugurile tradiţionale, reprezentate
prin olărit (Vama), prelucr. artistică a
lemnului (Huta Certeze, Cămărzana,
Racşa, Vama ş.a.), ţesăturile şi cusăturile
populare ş.a.
Agricultura, variată ca structură şi cu
un procent ridicat de privatizare, dispune
de un fond funciar apreciabil. La sf. anului
2007, supr. agricolă a jud. S.M. era de

826

Satu Mare

317 451 ha (312 514 ha, respectiv 98,4%
aparţinea sectorului privat), din care
221 708 ha terenuri arabile, 55 740 ha
păşuni, 29 689 ha fâneţe naturale, 7 159
ha livezi şi pepiniere pomicole, 3 425 ha
vii şi pepiniere viticole. Din supr. totală
a jud. S.M. (441 785 ha) 80 892 ha sunt
acoperite cu păduri, 9 594 ha cu ape şi
bălţi şi 33 848 ha alte categorii. În anul
2007, terenurile arabile erau cultivate cu
porumb (77 465 ha), grâu şi secară (38 513
ha), plante oleaginoase (32 326 ha),
floarea-soarelui (27 507 ha), plante
furajere (25 985 ha), ovăz (13 746 ha, locul
1 pe ţară), orz şi orzoaică, sfeclă de zahăr,
cartofi, legume etc. În cadrul producţiei
globale agricole (din care 97,6% este
realizată în sectorul privat), ponderea cea
mai mare revine producţiei vegetale
(68,2%), iar restul (31,8%) celei animale.
Pomicultura, practicată în mod deosebit
pe terenurile în pantă din zonele
dealurilor piemontane, şi în cadrul căreia
predomină merii, prunii, perii, cireşii şi
vişinii ş.a., formează bazine pomicole
compacte în arealele localit. Ardud,
Cehal, Beltiug, Homorod, Certeze,
Remetea, Vama ş.a. Din producţia totală
de fructe a anului 2007 (37 589 tone), cea
mai mare cantitate reveneau merelor
(15 306 tone), apoi prunelor (7 660 tone),
cireşelor şi vişinelor, perelor ş.a. În anul
2007, jud. S.M. deţinea locul 1 pe ţară la
producţia de căpşuni (9 065 tone,
obţinută integral în sectorul privat). La
începutul anului 2008, sectorul zootehnic
cuprindea 63 916 capete bovine, 153 391
capete porcine, 113 172 capete ovine,
14 832 capete cabaline; avicultură (1 442 029
capete păsări); apicultură (14 156 familii
de albine). Peste 99% din efectivele de
animale sunt crescute în sectorul privat.
Căile de comunicaţie. La sf. anului 2007,
reţeaua liniilor de c.f. de pe terit. jud. S.M.
însuma 218 km, cu o densitate de 49,3
km/1 000 km2 (superioară mediei pe ţară,
care este de 45,2 km/1 000 km2) şi cu
două importante noduri de c.f. (Satu
Mare şi Carei) din care pornesc ramificaţii
către judeţele învecinate şi spre toată ţara,
precum şi spre Ungaria şi Ucraina (Satu
Mare se află pe magistrala feroviară
Bucureşti–Braşov–Baia Mare–Satu Mare–
Halmeu–Ucraina). Reţeaua feroviară
sătmăreană nu a fost electrificată până în
prezent, tracţiunea efectuându-se cu

locomotive Diesel. În acelaşi an, lungimea
drumurilor publice era de 1 632 km (din
care 801 km drumuri modernizate), cu o
densitate de 36,9 km/100 km2 (superioară
mediei pe ţară, care este 33,9 km/100
km2), cu două noduri rutiere importante
(Satu Mare şi Carei) şi mai multe noduri
secundare (Oraşu Nou, Livada, Tăşnad
ş.a.). Transporturile aeriene de mărfuri şi
călători se efectuează prin intermediul
aeroportului internaţional aflat la 20 km
de municipiul Satu Mare, în oraşul Ardud.
Învăţământ, cultură şi artă. În anul
şcolar 2007–2008, reţeaua unităţilor de
învăţământ de pe terit. jud. S.M.
cuprindea 25 de grădiniţe de copii, cu
13 457 copii înscrişi şi 824 educatori, 92
de şcoli generale (învăţământ primar şi
gimnazial), cu 32 846 elevi şi 2 628 cadre
didactice, 26 licee, cu 13 480 elevi şi 1 099
profesori, o şcoală profesională, cu 4 995
elevi şi 89 profesori ş.a. Activitatea de
promovare şi difuzare a culturii, ştiinţei,
artei etc. o desfăşoară Teatrul de Nord (f.
1870) şi filarmonica de stat „Dinu Lipatti”
din Satu Mare (f. 1947), filiala Uniunii
Artiştilor Plastici, cele cinci muzee, cinci
case de cultură, 137 cămine culturale, un
cinematograf, 229 biblioteci, cu 2 373 000
vol. etc. În anul 2007, activitatea sportivă
se desfăşura în cadrul celor 65 de secţii
sportive în care erau cuprinşi 1 854
sportivi legitimaţi, 75 antrenori şi 53
arbitri.
Ocrotirea sănătăţii. La sf. anului
2007, serviciile de sănătate erau deservite
de cinci spitale, cu 9 065 paturi (un pat
de spital la 194 locuitori), patru dispensare medicale, 116 farmacii şi puncte
farmaceutice. În acelaşi an, asistenţa
medicală era asigurată de 530 medici (un
medic la 691 locuitori), 162 medici
stomatologi (un medic stomatolog la
2 260 locuitori), 191 farmacişti şi 1 941
cadre medicale cu pregătire medie.
Turism. Cu toate că elementele
spectaculoase de piesaj ale terit.
sătmărean contribuie în mai mică măsură
la patrimoniul turistic (c. 2/3 din supr.
jud. S.M. aparţine unităţilor de câmpie),
acesta dispune de numeroase şi valoroase
obiective istorice, etno-folclorice, arhitecturale, balenoclimaterice ş.a., care completează, prin originalitatea lor, farmecul
puţinelor peisaje montane sau deluroase
din cuprinsul său. Una dintre cele mai

cunoscute şi atractive zone de interes
turistic este aceea a Ţării Oaşului, în care
peisajul montan (M-ţii Oaş şi Gutâi), cu
vârfuri ascuţite, abrupturi, forme de relief
rezidual (între care „Sfinxul Oaşului” de
pe versantul de V al vf. Pietroasa de 1 200
m alt.) ş.a., înconjură şi străjuieşte vasta
arie depresionară cu piemonturi şi şesuri
extinse, în care apar numeroase izv. cu
ape minerale, cunoscute local sub numele
de „borcuturi” (Bixad, Băile Puturoasa,
Băile Valea Mariei ş.a.). Dar farmecul
acestui adevărat „muzeu etnografic” în
aer liber, numit Ţara Oaşului, îl constituie
originalitatea şi unicitatea portului
popular, în special cel bărbătesc (cămăşile
şi pantalonii largi de vară, sau cioarecii
strâmţi şi gubele miţoase negre sau albe
purtate iarna, pălăriile din postav negru
sau din paie, cu borurile mici şi lăsate în
jos, numite local „clopuri”, precum şi
nelipsita „straiţă”), a cântecului (renumitele „ţipurituri”) şi dansului oşenesc
(„tropotita”), a datinilor şi obiceiurilor
strămoşeşti (sâmbra oilor, nunţile etc.), a
arhitecturii populare laice şi religioase, a
îndeletnicirilor tradiţionale meşteşugăreşti (olărit, ţesături şi cusături etc.).
Subzona Codru reprezintă o altă reg.
turistică de mare interes, care se impune
prin peisaje deluroase fermecătoare,
acoperite cu păduri, prin porţile monumentale sculptate, prin port popular,
obiceiuri etc. Obiectivele turistice din
Satu Mare, Carei, Negreşti-Oaş, Tăşnad,
ruinele cetăţii de la Ardud, castelul
medieval şi biserica gotică din Medieşu
Aurit, bisericile din Ardud, Halmeu,
Bixad, Apa, Acâş, Ciumeşti, Bogdand,
Micula, Soconzel ş.a., muzeul etnografic
din Valea Vinului, rezervaţia naturală cu
cerbi lopătari şi fazani din pădurea Foieni
de lângă Micula, stejarii seculari de la
Bixad, pădurea de castani comestibili de
la Huta Certeze, parcul dendrologic din
Carei şi multe altele constituie elemente
de atracţie turistică în perimetrul jud.
S.M. La sf. anului 2007, reţeaua unităţilor
de cazare turistică din jud S.M. cuprindea
zece hoteluri şi moteluri, cinci cabane
turistice, un camping, 34 de vile, cinci
tabere pentru elevi, trei pensiuni turistice
urbane, cinci pensiuni turistice rurale ş.a.
cu o capacitate totală de cazare de 2 415
locuri. Indicativ auto: S.M.

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

I. Municipii

Localit. componente ale
municipiilor

1. CAREI (1320)

1. Ianculeşti (1954)

II. Oraşe

Localit. componente ale
oraşelor

2. SATU MARE (sec.12)

1. Sătmărel (1215)

1. ARDUD (1215)

1. Mădăras (1366)

2. LIVADA (1270)

1. Adrian (1262)
2. Dumbrava (1913)
3. Livada Mică (1331)

3. NEGREŞTI-OAŞ (1270)
4. TĂŞNAD (1021)

III. Comune
1. ACÂŞ

2. AGRIŞ
3. ANDRID
4. APA
5. BĂTARCI

6. BÂRSĂU
7. BELTIUG

1. Luna
2. Tur (1478)

Satele care aparţin oraşelor
1. Ardud-Vii (1913)
2. Baba Novac (1932)
3. Gerăuşa (1424)
4. Sărătura (1411)

1. Blaja (1454)
2. Cig (1215)
3. Raţiu (1954)
4. Sărăuad (1279)
5. Valea Morii (1760–1762)

Satele componente
(primul sat este reşed. com.)
1. Acâş (1342)
2. Ganaş (1956)
3. Mihăieni (1380)
4. Unimăt (1383)

1. Agriş (1216)
2. Ciuperceni (1913)

1. Andrid (1332)
2. Dindeşti (1323)
3. Irina (1219)

1. Apa (1215)
2. Lunca Apei (1956)
3. Someşeni (1249)
1. Bătarci (1378)
2. Comlăuşa (1378)
3. Şirlău (1913)
4. Tămăşeni (1325)

1. Bârsău de Sus (1470)
2. Bârsău de Jos (1470)

1. Beltiug (1216)
2. Bolda (1648)
3. Ghirişa (1367)

8. BERVENI
9. BIXAD
10. BOGDAND

11. BOTIZ

12. CĂLINEŞTI-OAŞ

13. CĂMĂRZANA

14. CĂMIN

15. CĂPLENI
16. CĂUAŞ

4. Giungi (1215)
5. Răteşti (1423)
6. Şandra (1387)

1. Berveni (1216)
2. Lucăceni (1954)
1. Bixad (1478)
2. Boineşti (1490)
3. Trip (1493)

1. Bogdand (1383)
2. Babţa (1383)
3. Corund (1423)
4. Ser (1349)
1. Botiz (1364)

1. Călineşti-Oaş (1490)
2. Coca (1956)
3. Lechinţa (1490)
4. Păşunea Mare (1956)
1. Cămărzana (1387)
1. Cămin (1335)

1. Căpleni (1300)

1. Căuaş (1215)
2. Ady Endre (1320, Meţenţ)
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17. CEHAL
18. CERTEZE
19. CIUMEŞTI
20. CRAIDOROLŢ

21. CRUCIŞOR
22. CULCIU

23. DOBA

24. DOROLŢ

25. FOIENI

26. GHERŢA MICĂ
27. HALMEU

28. HODOD

3. Ghenci (1418)
4. Ghileşti (1954)
5. Hotoan (1213)
6. Răduleşti (1954)

29. HOMOROADE

1. Cehăluţ (1341)
2. Cehal (1330)
3. Orbău (1213)

1. Certeze (1490)
2. Huta-Certeze (1909)
3. Moişeni (1828)

30. LAZURI

1. Ciumeşti (1306)
2. Berea (1291)
3. Viişoara (1954)

1. Craidorolţ (1319)
2. Crişeni (1954)
3. Eriu-Sâncrai (1334)
4. Satu Mic (1380)
5. Ţeghea (1279)

1. Crucişor (1231)
2. Iegherişte (1272)
3. Poiana Codrului (1648)
1. Culciu Mare (1279)
2. Apateu (1367)
3. Cărăşeu (1300)
4. Corod (1344)
5. Culciu Mic (1312)
6. Lipău (1409)
1. Doba (1323)
2. Boghiş (1322–1328)
3. Dacia (1954)
4. Paulian (1954)
5. Traian (1954)
1. Dorolţ (1245)
2. Atea (1314)
3. Dara (1312)
4. Petea (1215)

1. Foieni (1410–1518)

1. Gherţa Mică (1393)
1. Halmeu (1217)
2. Băbeşti (1261)
3. Dobolţ (1323)
4. Halmeu-Vii (1913)
5. Mesteacăn (1954)

1. Hodod (1334)
2. Giurtelecu Hododului (1378)

31. MEDIEŞU AURIT

32. MICULA
33. MOFTIN

34. ODOREU

35. ORAŞU NOU

36. PĂULEŞTI

3. Lelei (1330)
4. Nadişu Hododului (1220)

1. Homorodu de Mijloc (1394)
2. Chilia (1370)
3. Homorodu de Jos (1273)
4. Homodoru de Sus (1273)
5. Necopoi (1828)
6. Solduba (1475)
1. Lazuri (1261)
2. Bercu (1216)
3. Nisipeni (1261)
4. Noroieni (1181)
5. Peleş (1334)
6. Pelişor (1450)

1. Medieşu Aurit (1271)
2. Băbăşeşti (1512)
3. Iojib (1490)
4. Medieş-Râturi (1956)
5. Medieş-Vii (1956)
6. Potău (1215)
7. Româneşti (1339)
1. Micula (1216)
2. Bercu Nou (1954)
3. Micula Nouă (1954)

1. Moftinu Mic (1828)
2. Domăneşti (1280)
3. Ghilvaci (1317)
4. Ghirolt (1241)
5. Istrău (1454)
6. Moftinu Mare (1330)
7. Sânmiclăuş (1265)
1. Odoreu (1169)
2. Berindan (1330)
3. Cucu (1268)
4. Eteni (1913)
5. Mărtineşti (1213)
6. Vânătoreşti (1954)

1. Oraşu Nou (1270)
2. Oraşu Nou-Vii (1954)
3. Prilog (1270)
4. Prilog-Vii (1954)
5. Remetea Oaşului (1335)
1. Păuleşti (1379)
2. Amaţi (1332)

3. Ambud (1373)
4. Hrip (1370)
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3. Giorocuta (1423)

5. Petin (1316)
37. PETREŞTI
38. PIR

39. PIŞCOLT

40. POMI

42. RACŞA
43. SANISLĂU

44. SANTĂU

45. SĂCĂŞENI
46. SĂUCA

1. Pir (1205)

2. Piru Nou (1900)
3. Sărvăzel (1329)
1. Pişcolt (1329)

2. Resighea (1215)

3. Scărişoara Nouă (1920)
1. Pomi (1407)

2. Aciua (1394)

49. TARNA MARE

1. Porumbeşti (1274)
2. Cidreag (1319)

1. Racşa (1493)
2. Racşa-Vii (1956)
1. Sanislău (1306)
2. Horea (1930)

3. Marna Nouă (1954)
1. Santău (1213)

2. Chereuşa (1215)
3. Sudurău (1215)

1. Săcăşeni (1240)
2. Chegea (1279)
1. Săuca (1220)

50. TÂRŞOLŢ
51. TEREBEŞTI

1. Socond (1424)
2. Cuţa (1424)

3. Hodişa (1271)

4. Soconzel (1424)
5. Stâna (1648)

1. Supuru de Jos (1215)
2. Dobra (1214)

1. Tarna Mare (1430)
2. Bocicău (1572)
4. Văgaş (1909)

1. Târşolţ (1482)
2. Aliceni (1913)

1. Terebeşti (1215)
2. Aliza (1913))
3. Gelu (1913)

52. TIREAM
53. TURŢ
54. TURULUNG
55. URZICENI
56. VALEA VINULUI

4. Pişcari (1326)

1. Tiream (1215)

2. Portiţa (1270)

3. Vezendiu (1262)
1. Turţ (1378)

2. Gherţa Mare (1351)
3. Turţ-Băi (1954)

1. Turulung (1216)

2. Drăguşeni (1954)

3. Turulung-Vii (1913)
1. Urziceni (1221)

2. Urziceni-Pădure (1913)
1. Valea Vinului (1399)
2. Măriuş (1424)

3. Roşiori (1409)

2. Becheni (1334)
5. Silvaş (1234)

7. Supuru de Sus (1215)

3. Valea Seacă (1378)

4. Borleşti (1585)

4. Chisău (1475)

48. SUPUR

6. Sechereşa

2. Dindeştiu Mic (1913)

3. Cean (1244)

47. SOCOND

5. Racova (1393)

1. Petreşti (1316)

3. Bicău (1394)
41. PORUMBEŞTI

4. Hurezu Mare (1424)

6. Ruşeni (1411)

57. VAMA

58. VETIŞ
59. VIILE SATU MARE

4. Sâi (1424)

1. Vama (1270)

1. Vetiş (1238)

2. Decebal (1954)
3. Oar (1312)

1. Viile Satu Mare (1909)
2. Cioncheşti (1913)
3. Medişa (1273)

4. Tătăreşti (1411)
5. Tireac (1954)
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Satu Mic

SATU MIC Õ Victor Vlad Delamarina.
SATU NOU Õ Mogoşeşti-Siret.
SATURĂU Õ Brazii (1).

SATURN, staţiune balneoclimaterică
estivală, de interes general, situată în
extremitatea sud-estică a României (jud.
Constanţa), pe ţărmul Mării Negre, la 3-10
m alt., la 1 km N de centrul municipiului
Mangalia, de care aparţine administrativ,
şi la 43 km S de municipiul Constanţa.
Climat de litoral maritim, cu veri
călduroase (în iul. temp. medii peste
22°C) şi senine (în medie sunt peste 25
de zile însorite pe lună, cu durata de
strălucire a Soarelui de 10–12 ore pe zi)
şi ierni blânde (în ian. temp. medii de
0°C). Temp. medie anuală este de 11,2°C,
iar precipitaţiile însumează sub 400 mm
anual. Factorii naturali de cură sunt
climatul maritim, bogat în aerosoli salini
şi apa Mării Negre, clorurată, sulfatată,
sodică, magneziană, recomandaţi atât
pentru cură heliomarină în timpul
vacanţelor de vară, cât şi pentru
tratamentul curativ al unor afecţiuni
reumatismale, al unor stări după
afecţiuni traumatice, al unor stări de
anemii secundare, decalcefieri, rahitism,
al unor boli dermatologice, ginecologice,
endocrine ş.a. În staţiune există plaje mici,
cu nisip fin, amenajate pentru helioterapie şi talazoterapie pe malul unor mici
golfuri artificiale marine. Totodată, între
staţiunile Saturn şi Venus există o plajă

Saturn. Vedere generală

naturală, cu nisip fin, extinsă pe circa 1,2
km lungime şi 200 m lăţime, unde apar
şi izv. minerale sulfuroase hipotermale,
captate sub formă de duşuri. S. este o
staţiune apărută în nomenclatorul
staţiunilor balneoclimaterice în anul 1970,
intimă, care pe lângă hoteluri de mare
capacitate (cinci hoteluri turn – Balada,
Hora, Siret, Atena, Diana – şi 15 hoteluri
cu cinci etaje, în majoritate situate lângă
plajă) şi restaurante, dispune de două sate
de vacanţă (Dunărea şi Delta), un
camping, mai multe vile cu comfort
sporit, numeroase piscine, grădini de
vară, braserii, cofetării, terenuri de sport,
cinematograf în aer liber, parc de
distracţii, bowling, discoteci, baruri de zi
şi de noapte etc. Posibilităţi de a practica
sporturi nautice şi de a efectua excursii
interne şi externe.
SAVU, Mănăstirea ~ Õ Berzunţi (2).

SĂBĂOANI, com. în jud. Neamţ,
alcătuită din 2 sate, situată pe terasele
înalte care alcătuiesc interfluviul dintre
râurile Siret şi Moldova; 11 275 loc. (1 ian.
2011): 5 625 de sex masc. şi 5 650 fem.
Staţie de c.f. (în satul Săbăoani). Nod
rutier. Reparaţii de maşini agricole.
Culturi de cereale, plante tehnice şi de
nutreţ, sfeclă de zahăr, legume ş.a.
Creşterea bovinelor, ovinelor, porcinelor
şi păsărilor. Muzeu etnografic. Pe terit.
satului Săbăoani au fost descoperite
vestigiile unei aşezări omeneşti, datând
de la sf. Epocii bronzului şi începutul
Epocii fierului, în care s-a găsit ceramică
cu caneluri, precum şi urmele a încă trei

aşezări suprapuse: una din sec. 2–3,
aparţinând dacilor liberi, din care au fost
recuperate unelte din fier, ceramică,
ustensile din teracotă, piese de harnaşament din bronz placat cu argint ş.a., o
altă aşezare din sec. 6–7 (ceramică lucrată
cu mâna) şi o alta din sec. 14–15. În satul
Săbăoani, menţionat documentar, prima
oară, în 1599 şi într-un act din 12 mai 1606
emis de Ieremia Movilă, se află o biserică
romano-catolică cu hramul „Sfântul
Mihail”, de mari dimensiuni (53,70 m
lungime, 22,70 m lăţime şi un turn de 45
m înălţime), construită în anii 1894–1902,
prin grija preotului Cajetan Liverotti, pe
locul unei vechi biserici din lemn atestată
documentar la 2 aug. 1741. Biserica a fost
pictată la interior în anii 1978–1979 şi
posedă o orgă cu 26 de registre şi două
claviaturi. Tot în satul Săbăoani a fost
construită biserica romano-catolică, cu
hramul „Înălţarea Sfintei Cruci”, în anii
2001–2002.

SĂBĂRENI, com. în jud. Giurgiu, formată dintr-un sat, situată în Câmpia
Vlăsiei, la 12 km NV de municipiul
Bucureşti; 2 594 loc. (1 ian. 2011): 1 271
de sex masc. şi 1 323 fem. Fabrică de mezeluri. Culturi de cereale, legume, plante
tehnice şi de nutreţ, floarea-soarelui ş.a.
Între 17 febr. 1968 şi 23 ian. 1981 a făcut
parte din jud. Ilfov ca sat component al
com. Joiţa. Com. S. a fost înfiinţată la 7
apr. 2004 prin desprinderea satului
Săbăreni din com. Joiţa, jud. Giurgiu.

SĂCĂDAT, com. în jud. Bihor, alcătuită
din 3 sate, situată în Culoarul OradeaVad-Borod, la poalele de N ale Dealurilor
Pădurii Craiului, pe stg. Văii Crişului
Repede şi pe râul Chigic; 1 802 loc. (1 ian.
2011): 869 de sex masc. şi 933 fem. Staţie
(în satul Săcădat) şi haltă de c.f. (în satul
Săbolciu). Prelucr. lemnului (mobilier) şi
a laptelui. Producţie de băuturi răcoritoare. Creşterea bovinelor. Satele
Săcădat şi Săbolciu apar menţionate
documentar, prima oară, în 1256, iar
Borşa în 1249. În satul Borşa se află o
biserică ortodoxă, din lemn, cu hramul
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”
(1692, cu picturi din 1807, în altar, şi din
1837 pe pereţii interiori).
SĂCĂLAZ, com. în jud. Timiş, alcătuită
din 3 sate, situată în Câmpia Timişului,
pe râul Bega Veche; 7 528 loc. (1 ian.
2011): 3 704 de sex masc. şi 3 824 fem.
Staţii de c.f. (în satele Săcălaz şi Beregsău
Mare). Staţie de preparare a asfaltului.
Preparate din carne; panificaţie; încălţă-

minte. Morărit. Culturi de cereale, plante
tehnice şi de nutreţ, legume etc. Creşterea
porcinelor. Satul Beregsău Mic apare
menţionat documentar, prima oară, în
1317, iar Săcălaz la 29 dec. 1392. În satul
Beregsău Mare, atestat documentar în
1335, se află o biserică ortodoxă datând
din 1793, cu picturi murale interioare din
sec. 19, iar în satul Săcălaz o biserică
romano-catolică (1714) şi o biserică
ortodoxă cu hramul „Pogorârea Duhului
Sfânt” a cărui construcţie a început la 22
mai 2007. Satul Săcălaz a fost colonizat
cu populaţie germană în perioadele 1718–
1737, 1744–1772 şi 1782–1787, iar satul
Beregsău Mare cu populaţie sârbească.

SĂCĂLĂŞENI, com. în jud. Maramureş,
alcătuită din 3 sate, situată în partea de E
a Depr. Baia Mare, în zona de confl. a
râului Chechiş cu Lăpuşul; 2 566 loc. (1
ian. 2011): 1 286 de sex masc. şi 1 280 fem.
Pomicultură (meri, pruni, peri). Creşterea
bovinelor. În satul Săcălăşeni, atestat
documentar în 1405, există o biserică din
lemn cu hramul „Adormirea Maicii
Domnului” (1442, reconstruită în sec. 18),
cu turn-clopotniţă pe pronaos, ornamentată cu decor sculptat şi cu picturi pe
pereţii interiori datând din 1865,
declarată monument istoric în anul 2000.
Bisericile din lemn cu hramurile „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1720) şi
„Sfânta Ana” (1794), în satele Culcea şi
Coruia. Până la 7 apr. 2004, com. S. a
avut în componenţă satele Cătălina, Coaş,
Coltău şi Întrerâuri, care la acea dată s-au
desprins din com. Săcălăşeni şi au format
două comune de sine stătătoare, respectiv
com. Coaş (alcătuită din satele Coaş şi
Întrerâuri) şi com. Coltău (formată din
satele Coltău şi Cătălina).

SĂCĂŞENI, com. în jud. Satu Mare,
alcătuită din 2 sate, situată în zona de
contact a Câmpiei Tăşnadului cu
Dealurile Crasnei, pe cursul superior al
râului Checheţ; 1 163 loc. (1 ian. 2011):
595 de sex masc. şi 568 fem. Haltă de c.f.
(în satul Săcăşeni). Nod rutier. Prelucr.
lemnului. În satul Săcăşeni, menţionat
documentar, prima oară, în 1240, se află
o biserică reformată (1760).

SĂCEL 1. Com. în jud. Harghita,
alcătuită din 5 sate, situată în partea de
E a Pod. Târnavelor; 1 288 loc. (1 ian.
2011): 647 de sex masc. şi 641 fem. Expl.
de gaze naturale (în satul Săcel). Culturi
de cereale, cartofi, plante de nutreţ ş.a.
Satul Săcel apare menţionat documentar,
prima oară, în 1453. În satul Şoimuşu Mic

se află o biserică din sec. 13 (azi biserică
reformată), cu unele refaceri din sec. 15,
iar în satele Uilac şi Vidacut, câte o
biserică ortodoxă din lemn datând din
sec. 18 (strămutată în 1905 din satul Boiu
în satul Uilac) şi, respectiv, din 1868 (construită pe locul uneia din 1798).
2. Com. în jud. Maramureş, formată
dintr-un sat, situată în SE Depr.
Maramureş, la poalele de NV ale M-ţilor
Rodnei, pe cursul superior al râului Iza,
în zona pasului Şetref; 3 501 loc. (1 ian.
2011): 1 783 de sex masc. şi 1 718 fem.
Staţie de c.f. Nod rutier. Expl. de gresii şi
calcar. Expl. şi prelucr. lemnului. Panificaţie. Dărăcit lâna. Produse de artizanat
(măşti populare, sculpturi în lemn).
Moară în conservare. Culturi de cartofi,
plante furajere ş.a. Creşterea ovinelor şi
bovinelor. Vechi centru de ceramică roşie,
nesmălţuită, decorată cu linii negre,
sinuoase (urcioare, oale, străchini, ulcele
ş.a.). În satul Săcel, menţionat documentar, prima oară, în 1453, se află o
biserică din lemn cu hramul „Sfinţii
Apostoli Petru şi Pavel” (1728) şi una din
zid cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail
şi Gavriil” (1910). În raza com. Săcel, pe
povârnişul de S al M-telui Măgura, la
1 040 m alt., se află Izvorul Albastru al
Izei, izvor carstic foarte abundent ce
provine dintr-o captare subterană.

SĂCELE 1. Lac de acumulare realizat pe
cursul râului Tărlung, în arealul
municipiului Săcele. Supr.: 123 ha; vol.:
13,8 mil. m3.
2. Municipiu în jud. Braşov, situat în
SE Depr. Braşov, la poalele M-ţilor Bârsei,
la 620–700 m alt., pe valea râului Tărlung,
la 10 km SE de municipiul Braşov; 33 410
loc. (1 ian. 2011): 16 255 de sex masc. şi
17 155 fem. Supr.: 261,5 km2, din care 21
km2 în intravilan; densitatea: 1 591
loc./km2. Nod rutier. Producţie de mobilă
şi cherestea, de produse textile (lenjerie),
de parfumuri, de salam ş.a. Muzeu
etnografic şi de artă populară amenajat

Săcele (2). Primăria şi biserica „Adormirea Maicii
Domnului"
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(1964) în Casa Dijmelor (monument
istoric şi de arhitectură datând din 1543),
cu colecţii de costume populare, obiecte
de uz casnic, unelte etc. Istoric. Satul
Săcele, atestat documentar la 16 mai 1366,
împreună cu alte patru sate componente
(Baciu, Cernat, Satulung, Turcheş),
menţionate documentar, separat, între
1482 şi 1496, s-au contopit la 23 iul. 1950
într-o singură localitate (cu numele
Săcele), ridicată la rang de oraş la aceeaşi
dată. Oraşul Săcele a fost trecut în
categoria municipiilor la 11 iul. 2000.
Monumente: bisericile ortodoxe cu
hramurile „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gravriil” (sec. 17), „Sfântul Nicolae”
(1776–1808, cu zid de incintă şi turnclopotniţă), pictată iniţial de Iacob Popp
(tatăl pictorului Mişu Popp), restaurată
şi repictată în frescă în 1934-1936 de
Constantin Niţulescu şi declarată
monument istoric la 17 dec. 1958, şi
„Adormirea Maicii Domnului” (1812–
1819, cu zid de incintă şi cu picturi
murale interioare executate în 1874 de
Mişu Popp); numeroase case vechi din
sec. 16 (Casa Dijmelor, 1543) şi din sec.
19 (1810, 1814, 1830, 1840, 1856, 1861 şi
1894 ş.a.). Municipiul S. este punct de
plecare spre cabanele din masivele Piatra
Mare şi Postăvaru.
3. Com. în jud. Constanţa, alcătuită
din 2 sate, situată în SE Pod. Istriei, pe
malurile de SV ale lacurilor Nuntaşi şi
Sinoie; 2 236 loc. (1 ian. 2011): 1 154 de
sex masc. şi 1 082 fem. Biserica „Sfântul
Stelian” (2000-2011), în satul Săcele.
SĂCELU 1. Masiv deluros în partea
central-nordică a Subcarpaţilor Gorjului,
situat în zona de contact cu prelungirile
sudice ale M-ţilor Parâng. Axat pe un
anticlinal, masivul S. este alcătuit din
gresii, marne, argile, nisipuri şi conglomerate. Alt. max.: 563 m. Fragmentat de
râurile Aniniş, Turbaţi, Blahniţa, Ciocadia

Săcelu (2). Ştrandul
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ş.a. Acoperit cu păduri de gorun în
amestec cu carpen.
2. Com. în jud. Gorj, alcătuită din 5 sate,
situată la poalele dealului omonim, la 340
m alt., în reg. de confl. a râului Turbaţi
cu Blahniţa, la 32 km NE de municipiul
Târgu Jiu; 1 638 loc. (1 ian. 2011): 814 de
sex masc. şi 824 fem. Muzeu etnografic
şi de istorie, amenajat într-o casă din sec.
18 care a aparţinut lui Vasile Moangă
(prieten al lui Tudor Vladimirescu).
Pomicultură. Centru de dogărit. Satul
Săcelu este inclus în rândul staţiunilor
balneoclimaterice de interes general, cu
funcţionare permanentă, care posedă un
climat de deal, sedativ, cu temp. medii
anuale de c. 9°C (în iul. medii termice de
20°C, iar în ian. de –2°C) şi precipitaţii ce
însumează c. 900 mm anual. Numeroase
izv. cu ape minerale sulfuroase, clorurate,
iodurate, bromurate, sodice, hipotone şi
hipertone (cunoscute din anul 1840 şi
analizate chimic în 1865), indicate în tratarea afecţiunilor reumatismale, a celor
posttraumatice (stări după fracturi ale
oaselor membrelor, ortopedic şi vindecate, după entorse şi luxaţii), neurologice
periferice şi centrale, ginecologice,
otorinolaringologice, a bolilor tubului
digestiv (colon iritabil) şi hepatobiliare
(dischinezie biliară) ş.a. Primele stabilimente balneare au fost construite în
1888. În arealul com. S. au fost descoperite vestigii neolitice şi din Epoca
bronzului (topoare, fragmente de râşniţe,
ceramice ş.a.), precum şi un tezaur
monetar din Epoca romană, respectiv din
perioada 150–70 î.Hr. Bisericile cu
hramurile „Sfinţii Voievozi” (1748–1764)
şi „Sfântul Nicolae” (1810) şi casa „Vasile
Moangă” (sec. 18, monument arhitectonic
în stil gorjan), în satul Săcelu. Punct
fosilifer. Agroturism.

SĂCENI, com. în jud. Teleorman, alcătuită din 3 sate, situată în Câmpia
Găvanu-Burdea, la izv. râului Tinoasa;
1 278 loc. (1 ian. 2011): 645 de sex masc.
şi 633 fem. Culturi de cereale, floareasoarelui, plante tehnice şi de nutreţ etc.
Biserica ortodoxă cu dublu hram –
„Sfântul Ioan Botezătorul” şi „Adormirea
Maicii Domnului” (1843), în satul
Butculeşti, declarată monument istoric.
SĂCUENI, oraş în jud. Bihor, situat în
Câmpia Sălacea-Roşiori, pe râul Ier, la
graniţa cu Ungaria; 11 799 loc. (1 ian.
2011): 5 813 de sex masc. şi 5 986 fem.

Supr.: 151,4 km2, din care 4,9 km2 în
intravilan; densitatea: 2 408 loc./km2.
Nod feroviar (staţie în oraşul Săcueni şi
haltă de c.f. în satul Cadea) şi rutier. Expl.
de petrol (Săcueni). Producţie de mobilă,
de confecţii şi de încălţăminte. Centru
viticol, pomicol, şi de creştere a bovinelor.
Muzeu cu colecţii de arheologie
(ceramică pictată, datând din Neolitic,
vase şi unelte hallstattiene, obiecte din
fier celtice şi vase ceramice din sec. 4).
Staţiune balneoclimaterică în satul
Ciocaia (Õ). În arealul oraşului Săcueni
a fost descoperit (în 1927) un tezaur de
falere (elemente de podoabă discoidale)
din aur, cu decor ciocănit, datând din
Epoca bronzului. La Săcueni, menţionat
documentar, prima oară, în 1214, se află
o biserică din 1460 (azi biserică reformată), cu unele refaceri din sec. 16 şi 18,
o biserică romano-catolică având hramul
„Sfânta Maria” (1764–1768) şi castelul
„Stubenberg” (1750–1760), declarat
monument istoric. Rezervaţie naturală
(lacul Cicoş), extinsă pe 10 ha. Ştrand cu
apă termală. Com. S. a fost trecută în
categoria oraşelor la 3 mart. 2004, având
în subordine ad-tivă satele Cadea,
Ciocaia, Cubulcut, Olosig şi Sânnicolau
de Munte.
SĂCUIENI Õ Saac.

SĂCUIEU, com. în jud. Cluj, alcătuită din
3 sate, situată la poalele de NE ale M-ţilor
Vlădeasa şi cele de N ale Culmii Henţului,
pe râul Henţ; 1 478 loc. (1 ian. 2011): 726 de
sex masc. şi 752 fem. Centru de prelucr.
artistică a lemnului (în satul Rogojel).
Pârtii pentru practicarea sporturilor de
iarnă (în satele Vişagu şi Rogojel). Satul
Săcuieu apare menţionat documentar,
prima oară, în 1461. În satul Rogojel se
află o biserică ortodoxă cu hramul „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (sec. 18),
iar în satul Vişagu, o biserică din lemn
datând din jurul anului 1800. Agroturism.

SĂGEATA, com. în jud. Buzău, alcătuită
din 7 sate, situată în Câmpia BuzăuCălmăţui, pe râul Buzău; 5 001 loc. (1 ian.
2011): 2 518 de sex masc. şi 2 483 fem.
Centru viticol. În satul Găvăneşti se află
biserica având hramul „Sfântul Nicolae”
(1844–1847).
SĂHĂTENI, com. în jud. Buzău, alcătuită
din 4 sate, situată în zona de contact a
Câmpiei Sărata cu glacisul şi Dealul
Istriţei, pe râul Năianca; 3 474 loc. (1 ian.
2011): 1 705 de sex masc. şi 1 769 fem. Staţie
de c.f. (în satul Săhăteni). Pomicultură
(meri, pruni, peri). Centru viticol şi de

vinificaţie. Cramă. Satul Găgeni a fost
întemeiat în 1830.

SĂLACEA, com. în jud. Bihor, alcătuită
din 2 sate, situată în Câmpia SălaceaRoşiori, pe râul Ier; 3 079 loc. (1 ian. 2011):
1 484 de sex masc. şi 1 595 fem. Culturi de
cereale, plante tehnice (in pentru fuior) şi
de nutreţ, cartofi, legume etc. Creşterea
porcinelor. Centru de împletituri din
papură. Parc dendrologic cu castel aflat
în ruină (în satul Otomani). În arealul
satului Otomani au fost descoperite (1924–
1928, 1958–1962) vestigiile unor aşezări
din Epoca bronzului (2000–1200 î.Hr.),
cu locuinţe de suprafaţă, în care s-a găsit
ceramică abundentă (vase mari de
provizii, străchini, ceşti cu gât cilindric
înalt, fund îngust şi toartă supraînălţată
ş.a.), decorată cu motive spiralate, arcade,
ghirlande şi benzi incizate fin, caneluri
dispuse radial, rozete cu mici împunsături etc. Tot aici, au fost recuperate
câteva brăţări şi ace de cap din bronz,
figurine cu decor incizat, un fragment de
spadă şi au fost identificate urmele unui
templu de tip megaron (edificiu dreptunghiular alcătuit dintr-o încăpere mare,
patrulateră, în care se află vatra şi un
pronaos cu două coloane în front) – de
fapt, un sanctuar. Datorită caracterelor ei
specifice şi a răspândirii mari (partea de
N a Crişanei, Maramureşul, Câmpia Tisei,
Slovacia de E), această cultură materială
din Epoca bronzului poartă numele de
Cultura Otomani. În satul Sălacea,
menţionat documentar, prima oară, în
perioada 1163–1173, se află biserica
romano-catolică „Sfânta Maria” (1792),
iar în satul Otomani, atestat documentar
în 1263, există două conace (sec. 18 şi
sec. 19) aflate în ruină. Rezervaţie
naturală (complexul hidrologic Valea
Rece).
SĂLACEA-ROŞIORI, câmpie în partea
de NV a României, reprezentând compartimentul de SV al Câmpiei Someşului,
situată la SE de Câmpia Ierului, de care
se detaşează printr-o denivelare de 20–
35 m. Se extinde sub forma unei fâşii
înguste de 2–5 km, pe o distanţă de c. 40
km, având înfăţişarea unui şes înalt (150–
180 m alt.), slab fragmentat, cu soluri
fertile, propice culturilor de cereale,
plante tehnice şi de nutreţ etc.
SĂLAJ 1. Dealurile Sălajului, zonă
deluroasă situată în partea de N a
Dealurilor Vestice, în cadrul Dealurilor
Silvano-Someşene, extinsă în partea de
N a jud. Sălaj, între văile râurilor Someş

(la E) şi Sălaj (la V). Dealurile Sălajului au
aspectul unui interfluviu larg, fragmentat
de văi, cu orientare N-S, cu altitudini
reduse (300–400 m). Alt. max.: 411 m.
Alcătuirea geologică a acestor dealuri
(predominant formaţiuni argilo-nisipoase
de vârstă pannoniană) a determinat
apariţia şi dezvoltarea unor forme
structurale (cueste) în partea de E. Sunt
afectate de frecvente alunecări de teren
şi fenomene de eroziune pe versanţi. Acoperite în mare parte cu păduri de gorun
în amestec cu cer. Pomicultură.
2. Judeţ în NV României, în NV
Transilvaniei, situat în zona de contact
dintre Pod. Transilvaniei şi Dealurile de
Vest, între jud. Maramureş (N şi NE), Cluj
(E şi S), Bihor (SV şi V) şi Satu Mare (N şi
NV), la intersecţia meridianului de 23°00'
longitudine E cu paralela de 47°20'
latitudine N. Supr.: 3 864 km2 (1,62% din
supr. ţării). Populaţia (1 ian. 2011): 240 260
loc. (1,1% din populaţia ţării), din care
117 783 loc. de sex masc. (49,0%) şi

122 477 loc. de sex fem. (51,0%). Populaţia
urbană: 99 240 loc. (41,3%); rurală: 141 020
loc. (58,7%). Densitatea: 62,2 loc./km2.
Structura populaţiei pe naţionalităţi (la
recensământul din 20-31 oct. 2011): 66,1%
români, 22,4% maghiari, 0,5% slovaci
urmaţi de germani, ucraineni, italieni ş.a.
Reşed.: municipiul Zalău. Oraşe: Cehu
Silvaniei, Jibou, Şimleu Silvaniei. Comune:
57. Sate: 281 (din care 8 aparţin oraşelor).
Localit. componente ale oraşelor şi
municipiilor: 4.
Relief variat, suprapus în cea mai
mare parte zonei de lăsare şi fragmentare
tectonică, situată între M-ţii Apuseni
(Carpaţii Occidentali) şi grupa nordică a
Carpaţilor Orientali. În partea centralsud-vestică a jud. S. se individualizează
două ramificaţii ale M-ţilor Apuseni,
respectiv M-ţii Meseş, cu alt. max. de 996
m în vf. Măgura Priei (cea mai mare
înălţime din arealul judeţului), şi M-ţii
Plopiş, ale căror prelungiri culminează
în vârfurile Măgura Mare (918 m),
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Merişor (882 m) şi Secătura (771 m),
situate în perimetrul jud. Sălaj. Partea
estică aparţine unităţii complexe a Pod.
Someşan, care se continuă spre V cu
Dealurile Silvano-Someşene unitate cu
poziţie geografică controversată (unii
autori o includ în „Platforma Someşană”,
iar alţii în aria Dealurilor Banato-Crişene).
În partea de N-NE a jud. S., între
Dealurile Sălajului (la V, care fac parte
din Dealurile Silvano-Someşene) şi
Dealurile Gârboului (la E, care fac parte
din Pod. Someşan), se află Culoarul
Sălajului. În aria Dealurilor SilvanoSomeşene se disting culmea cristalină
Prisnel (651 m alt.), din seria de munţi
scufundaţi din cadrul „jugului intracarpatic”, şi măgura vulcanică Prisaca (626
m), iar în partea de V, Măgura Şimleului
(597 m alt.); zonele depresionare, dezvoltate cu precădere în părţile de E, centrală
şi de V ale jud. S., cuprind Depr. Almaş-
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Agrij (E), Depr. Zalău sau Silvaniei
(centru) şi Şimleu (V); zona câmpiilor
aluvionare se desfăşoară sub forma unor
areale restrânse de-a lungul râurilor Someş,
Crasna şi Barcău.
Climă temperat-continentală moderată,
influenţată în mare parte de invazia
maselor de aer cald din V şi SV provenite
din ariile ciclonale ale Atlanticului şi
Mării Mediterane. Regimul temp. aerului
înregistrează diferenţieri evidente în
funcţie de alt. reliefului, de fragmentarea
şi orientarea acestuia, precum şi de alţi
factori locali. Astfel, temp. medie anuală
variază între 6°C pe culmile M-ţilor
Meseş şi Plopiş, 7–8°C în zonele deluroase
şi 9,6°C în Depr. Zalău şi Culoarul
Someşului. Temp. medii ale aerului
prezintă diferenţieri substanţiale şi în
funcţie de anotimp. Astfel, iarna, în
condiţiile pătrunderii frecvente ale
maselor de aer arctic din N, pe întreg
cuprinsul jud. S. se înregistrează valori
medii de - 3°C, iar vara, sub acţiunea
aerului temperat oceanic din V, mediile
lunare sunt în jur de 16°C. Temp. max.
absolută (38°C) s-a înregistrat la Zalău
(16 aug. 1952), iar minima absolută
(– 29,5°C) la Purcăreţ (28 ian. 1954). Cantitatea medie anuală a precipitaţiilor
oscilează între 630 mm în zonele
depresionare (la Şimleu Silvaniei), 800
mm în reg. deluroase şi peste 1 000 mm
pe culmile montane, valorile maxime
înregistrându-se primăvara. Regimul
eolian este influenţat de relief, atât în ceea
ce priveşte direcţia, cât şi viteza.
Vânturile predominante bat dinspre SE
(16,1%), SV (10,5%) şi NV (9,2%), cu
viteze medii anuale de 3–4 m/s.
Reţeaua hidrografică, cu valori
relativ ridicate de densitate (0,7–0,9
km/km2), se caracterizează printr-o
repartizare uniformă în spaţiul jud. S. şi
printr-un regim de scurgere permanent,
influenţat de cantitatea de precipitaţii.
Cele mai importante cursuri de apă sunt:
Someşul, care străbate partea de NE a
jud. pe o distanţă de 105 km, Crasna, al
cărui curs superior drenează reg. de NV
pe 65 km lungime şi Barcău care udă
zona de V şi SV, pe 50 km lungime,
colectând numeroşii afluenţi din M-ţii
Plopiş. Someşul, al cărui bazin se extinde
pe o supr. medie de c. 10 500 km2 în
limitele jud. S., colectează cea mai mare
parte a afl. pe stânga (Simişna, Almaş,

Agrij, Sălaj ş.a.), având un curs leneş,
meandrat, cu o luncă bine dezvoltată şi
cu unele sectoare mlăştinoase (în aria
localit. Glod şi Cliţ). Lacurile naturale
sunt foarte puţine (cel mai important
fiind lacul de luncă Balta Cehei, 182,1 mii
m2), iar izv. cu ape minerale, prezente în
perimetrul localit. Jibou, Bizuşa,
Meseşenii de Sus ş.a. sunt folosite pe plan
local la tratarea bolilor reumatice,
digestive şi de nutriţie (diabet).
Vegetaţia aparţine în întregime
domeniului forestier, ca urmare a predominării reliefului deluros şi muntos. În
secolele trecute, în perimetrul actual al
jud. S. existau supr. extinse acoperite cu
păduri, fapt atestat, printre altele, şi de
denumirile unor localităţi (Cehu
Silvaniei, Şimleu Silvaniei) sau regiuni
geografice (Dealurile Silvano Someşene)
care includ nume derivate din latinescul
sylva (pădure). De-a lungul timpului,
pădurile au fost în mare măsură înlocuite
de culturi agricole şi pajişti secundare. În
prezent, extensiunea max. a pădurilor se
remarcă pe versanţii M-ţilor Plopiş şi
Meseş, pe culmea Prisnel şi pe dealurile
mai înalte; izolat, sub forma unor păduri
insulare se mai păstrează şi în zonele
depresionare şi în luncile râurilor.
Pădurile, alcătuite predominant din fag
(Fagus silvatica), în care se dezvoltă şi
exemplare de gorun (Quercus petraea), cer
(Quercus cerris), carpen (Carpinus betulus),
paltin (Acer pseudoplatanus), frasin
(Fraxinus excelsior) ş.a. ocupă supr. întinse
în M-ţii Meseş şi Plopiş, în Dealurile
Gârboului şi în masivul deluros Prisaca.
Stratul de arbuşti care vegetează în interiorul pădurilor de fag este reprezentat
prin vonicer (Evonymus europaea), soc
negru (Sambucus nigra), tulichina (Daphne
mezereum) ş.a., iar cel ierbaceu prin laptele
câinelui (Euphorbia amygdaloides), leurdă
(Allium ursinum), vinariţă (Asperula
odorata), urzica moartă (Lamium
galeobdolon) ş.a. Pădurile de gorun
(Quercus petraea, Quercus polycarpa), în
care apar şi exemplare de stejar (Quercus
robur), cer (Quercus cerris), fag ş.a., se
întâlnesc pe culmile mai înalte şi pe
versanţii însoriţi (între 350 şi 600 m alt.)
din dealurile Sălajului şi Gârboului,
precum şi în Depr. Almaş-Agrij. Speciile
de arbuşti din pădurile de gorun sunt
reprezentate prin corn (Cornus mas),
măceş (Rosa canina), porumbar (Prunus
spinosa), lemn râios (Evonymus verrucosa)
ş.a. Pădurile alcătuite din stejar (Quercus

robur), din cer (Quercus cerris) sau din cer
în amestec cu carpen (Carpinus betulus) se
întâlnesc în partea inf. a dealurilor (până
la 400 m alt.), precum şi în Depr. AlmaşAgrij şi Depr. Şimleului unde au
extensiune mare. În luncile râurilor mari
sunt zăvoaie de sălcii şi plopi, alături de
care cresc exemplare de ulm, frasin, stejar
pedunculat ş.a., iar vegetaţia ierboasă
include în special plante higrofile, ca de
ex. rogoz (Carex gracilis), stânjenelul de
baltă (Iris pseudacorus) ş.a.
Fauna prezintă o mobilitate accentuată, fapt ce permite ca numeroasele
specii de animale să migreze dintr-un loc
în altul, întâlnindu-se atât în pădurile de
la munte şi deal, cât şi în cele din zonele
depresionare. Majoritatea elementelor
faunistice din pădurile jud. S. (mistreţi,
căprioare, lupi, vulpi, veveriţe, râşi, urşi
ş.a.) sunt de interes cinegetic. Ornitofauna este bogată şi variată (gaiţe, mierle,
privighetori, ciocănitori, piţigoi, fazani –
colonizaţi la Borla, Cireşeni, Drighiu ş.a.),
iar ihtiofauna include lipan, clean,
mreană, scobar şi mai rar somn.
Resursele naturale: zăcăminte de
lignit (exploatate la Ip, Chieşd, Şărmăşag,
Zăuan), cărbune brun (Surduc, Cristolţel),
petrol (Leşmir, Şumal) şi de turbă
(Soboru) cu un conţinut ridicat de sulf
(7,1%). Expl. de calcar (Letca, Prodăneşti,
Glod, Cuciulat), gips (Mera, Jibou, Stana,
Leghia), andezit (Moigrad), micaşisturi
(Marca), alabastru (Stana, Ciocmani),
nisip cuarţos (Ciocmani), argile, tufuri
dacitice, balast ş.a. O categorie aparte o
reprezintă pădurile (106 756 ha, 2007) şi
izv. cu ape minerale de la Jibou, Bizuşa,
Meseşenii de Sus, Chieşd ş.a.
Istoric. Cele mai vechi urme de
locuire identificate pe terit. jud. S. datează
din Paleolitic (la Buciumi), iar cele mai
frecvente din Neolitic (Buciumi, Zăuan,
Borla, Zalău, Răstolţu Mare, Şamşud,
Ratin, Dragu, Şoimuş, Ip, Gârbou, Zalha,
Sâncraiu Silvaniei ş.a.), din Epoca
bronzului (Meseşenii de Sus, Derşida,
Româneşti, Moigrad, Aluniş, Crasna,
Vădurele, Băbeni, Căpâlna, Guruslău,
Călacea, Treznea ş.a.) şi din prima Epocă
a fierului (Bozna). Dacii au lăsat
numeroase urme de locuire atât în cetatea
de la Marca (sec. 1 î.Hr.– 1 d.Hr.), precum
şi în aşezările de la Moigrad, Şimleu
Silvaniei, Marca, Romita, Stârciu, Tusa,
Zalău, Panic, Boghiş, Zalha, Doba,
Şărmăşag ş.a. În timpul ocupaţiei romane

a unei mari părţi din Dacia (106–
271/275), graniţa dintre Imperiul Roman
şi triburile dacilor liberi din N, trecea prin
terit. actual al jud. S., de la Valea Someşului, peste culmile M-ţilor Meseş (unde
au fost identificate peste 50 de turnuri de
supraveghere şi apărare) până în Valea
Crişului Repede. Astfel, flancul de NV al
Imperiului Roman în Dacia era puternic
întărit cu numeroase castre în care staţionau legiunile romane pentru apărarea
graniţei,
reprezentând
adevărate
bastioane defensive. În afara vestitului
Porolissum (azi Moigrad), unul dintre cele
mai importante centre militare şi economice în care au staţionat, succesiv, un
număr mare de trupe romane (Cohors I
Britonnum milliaria, unităţi din Legiunile
a XIII-a Gemina, a VII-a Claudia ş.a.), au
mai funcţionat şi castrele de la Buciumi,
Românaşi (numit Largiana), Sutoru
(Optatiana), Tihău, Romita ş.a. Aşezarea
urbană Porolissum, dezvoltată în jurul
castrului cu acelaşi nume, a devenit (în
anul 124) capitala prov. Dacia Porolissensis, ridicată la rang de municipiu în
timpul împăratului Septimius Severus
(193–211). De-a lungul drumului imperial
care lega municipiul Porolissum de
Napoca s-au dezvoltat nenumărate
aşezări cu funcţii multiple. După
retragerea legiunilor şi a administraţiei
romane din Dacia (în perioada 271-275),
populaţia daco-romană de pe terit. actual
al jud. S. a înfruntat frecventele valuri
migratoare ale goţilor, hunilor, gepizilor,
avarilor,
longobarzilor,
slavilor,
mongolilor ş.a. Trecerea goţilor peste
aceste meleaguri este marcată de
tezaurele de aur şi argint îngropate de
aceştia şi descoperite (în 1797 şi 1889) pe
terit. oraşului Şimleu Silvaniei (tezaure
aflate azi în colecţiile muzeelor de la
Viena şi Budapesta), iar prezenţa slavilor
este atestată prin vestigiile din necropola
tumulară de la Nuşfalău (sec. 8–9). Atât
în cronicile bizantine, precum şi în
lucrarea Gesta Hungarorum, scrisă în sec.
12 de Anonymus (notarul regelui Béla III
al Ungariei), se găsesc primele menţiuni
despre românii (vlahii) din aceste locuri,
despre formele lor de organizare
(voievodatele lui Gelu, Glad şi
Menumorut), despre rodnicia pământului, precum şi de faptul că armatele
regatului ungar, în acţiunea lor de
cucerire a acestor pământuri, au
întâmpinat o dârză rezistenţă din partea

valahilor şi a voievozilor acestora, în
special a populaţiei de pe văile Almaşului
şi Căpuşului. Cu toată rezistenţa opusă
de localnici, expansiunea regatului feudal
maghiar nu a putut fi oprită, acesta
exercitând (sec. 11–13) o puternică asuprire, dar în care românii au reuşit să-şi
păstreze limba, obiceiurile şi tradiţiile. În
sec. 14–15, atât ţăranii români, cât şi cei
maghiari (aşezaţi pe aceste locuri o dată
cu expansiunea regatului ungar) au
întreprins mai multe revolte (1344, 1376)
care au culminat cu Răscoala de la
Bobâlna (1437–1438). După bătălia de la
Mohács (1526), Transilvania a intrat ca
principat autonom sub suzeranitate turcească. Începutul sec. 17 este marcat de
prezenţa voievodului Mihai Viteazul pe
meleagurile Sălajului, care după victoria
de la Guruslău (3 aug. 1601) asupra
oştilor lui Sigismund Báthori trece şi prin
Zalău în urmărirea armatelor acestuia.
De istoria meleagurilor sălăjene este
legată şi personalitatea lui Horea care,
împreună cu o echipă de meşteri din Ţara
Moţilor, a construit (1773) biserica din
lemn de la Cizer, aflată astăzi în Muzeul
etnografic din Cluj-Napoca. Efervescenţa
anului revoluţionar 1848 a cunoscut o
intensitate deosebită prin activitatea
cărturarilor sălăjeni Simion Bărnuţiu şi
Alexandru Papiu-Ilarian, precum şi a lui
Iacob Deleu din Pericei (căpitan în oastea
lui Avram Iancu). În 1867, principatul
Transilvaniei (inclusiv terit. actual al jud.
S.) a fost încorporat forţat la regatul
ungar, situaţia românilor, precum şi a
celorlalte minorităţi (saşi, slovaci, ruteni
ş.a.), înrăutăţindu-se constant. Sălăjenii
au participat la mişcarea memorandistă
din 1892, printre cei 300 de delegaţi care
au plecat la Curtea de la Viena pentru a
preda Memorandumul aflându-se peste
45 de reprezentanţi ai S. (Gheorghe Pop
de Băseşti, Andrei Cosma, Teofil
Dragomir ş.a.). Actul unirii de la Alba
Iulia, de la 1 dec. 1918, s-a înfăptuit şi cu
sprijinul celore 44 de delegaţi cu drept
de vot, reprezentând jud. S. După unirea
Transilvaniei cu România s-a impus o
nouă împărţire administrativă, care după
mai multe variante, s-a stabilit ca pe baza
vechiului comitat al Sălajului să se
înfiinţeze jud. Sălaj, cu reşed. la Zalău,
care în 1926 cuprindea trei localit. urbane
(Careii Mari, Şimleu Silvaniei, Zalău) şi
269 de comune grupate în 10 plăşi. Sub
această formă a evoluat, cu unele
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modificări (în 1938, jud. S., cu o supr. de
5 191 km2, cuprindea 3 oraşe – Zalău,
Carei, Şimleu Silvaniei şi 286 de sate,
grupate în 10 plăşi) până în sept. 1950
când jud. S. a fost desfiinţat şi porţiuni
din el incluse în reg. Cluj, Baia Mare
(ulterior Maramureş) şi Oradea (ulterior
Bihor), ocupând poziţii periferice în
cadrul acestora. Jud. S. a fost reînfiinţat
prin Legea nr. 2 din 17 febr. 1968. În
perioada interbelică, jud. S. a cunoscut o
oarecare înflorire economico-socială,
pentru ca după Dictatul de la Viena din
30 aug. 1940, impus României de
Germania şi Italia (prin care ţara noastră
pierdea o supr. de 43 492 km2, inclusiv
jud. S., cu o populaţie de 2,6 mil. loc., în
majoritate români), teritoriul sălăjan să
cunoască din nou opresiunile ocupaţiei
ungare. În perioada 1940–1944, pe terit.
jud. S. au avut loc numeroase asasinate
executate de trupele horthyste asupra
populaţiei româneşti, acestea soldându-se cu 495 de victime, din care cele mai
multe înregistrate în satele Ip şi Treznea.
Începând cu 14 oct. 1944, armatele
române au ajuns cu operaţiunile militare
şi pe terit. jud. S. eliberându-l treptat de
sub ocupaţia ungară. În cei 45 de ani care
au urmat după eliberare, terit. sălăjan a
evoluat în coordonatele economicosociale ale comunismului, timp în care a
cunoscut o intensă industrializare, în cadrul unei economii centralizate, planificate,
coordonată de partidul comunist.
Economia actuală, care a trecut
treptat de la forma socialistă, centralizată
şi planificată, la cea concurenţială, de
piaţă, are un profil industrial-agrar, cu o
stuctură diversificată şi o repartiţie
oarecum echilibrată. După 1989, în cadrul
economiei sălăjene s-a remarcat tendinţa
de creştere continuă a numărului agenţilor economici cu capital privat şi aportul
substanţial al acestora la realizarea
producţiei globale a judeţului.
Industria se remarcă prin câteva
ramuri cu o contribuţie importantă în
ansamblul economiei naţionale, aşa cum
sunt producţia de ţevi, de anvelope,
cărbune, conductoare de bobinaj, conductoare subţiri şi ultrasubţiri (unicul
producător din ţară) etc. În cadrul
obiectivelor industriale ale jud. S. se mai
produc robineţi şi armături industriale
din fontă şi oţel (Zalău), energie electrică

836

Sălaj

şi termică (Zalău), mobilă şi binale
(Zalău, Jibou, Cehu Silvaniei, Şimleu
Silvaniei, Crasna), cărămidă, ţiglă şi
blocuri ceramice (Zalău, Cehu Silvaniei,
Nuşfalău, Surduc, Benesat, Gâlgău), fire
din bumbac (Zalău), confecţii şi tricotaje
din bumbac (Zalău, Cehu Silvaniei, Jibou,
Şimleu Silvaniei), produse alim. (preparate din carne şi lapte, vinuri şi băuturi
alcoolice, conserve din fructe, panificaţie
ş.a.), la Zalău, Jibou, Şimleu Silvaniei,
Cehu Silvaniei, Crasna, Crişeni,
Nuşfalău, Buciumi ş.a. O importanţă
deosebită o au meşteşugurile tradiţionale
în cadrul cărora se realizează vase
ceramice (Buciumi), împletituri din
răchită şi paie (Tihău, Cristur-Crişeni,
Ileanda, Jibou), produse textile (Buciumi,
Plopiş, Sâg, Bobota, Ciocmani), lăzi de
zestre (Preoteasa) etc.
Agricultura dispune de suprafeţe
arabile apreciabile, favorabile diverselor
culturi, cu toate că relieful jud. S. este
predominant deluros şi muntos. La sf.
anului 2007, fondul funciar sălăjan era
format din 240 566 ha terenuri agricole
(din care 238 492 ha, respectiv 99,1%,
aparţineau sectorului privat), 106 756 ha
acoperite cu păduri, 5 788 ha acoperite
33 328 ha alte suprafeţe. Din totalul supr.
agricole (240 566 ha), 120 579 ha sunt
terenuri arabile, 78 508 ha păşuni, 34 808
ha fâneţe, 4 085 ha livezi şi pepiniere
pomicole şi 2 586 ha vii şi pepiniere
viticole. În anul 2007, terenurile arabile
erau cultivate cu porumb (34 709 ha), grâu
şi secară (10 599 ha), plante pentru nutreţ
(21 945 ha), ovăz (8 127 ha), orz şi
orzoaică, floarea-soarelui, cartofi, legume
ş.a. Pomicultura, cu vechi tradiţii, are
condiţii prielnice de dezvoltare în zonele
colinare, ponderea cea mai mare având-o
prunii (75%), răspândiţi pe întreg
cuprinsul jud. S. şi în special în arealele
com. Buciumi, Halmăjd, Plopiş, Agrij ş.a.
Merii deţin c. 12% din numărul total al
pomilor fructiferi, urmaţi de nuci, piersici,
peri, cireşi şi vişini, caişi ş.a. În anul 2007,
din totalul producţiei de fructe (8 106
tone, din care 7 794 tone, respectiv 96,2%,
au fost realizate în sectorul privat), 2 175
tone erau prune, 4 831 tone mere, 210
tone nuci, 220 tone pere, 158 tone piersici
ş.a. Viticultura se practică în mod deosebit în arealele localit. Şimleu Silvaniei,
Năpradea, Şărmăşag, Bocşa, Şamşud ş.a.
În toamna anului 2007, s-a obţinut o
cantitate de 9 143 tone struguri. La

începutul anului 2008, sectorul zootehnic
cuprindea 37 306 capete bovine (37 272
capete în sectorul privat), predominant
din rasele Bălţata românească, Pinzgau
şi Siementhal, 87 048 capete porcine
(86 952 în curţile particularilor), în cea
mai mare parte rasa Marele alb, 188 391
capete ovine (188 361 la particulari), din
rasele Merinos de Transilvania, Ţigaie,
Ţurcană, 9 541 capete cabaline şi 11 830
capete caprine; avicultură (870 428
capete, integral în sectorul privat);
apicultură (26 865 familii de albine, toate
la particulari).
Căile de comunicaţie. La sf. anului 2007,
reţeaua liniilor de c.f., extinse în jumătatea
de N a jud. S., însuma 183 km, cu o
densitate de 45,5 km/1 000 km2 şi cu două
noduri feroviare (Jibou şi Şărmăşag).
Primele linii de c.f. de pe terit. jud. S. s-au
construit în 1887, când s-au inaugurat
liniile Carei–Acâş–Şărmăşag şi de aici o
derivaţie către Zalău şi alta spre Şimleu
Silvaniei, iar în 1889, linia Baia Mare–
Jibou–Cluj. În prezent, jud. S. nu dispune
de linii de c.f. electrificate, tracţiunea
vagoanelor efectuându-se cu locomotive
Diesel. La sf. anului 2007, lungimea
drumurilor publice sălăjene totaliza 1 599
km (din care 309 km drumuri modernizate), cu o densitate de 41,4 km/100
km2 (superioară mediei pe ţară, care este
de 33,9 km/100 km2). Cele mai importante şi mai frecventate artere rutiere
care traversează jud. S. sunt Drumul
Naţional/DN Cluj-Napoca–Sânpaul–
Zimbor–Zalău–Şimleu
Silvaniei–
Şărmăşag–Acâş–Satu Mare, străbătând
median terit. sălăjan pe direcţie SE–NV,
şi segmentul magistralei rutiere Satu
Mare–Şomcuta Mare–Ileanda–Gâlgău–
Cluj-Napoca–Bucureşti, care trece prin
extremitatea de NE a jud. S. pe o distanţă
de 35 km, facilitând legăturile cu judeţele
învecinate (Cluj şi Maramureş), precum
şi cu celelalte judeţe ale ţării. Existenţa
mai multor noduri rutiere în cadrul jud.
S. (Zalău, Jibou, Cehu Silvaniei, Şimleu
Silvaniei, Gâlgău, Nuşfalău, Sutoru,
Românaşi ş.a.) oferă posibilitatea
desfăşurării unei circulaţii rapide şi a
penetrării autovehiculelor în cele mai
îndepărtate locuri.
Învăţământ, cultură şi artă. În anul
şcolar 2007–2008, în jud. S. îşi desfăşurau
activitatea 26 de grădiniţe de copii, cu
9 471 copii înscrişi şi 599 educatori, 83
şcoli generale, cu 21 905 elevi şi 2 001
cadre didactice, 19 licee, cu 9 445 elevi şi
659 profesori, două şcoli profesisonale,

cu 2 468 elevi şi 102 profesori, şi o
fundaţie
universitară
particulară
„Phoenix” (la Zalău) cu facultatea de
management. Procesul de educare şi
instruire se efectuează atât în limba
română, cât şi în limbile maghiară şi
slovacă. În anul 2007, activitatea de
promovare şi difuzare a culturii, ştiinţei,
artei etc. se desfăşura prin intermediul
celor cinci case de cultură, 218 cămine
culturale, 222 biblioteci, cu 2 140 000 vol.,
un cinematograf, un club al tineretului (la
Zalău), 20 de formaţiuni artistice, mai
multe muzee etc. În acelaşi an, activitatea
sportivă era susţinută de 40 de secţii
sportive în care activau 838 sportivi
legitimaţi, 43 antrenori, 37 instructori şi
44 arbitri.
Ocrotirea sănătăţii. La sf. anului
2007, serviciile de sănătate publică erau
asigurate de şase spitale, cu 1 452 paturi
(un pat de spital la 167 persoane), trei
dispensare, 79 cabinete stomatologice
particulare şi 80 farmacii şi puncte
farmaceutice. În acelaşi an, asistenţa
medicală era susţinută de 321 medici (un
medic la 757 persoane), 74 stomatologi
(un medic stomatolog la 3 285 persoane)
şi 1 349 cadre medicale cu pregătire
medie.
Turism. Jud. S. dispune de un preţios
potenţial turistic, în cadrul căruia se
remarcă îmbinarea armonioasă şi
atrăgătoare a formelor de relief, nenumăratele obiective de ordin istoric,
arheologic, cultural şi arhitectural,
precum şi valoroasele elemente etnografice, folclorice etc. Printre cele mai
interesante şi atractive obiective turistice
din perimetrul jud. S. sunt: defileul săpat
de râul Barcău în arealul com. Marca;
culmile M-ţilor Meseş şi Plopiş şi ale
masivelor deluroase, uşor accesibile;
rezervaţia complexă de la Nuşfalău
(Pădurea Lapiş, 980 ha, rest al codrilor
Silvaniei); poiana cu narcise (8 ha) de la
Racâş (com. Hida) şi cea cu lalele pestriţe
din satul Poarta Sălajului (com.
Românaşi); monumentul comemorativ
de la Guruslău, închinat memorabilei
victorii din 24 iul. 1601 repurtată aici de
voievodul Mihai Viteazul asupra oştilor
lui Sigismund Báthori; vestigiile castrelor
romane de la Buciumi, Moigrad
(Porolissum), Românaşi (Largiana), Sutoru
(Optatiana), Tihău, Romita; ruinele cetăţii
medievale (sec. 14) din satul Cheud (com.
Năpradea); castelul fam. Báthori (1552)
din Şimleu Silvaniei; bisericile din lemn
din satele Derşida (1700), Zalnoc (1700),

Fildu de Sus (1727), Tusa (sec. 17) ş.a.;
castelul „Wesselényi” (1785–1810), în stil
baroc, din Jibou; biserica ortodoxă din
Zalău (1929–1932), cu elementele brâncoveneşti; porţile din lemn, sculptate, casele
ţărăneşti, portul popular şi obiceiurile din

I. Municipii

1. ZALĂU (1210)
II. Oraşe

1. CEHU SILVANIEI (1405)

satele aflate în zona etnografică a
Codrului; dansurile şi cântecele populare
din localit. Buciumi, Meseşenii de Sus,
Şeredeiu ş.a.; staţiunile balneoclimaterice
Jibou, Bizuşa-Băi, Boghiş ş.a. La sf. anului
2007, reţeaua unităţilor de cazare turistică
era formată din trei hoteluri, un camping,

Localit. componente ale municipiilor
1. Stâna (1438)

Localit. componente ale oraşelor

III. Comune
1. AGRIJ
2. ALMAŞU

3. BĂBENI

4. BĂLAN

Satele componente
(primul sat este reşed. com.)
1. Agrij (1459)
2. Bozna (1619)
3. Răstolţu Deşert (1600)
1. Almaşu (1239)
2. Băbiu (1291–1294)
3. Cutiş (1453)
4. Jebucu (1391)
5. Mesteacănu (1431)
6. Petrinzel (1370)
7. Sfăraş (1262–1270)
8. Stana (1288)
9. Ţăudu (1334)
1. Băbeni (1377)
2. Ciocmani (1461)
3. Cliţ (1554)
4. Piroşa (1603)
5. Poieniţa (1543)

1. Bălan (1399)
2. Chechiş (1350)
3. Chendrea (1350)
4. Gălpâia (1350)
5. Gâlgău Almaşului (1560)

Satele care aparţin oraşelor

1. Horoatu Cehului (1220)
2. Motiş (1387)
3. Nadiş (1387)
4. Ulciug (1387)
1. Cuceu (1388)
2. Husia (1405)
3. Rona (1338)
4. Var (1469)

1. Bic (1956)
2. Cehei (1259)
3. Pusta (1956)
5. BĂNIŞOR
6. BENESAT
7. BOBOTA
8. BOCŞA

9. BOGHIŞ
10. BUCIUMI

11. CAMĂR
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trei vile, patru pensiuni turistice urbane,
trei pensiuni turistice rurale ş.a., cu o
capacitate totală de 829 locuri. Indicativ
auto: SJ.

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

2. JIBOU (1205)

3. ŞIMLEU SILVANIEI (1251)

Sălaj

1. Bănişor (1213)
2. Ban (1213)
3. Peceiu (1214)

1. Benesat (1475)
2. Aluniş (1246)
3. Biuşa (1388)
1. Bobota (1213)
2. Derşida (1349)
3. Zalnoc (1327)

1. Bocşa (1349)
2. Borla (1341)
3. Câmpia (1427)
4. Sălăjeni (1430)
1. Boghiş (1214)
2. Bozieş (1342)

1. Buciumi (1491)
2. Bodia (1558)
3. Bogdana (1560)
4. Huta (1956)
5. Răstolţ (1334)
6. Sângeorgiu de Meseş (1453)
1. Camăr (1349)
2. Pădureni (1956)
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Sălaj

12. CARASTELEC
13. CHIEŞD

14. CIZER
15. COŞEIU
16. CRASNA

17. CREACA

18. CRISTOLŢ

19. CRIŞENI
20. CUZĂPLAC

21. DOBRIN

22. DRAGU

1. Carastelec (1241)
2. Dumuslău (1418)

1. Chieşd (1461)
2. Colonia Sighetu
Silvaniei (1954)
3. Sighetu Silvaniei (1466)

1. Cizer (1219)
2. Plesca (1471)
3. Pria (1481)

23. FILDU DE JOS

24. GÂLGĂU

1. Coşeiu (1299)
2. Archid (1368)
3. Chilioara (1368)
1. Crasna (1213)
2. Huseni (1341)
3. Marin (1458)
4. Ratin (1259)

1. Creaca (1385)
2. Borza (1469)
3. Brebi (1385)
4. Brusturi (1585)
5. Ciglean (1545)
6. Jac (1499)
7. Lupoaia (1469)
8. Prodăneşti (1475)
9. Viile Jacului (1956)

1. Cristolţ (1554)
2. Muncel (1557)
3. Poiana Onţii
4. Văleni (1954)

1. Crişeni (1387)
2. Cristur-Crişeni (1378)
3. Gârceiu (1405)
1. Cuzăplac (1219)
2. Cubleşu (1320)
3. Gălăşeni (1523)
4. Mierţa (1434)
5. Petrindu (1370)
6. Ruginoasa (1521)
7. Stoboru (1521)
8. Tămaşa (1341)

1. Dobrin (1423)
2. Deleni (c. 1700)
3. Doba (1220)
4. Naimon (1214)
5. Sâncraiu Silvaniei (1452)
6. Verveghiu (1334)
1. Dragu (1332)
2. Adalin (1733)

25. GÂRBOU

26. HALMĂŞD

27. HERECLEAN

28. HIDA

29. HOROATU CRASNEI

30. ILEANDA

3. Fântânele (1554)
4. Ugruţiu (1461)
5. Voivodeni (1320)

1. Fildu de Jos (1249)
2. Fildu de Mijloc (1415)
3. Fildu de Sus (1415)
4. Tetişu (1399)

1. Gâlgău (1405)
2. Bârsău Mare (1405)
3. Căpâlna (1437)
4. Chizeni (1538)
5. Dobrocina (1569)
6. Fodora (1508)
7. Frâncenii de Piatră (1592)
8. Glod (1538)
9. Gura Vlădesei (1913)
1. Gârbou (1336)
2. Bezded (1336)
3. Călacea (1312)
4. Cernuc (1336)
5. Fabrica (1954)
6. Popteleac (1230)
7. Solomon (1336)
1. Halmăşd (1341)
2. Aleuş (1335)
3. Cerişa (1477)
4. Drighiu (1216)
5. Fufez (1956)

1. Hereclean (1415)
2. Badon (1323)
3. Bocşiţa (1349)
4. Dioşod (1345)
5. Guruslău (1441)
6. Panic (1383)

1. Hida (1333)
2. Baica (1396)
3. Miluani (1461)
4. Păduriş (1956)
5. Racâş (1350)
6. Sânpetru Almaşului (1350)
7. Stupini (1366)
8. Trestia (1336)
1. Horoatu Crasnei (1213)
2. Hurez (1481)
3. Stârciu (1341)
4. Şeredeiu (1270)
1. Ileanda (1390)
2. Bârsăuţa (1603)

31. IP

32. LETCA

33. LOZNA

34. MARCA

35. MĂERIŞTE

36. MESEŞENII DE JOS

37. MIRŞID

3. Bizuşa-Băi (1564)
4. Dăbâceni (1553)
5. Dolheni (1571)
6. Luminişu (1546)
7. Măleni (1733)
8. Negreni (1591)
9. Perii Vadului (1405)
10. Podişu (1554)
11. Răstoci (1530)
12. Rogna (1322)
13. Şasa (1553)

1. Ip (1208)
2. Cosniciu de Jos (1213)
3. Cosniciu de Sus (1341)
4. Zăuan (1249)
5. Zăuan-Băi (1913)
1. Letca (1405)
2. Ciula (1566)
3. Cozla (1405)
4. Cuciulat (1405)
5. Lemniu (1405)
6. Purcăreţ (1543)
7. Şoimuşeni (1543)
8. Topliţa (1416)
9. Vălişoara (1603)

1. Lozna (1338)
2. Cormeniş (1554)
3. Preluci (1625)
4. Valea Leşului (1956)
5. Valea Loznei (1338)
1. Marca (1314)
2. Leşmir (1213)
3. Marca-Huta (1956)
4. Porţ (1477)
5. Şumal (1452)

1. Măerişte (1351)
2. Criştelec (1257)
3. Doh (1338)
4. Giurtelecu Şimleului (1259)
5. Mălădia (1259)
6. Uileacu Şimleului (1240)
1. Meseşenii de Jos (1341)
2. Aghireş (1361)
3. Fetindia (1549)
4. Meseşenii de Sus (1213)

1. Mirşid (1219)
2. Firminiş (1332)

Sălaj

38. NĂPRADEA

39. NUŞFALĂU
40. PERICEI

41. PLOPIŞ
42. POIANA BLENCHII

43. ROMÂNAŞI

44. RUS
45. SĂLĂŢIG

46. SÂG

47. SÂNMIHAIU ALMAŞULUI
48. SOMEŞ-ODORHEI

839

3. Moigrad-Porolissum* (1423)
4. Popeni (1387)
1. Năpradea (1383)
2. Cheud (1475)
3. Someş-Guruslău (1387)
4. Traniş (1475)
5. Vădurele (1543)
1. Nuşfalău (1213)
2. Bilghez (1259)

1. Pericei (1205)
2. Bădăcin (1213)
3. Periceiu Mic (1954)
4. Sici (1259)
1. Plopiş (1227)
2. Făgetu (1830)
3. Iaz (1589)

1. Poiana Blenchii (1591)
2. Fălcuşa (1590)
3. Gostila (1553)
4. Măgura (1590)

1. Românaşi (1305)
2. Chichişa (1438)
3. Ciumărna (1460)
4. Păuşa (1558)
5. Poarta Sălajului (1525)
6. Romita (1408)
1. Rus (1325)
2. Buzaş (1554)
3. Fântânele-Rus (1554)
1. Sălăţig (1329)
2. Bulgari (1377)
3. Deja (1343)
4. Mineu (1335)
5. Noţig (1387)
1. Sâg (1257)
2. Fizeş (1341)
3. Mal (1454)
4. Sârbi (1481)
5. Tusa (1341)

1. Sânmihaiu Almaşului (1546)
2. Bercea (1600)
3. Sântă Măria (1587–1589)
1. Someş-Odorhei (1387)
2. Bârsa (1549)
3. Domnin (1219)

* Până la 20 mai 1996 s-a numit Moigrad.
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Sălard

49. SURDUC

50. ŞAMŞUD
51. ŞĂRMĂŞAG

52. ŞIMIŞNA
53. TREZNEA

4. Inău (1387)
5. Şoimuş (1205)

1. Surduc (1544)
2. Brâglez (1554)
3. Cristolţel (1554)
4. Solona (1554)
5. Teştioara (1956)
6. Tihău (1560)
7. Turbuţa (1387)

1. Şamşud (1349)
2. Valea Pomilor (1349)

1. Şărmăşag (1355)
2. Ilişua (1321)
3. Lompirt (1321)
4. Moiad (1246)
5. Poiana Măgura (1956)
6. Ţărmure (1954)
1. Şimişna (1314)
2. Hăşmaş (1325)

1. Treznea (1440)*

54. VALCĂU DE JOS

SĂLAŞU DE SUS, com. în jud. Hunedoara, alcătuită din 11 sate, situată în
partea de S a Depr. Haţeg, la poalele de
N ale M-ţilor Retezat, pe Râu Alb; 2 427
loc. (1 ian. 2011): 1 183 de sex masc. şi
1 244 fem. Haltă de c.f. (în satul Ohaba
de sub Piatră). Creşterea bovinelor,
ovinelor, porcinelor. În satul Sălaşu de
Sus, menţionat documentar, prima oară,
în 1453, se află ruinele unei curţi
fortificate (95 x 55 m) din sec. 15–17,

2. Lazuri (1481)

3. Preoteasa (1423)
4. Ratovei (1956)

5. Sub Cetate (1481)
55. VÂRŞOLŢ

56. ZALHA

6. Valcău de Sus (1214)
1. Vârşolţ (1341)
2. Recea (1326)

3. Recea Mică (1326)
1. Zalha (1378)
2. Ceaca (1378)

3. Ciureni (1625)

4. Valea Ciurenilor (1913)
5. Valea Hranei (1594)
6. Valea Lungă
57. ZIMBOR

7. Vârteşca (1913)
1. Zimbor (1332)

2. Chendremal (1839)
3. Dolu (1461)

4. Sâncraiu Almaşului (1345)

* Până la 12 iul. 1993, satul Treznea a făcut parte din com. Agrij.

SĂLARD, com. în jud. Bihor, alcătuită din
3 sate, situată în Câmpia Barcăului, pe râul
Barcău; 4 395 loc. (1 ian. 2011): 2 178 de sex
masc. şi 2 217 fem. Culturi de cereale,
plante tehnice şi de nutreţ, sfeclă de
zahăr, legume etc. Viticultură; pomicultură. Apicultură. Creşterea bovinelor.
Produse de panificaţie (paste făinoase,
pâine ş.a.); fructe şi legume congelate. În
satul Sălard, menţionat documentar,
prima oară, în perioada 1291–1294, se află
o biserică din sec. 15 (azi biserică
reformată), iar în satul Hodoş, atestat
documentar în 1169, există o biserică din
sec. 13 (azi biserică reformată), cu
fragmente de picturi murale interioare
din sec. 15 şi turn-clopotniţă din 1858.

1. Valcău de Jos (1214)

5. Sutoru (1435)

(restaurat [n 2013-2014) ]i fragmente ale zidurilor de incint`

reşed. unor cnezi români locali, biserica
„Sfinţii Atanasie şi Chiril” (sec. 15–16, cu
unele transformări din sec. 19) şi biserica
„Nemeşilor” (sec. 18), toate declarate
monumente istorice, iar în satul Mălăieşti
există oruinele
cetate unei cetăţi din sec. 14, cu

Sălaşu de Sus. Ruinele cetăţii din satul Mălăieşti

donjon şi incintă inelară (sec. 15),
declarate monument istoric; bisericile
„Înălţarea Domnului” (sec. 18, cu picturi
din 1786 executate de Simion din Piteşti),
„Pogorârea Duhului Sfânt” (sec. 15) şi
„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” (sec. 15),
în satele Nucşoara, Paroş şi Sălaşu de Sus.
În satul Râu Alb, atestat documentar în
anii 1411–1412, există o biserică din sec.
15–16. În arealul com. S. de S. a fost
descoperit un tezaur monetar alcătuit din
111 denari romani reprublicani. Satul
Nucşoara constituie punctul de plecare
spre cabana Pietrele din M-ţii Retezat.
Agroturism. Rezervaţia „Fânaţele cu
narcise” (20 ha) de la Nucşoara. reformat`
SĂLĂTRUCEL, com. în jud. Vâlcea,
alcătuită din 4 sate, situată în Depr. Jiblea,
la poalele de S ale masivului Cozia, pe
râul Sălătrucel; 2 103 loc. (1 ian. 2011):
1 066 de sex masc. şi 1 037 fem. Pomicultură (meri, pruni, peri, nuci), viticultură, legumicultură. În satul Sălătrucel,
atestat documentar la 17 apr. 1488, se află
o biserică din lemn (1764) şi o biserică de
zid construită în anii 1914–1924 pe locul
uneia care data din 1808, iar în satul

Şerbăneşti există o biserică zidită în anii
1870–1878.

SĂLĂTRUCU, com. în jud Argeş,
alcătuită din 2 sate, situată în depresiunea
omonimă, la poalele de S ale M-ţilor
Făgăraş şi cele de NV ale masivului
deluros Tămaşu (1 104 m alt.) din
Muscelele Argeşului, pe cursul superior
al râului Topolog; 2 248 loc. (1 ian. 2011):
1 138 de sex masc. şi 1 110 fem. Pomicultură (pruni, meri, peri). Prelucr.
artistică a lemnului. În satul Văleni se află
o mănăstire de maici care, iniţial, a avut
o biserică din lemn cu hramul „Sfânta
Treime”, construită în anii 1691–1692 prin
osârdia călugărului Zosima, pustiită în
timpul războiului ruso-turc din anii 1788–
1791. Pe locul ei s-a zidit (în anii 1883–
1884) o nouă biserică ce s-a prăbuşit la
cutremurul din 9/10 nov. 1940. Biserica
actuală, cu hramul „Adormirea Maicii
Domnului”, ridicată în 1888, în apropierea celei din 1884, a suferit şi ea grave
avarii la cutremurul din nov. 1940, dar a
fost rezidită în perioda 1948-1955.
1941–1945.
Mănăstirea Văleni are şi o biserică-bolniţă
cu hramul „Învierea lui Lazăr” (1887). În
satul Sălătrucu se află biserica având
hramul „Sfântul Nicolae” (sec. 16,
refăcută înainte de anul 1747).

SĂLĂŢIG, com. în jud. Sălaj, alcătuită din
5 sate, situată la poalele Dealurilor
Sălajului şi Asuajului, pe râul Sălaj; 2 925
loc. (1 ian. 2011): 1 461 de sex masc. şi
1 464 fem. În satul Deja a funcţionat până
în 1511 un centru de ceramică roşie
pentru uz curent. În satul Sălăţig,
menţionat documentar, prima oară, în
1329, se află o biserică reformată (1753,
renovată în 1809) şi biserica ortodoxă cu
hramul „Adormirea Maicii Domnului”
(1948), în satul Mineu, atestat documentar
în 1335, există o biserică din anul 1514 (azi
biserică reformată), cu unele transformări
din sec. 18 şi o biserică ortodoxă din anul
1929, iar în satul Bulgari este o biserică
sfinţită în 1998. Bisericile, din lemn cu
hramurile „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil” (1547, cu picturi de la începutul
sec. 20), declarată monument istoric, şi
„Sfinţii Voievozi” (1842), în satele Bulgari
şi Noţig. Lac de acumulare (22 ha).
SĂLCIILE, com. în jud. Prahova, formată
dintr-un sat, situată în Câmpia Săratei, pe
pârâul Toţi; 1 944 loc. (1 ian. 2011): 979 de
sex masc. şi 965 fem. Culturi de cereale,
plante tehnice şi de nutreţ, floarea-soarelui ş.a. În satul Sălciile, atestat documentar în 1778, este o biserică din 1705.

SĂLCIOARA 1. Com. în jud. Dâmboviţa,
alcătuită din 9 sate, situată în Câmpia
Titu, pe râul Dâmboviţa; 4 044 loc. (1 ian.
2011): 2 004 de sex masc. şi 2 040 fem.
Reşed. com. S. este satul Băneşti, atestat
documentar la 20 aug. 1605. Halte de c.f.
(în satele Băneşti, Movila şi Podu Rizii).
Până la 1 ian. 1965, satul şi com. S. s-au
numit Beşteloaia. Bisericile cu hramurile
„Adormirea Maicii Domnului” (1761) şi
„Sfântul Nicolae” (1870), în satele Ghineşti
şi Podu Rizii. În satul Mircea Vodă se află
biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”
(1886-1892). Cămin cultural (1944), în
satul Cuza Vodă.
2. Com. în jud. Ialomiţa, alcătuită din
2 sate, situată în Câmpia Bărăganului, pe
dr. râului Ialomiţa; 2 262 loc. (1 ian. 2011):
1 169 de sex masc. şi 1 093 fem. Fabrici
de mase plastice şi de prelucr. a lemnului.
Heleşteu pentru peşte. Culturi de cereale,
plante tehnice şi de nutreţ, floarea-soarelui,
legume ş.a. Viticultură. Creşterea ovinelor,
bovinelor şi porcinelor. Satul Sălcioara a
fost înfiinţat în 1892 cu locuitori veniţi
din satul Copuzu (azi în com. Balaciu).
3. Õ Ghimpaţi.
4. Õ Banca.

SĂLCIUA, com. în jud. Alba, alcătuită
din 6 sate, situată în depresiunea
omonimă, la poalele de NV ale M-ţilor
Trascău şi cele de SE ale Muntelui Mare,
în zona de confl. a râului Sălciuţa cu
Arieşul; 1 606 loc. (1 ian. 2011): 812 de sex
masc. şi 794 fem. Reşed. com. S. este satul
Sălciua de Jos, menţionat documentar,
prima oară, în 1365. Halte de c.f. (în satele
Sălciua de Jos şi Sălciua de Sus) pe linia
de c.f. cu ecartament îngust (numită local
„mocăniţă”) ce leagă Turda de Abrud,
dată în folosinţă la 20 iun. 1912 şi scoasă
din uz în 1998. Centru de ţesături din lână
şi de cojocărit (în satul Sălciua de Jos).
Oierit. Pomicultură. Muzeu cu colecţii de
istorie locală, de costume populare,
icoane pe sticlă, cărţi vechi, obiecte de uz
gospodăresc (plug de lemn, furci, coşniţe,
vârtelniţă, lăzi de zestre etc.) ş.a. Monumentul eroilor din cele două războaie
mondiale. În satul Sub Piatră se află o
biserică ortodoxă, din lemn, cu hramul
„Cuvioasa Parascheva” (1798, cu unele
adăugiri şi cu picturi pe pereţii interiori
din sec. 19), iar în satul Valea Largă, o
biserică ortodoxă, din lemn, cu dublu
hram – „Sfânta Treime” şi „Sfântul Ilie”
(1782). În M-ţii Trascău, în arealul com.
S. se află peştera Huda lui Păpară şi

Sălişte
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peştera de la Groşi (Poarta Zmeilor),
declarate monumente ale naturii.

SĂLCUŢA, com. în jud. Dolj, alcătuită
din 4 sate, situată în partea de N a
Câmpiei Desnăţuiului, pe cursul mijlociu
al râului Desnăţui; 2 249 loc. (1 ian. 2011):
1 085 de sex masc. şi 1 164 fem. Staţie de
c.f. (în satul Sălcuţa). Morărit. Pe terit.
satului Sălcuţa, în punctul numit Piscul
Cornişorului, au fost descoperite (1923,
1951) urmele unei aşezări datând din
Neoliticul mijlociu în care s-au găsit
unelte din os, piatră şi aramă, căni cu
toartă, castroane, oale cu două toarte,
străchini cu decor pictat spiralat-meandric, figurine din os şi din lut ars
(reprezentând o divinitate feminină,
legată de cultul fertilităţii, şi alta de forma
unui cap de cal stilizat), graminee
carbonizate etc. Toate aceste urme
materiale definesc o cultură de sine
stătătoare, cunoscută sub numele de
Cultura Sălcuţa, cu o largă arie de răspândire în Oltenia şi în partea de E a
Munteniei. În satul Sălcuţa, menţionat
documentar, prima oară, în 1540, se află
bisericile cu hramurile „Sfinţii Voievozi”
(construită în 1848 pe locul uneia din
lemn din sec. 18) şi „Sfântul Nicolae”
(zidită în 1850 din iniţiativa logofătului
Nicolae Brăiloiu şi a soţiei sale Zoe), în
satul Plopşor există o biserică având
dublu hram – „Sfânta Treime” şi „Sfinţii
Împăraţi Constantin şi Elena” (1840,
refăcută în 1904), iar în satul Tencănău,
biserica „Sfântul Dumitru” (1849–1852).

SĂLIŞTE 1. Depresiune tectono-erozivă,
parte componentă a ariei Mărginimii
Sibiului, situată în zona de contact a
prelungirilor M-ţilor Cindrel cu Pod.
Secaşelor, drenată de pâraiele Sibiel şi
Pârâul Negru. Depr. S. este separată de
Depr. Sibiu prin Măgura Beleunţa (630
m alt.). Relief de lunci şi terase pe care se
extind numeroase sate.
2. Oraş în jud. Sibiu, situat în
depresiunea omonimă, la poalele de
N-NE ale M-ţilor Cindrel, pe Pârâul
Negru, în zona Mărginimii Sibiului; 5 853
loc. (1 ian. 2011): 2 885 de sex masc. şi
2 968 fem. Supr.: 60,1 km2, din care 2,8
km2 în intravilan; densitatea: 2 090 loc./km2.
Staţie (în Sălişte) şi halte de c.f. (în satele
Aciliu, Săcel şi Sibiel), inaugurate în 1897.
Produse textile (ţesături din lână) şi de
alimentare (amidon,
aditivi alimentari,
marochinărie.
Tăbăcărie.
Prelucr. lemconserveFabrică
de legume,
preparate
din lapte,
nului.
pentru
prelate
auto şi
b`uturi alcoolice) ]i de marochin`rie.

Produc\ie de ma]ini ]i utilaje pentru industria alimentar`,
de corturi industriale, de prelate pentru autocamioane, de
copertine ]i de mobil` din lemn masiv.
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Săliştea

panouri publicitare. Panificaţie. Centru
pomicol (meri, pruni, peri). Creşterea
ovinelor (vestită localitate pentru păstoritul transhumant). Iaz piscicol. Muzeu
cu secţii de istorie şi etnografie Muzeul
personalităţilor săliştene (inaugurat în
1978) şi Muzeul protopopiatului (Sălişte);
muzeu cu colecţii de icoane pe sticlă (în
satul Sibiel). Tabără naţională de
sculptură în lemn. Casa de cultură
„Onisifor Ghibu”. Cămine culturale
(Sălişte, Sibiel). Zona Sălişte este renumită
prin frumuseţea portului popular, a
cusăturilor, sculpturilor şi pirogravurilor
în lemn (porţi, cerdacuri, blidare, furci
pentru tors lâna, fluiere, troiţe etc.),
precum şi prin arta folclorului muzical.
În sec. 19 şi în prima jumătate a sec. 20,
com. S. a fost vestită pentru producerea
vaselor ceramice smălţuite (oale, urcioare,
căni, blide ş.a.), a cojoacelor şi pieptarelor
cu broderie fină, precum şi ca un
important centru de pictură populară, de
fierărie şi de rotărie – activităţi mult
diminuate sau dispărute treptat în a doua
jumătate a sec. 20. În Sălişte, menţionat
documentar, prima oară, în 1265, se află
bisericile „Înălţarea Domnului” (1761–
1785, cu picturi murale interioare executate în 1790–1791 şi fresce exterioare
realizate în perioada 1791–1810), declarată monument istoric, şi „Naşterea
Sfântului Ioan Botezătorul” din cartierul
Grui (1742), cu turn-clopotniţă din 1816,
iar în satul Sibiel, atestat documentar în
1366, există ruinele cetăţii Galgo
(sec. 12–
S
13) şi biserica ortodoxă cu hramul „Sfânta
Treime” a schitului Sibiel (1765–1776, cu
picturi murale realizate în anii 1782–1785
de Stan Zugravul), cu turn-clopotniţă din
1794. Schitul Sibiel a fost desfiinţat în anul
1800 şi reînfiinţat în 1991, biserica lui fiind
declarată monument istoric în 1924.

Sălişte (2). Jocul popular râureanca

Bisericile „Sfânta Treime” (1620, cu unele
transformări din 1843 şi 1896), „Intrarea
în Biserică a Maicii Domnului” (începutul
sec. 18) şi „Sfântul Nicolae”-Cacova
(1771–1774, cu turn-clopotniţă din 1794),
în satele Vale, Galeş şi Fântânele. Com.
S. a fost trecută în categoria oraşelor la 7
apr. 2004, având în subordine ad-tivă
satele Aciliu, Amnaş, Crinţ, Fântânele,
Galeş, Mag, Săcel, Sibiel şi Vale. La Sălişte
s-au născut numeroase personalităţi,
printre care Dionisie Romano, Ioan
Lupaş, Onisifor Ghibu, Ioan Moga, D.D.
Roşca, Ionel Pavel, Oprea Miclăuş ş.a.

SĂLIŞTEA, com. în jud. Alba, alcătuită
din 4 sate, situată în culoarul Orăştiei, la
poalele de NV ale M-ţilor Şureanu, pe stg.
văii Mureşului; 2 276 loc. (1 ian. 2011):
1 160 de sex masc. şi 1 116 fem. Haltă de
c.f. (în satul Tărtăria). Până la 1 ian. 1965,
satul şi com. S. s-au numit Cioara. Prelucr.
lemnului (placaj, panel, furnir). Cămine
culturale (Săliştea, Tărtăria). În arealul
satului Tărtăria au fost descoperite vestigiile unei aşezări neolitice, aparţinând
culturii Turdaş (milen. 4 î.Hr.), iar în
perimetrul satului Săliştea, un tezaur
dacic (sec. 1 î.Hr.-1 d.Hr.) compus dintr-o
placă de argint, decorată (prin ciocănire)
cu figuri de războinici, un lanţ ornamental şi două coliere din argint. În satul
Săliştea, menţionat documentar, prima
oară, la 4 nov. 1310, se află mănăstirea
Afteia (de călugări), înfiinţată la mijlocul
sec. 15 şi cunoscută iniţial sub numele de
Sihăstria Plăişor, iar din sec. 17 cu numele
actual (sau Mănăstirea de la Cioara). În
1778, mănăstirea a fost desfiinţată şi
demolată din ordinul Curţii Imperiale de
la Viena, din materialul recuperat
construindu-se (1798) biserica cu hramul
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”,
pictată în 1830 de Simion Zugravul din
Laz. La 22 iun. 1934 a fost pusă piatra de
temelie a unei noi biserici, cu hramul
„Sfinţii Împăraţi Constantian şi Elena”,
construită din lemn de stejar pe temelie
de piatră, sfinţită la 21 mai 1952. În 1981,
Nicolae Gavrilean din Suceava şi ucenicii
săi L. Dumitrava şi R. Gherghean au
executat picturile interioare pe tencuială.
În anii 2000–2002 a fost construită o
clădire cu două etaje pentru pelerini.
Mănăstirea a fost reînfiinţată în 1975. Tot
în satul Săliştea se află casa „Barcsay” (sec.
17), azi sediul Primăriei.
SĂLIŞTEA DE SUS, oraş în jud.
Maramureş, situat în partea de SE a Depr.
Maramureş, la poalele de NE ale M-ţilor

Ţibleş, pe cursul superior al râului Iza;
5 059 loc. (1 ian. 2011): 2 587 de sex masc.
şi 2 472 fem. Supr.: 64,8 km2, din care 15,7
km2 în intravilan; densitatea: 322
loc./km2. Prelucr. lemnului; confecţii
textile. Pomicultură; apicultură. Biblioteca „Ion Iuga”, cu peste 10 000 vol. Casa
de cultură, renovată în 2007. Centru de
pielărie, cojocărie, de arhitectură şi de
port popular. În satul Săliştea de Sus,
menţionat documentar, prima oară, în
1365, se află două biserici din lemn, cu
acelaşi hram – „Sfântul Nicolae”, una
numită a Nistoreştilor sau Biserica din
Deal (1650, incendiată de tătari în 1717 şi
refăcută ulterior) şi alta a Bulenilor sau
Biserica din Vale (1722, cu picturi
originare pe pereţii interiori şi icoane din
sec. 18). Popas turistic. Agroturism. Com.
Săliştea de Sus a fost declarată oraş la
7 apr. 2004.

SĂLSIG, com. în jud. Maramureş, formată dintr-un sat, situat în SV Depr. Baia
Mare, la poalele Dealurilor Asuajului şi
Sălajului, la confl. râului Sălaj cu Someşul;
1 538 loc. (1 ian. 2011): 771 de sex masc.
şi 767 fem. Nod. rutier. Balastieră.
Prelucr. lemnului şi a sticlei. Preparate
din lapte. Presă de ulei comestibil.
Morărit. Creşterea bovinelor şi a melcilor.
Cămin cultural (1948). Satul Sălsig apare
menţionat documentar, în 1387. Până la
7 apr. 2004, com. S. a avut în componenţă
satul Gârdani care la acea dată a devenit
comună. Agroturism.
SĂNĂTEŞTI Õ Glăvăneşti.

SĂNDULENI, com. în jud. Bacău, alcătuită din 7 sate, situată în Depr. Tazlău,
la poalele de V ale Culmii Pietricica, la
confl. râului Răchitiş cu Tazlăul; 4 496 loc.
(1 ian. 2011): 2 330 de sex masc. şi 2 166
fem. Nod rutier. Muzeu etnografic.
Bibliotecă publică (1964) cu peste 7 000
de vol. Creşterea bovinelor. Conacul
„Secara” (1900), în satul Verşeşti.

SĂNDULEŞTI, com. în jud. Cluj, alcătuită
din 2 sate, situată în partea de SE a
Dealurilor Feleacului, pe râul Valea
Racilor; 1 921 loc. (1 ian. 2011): 971 de sex
masc. şi 950 fem. Expl. de gips (în satul
Copăceni) şi de calcar (în satul
Sănduleşti). Pomicultură (meri, pruni,
peri). Cămin cultural. În anul 1910 a fost
construită o linie de c.f. cu ecartament
îngust, în lungime de 10 km, pe care se
transporta calcarul de la Sănduleşti la
fabrica de ciment din Turda. Această linie
de c.f. a fost scoasă din uz în 1959. În satul
Sănduleşti, menţionat documentar, prima

Săpânţa. Cimitirul vesel

oară, în 1288, se află o biserică ortodoxă,
cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil”, declarată monument istoric,
construită în sec. 15 (cu unele modificări
din sec. 16 şi cu un mic turn-clopotniţă
din lemn pe pronaos adăugat în sec. 18)
şi o biserică unitariană (1796), declarată
monument istoric. Biserica „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” din
Sănduleşti a aparţinut comunităţii grecocatolice din 1702 pînă în 1948 când a fost
preluată de cultul ortodox, iar în anul
2005, greco-catolicii au redobândit lăcaşul
pe care l-au renovat. În 1976, comunitatea
ortodoxă din Sănduleşti a construit o
nouă biserică. În satul Copăceni, atestat
documentar în 1288 există conacul
„Vitez” (sec. 19).

SĂPATA, com. în jud. Argeş, alcătuită din
8 sate, situată în zona de contact a
Câmpiei Piteştiului cu Piem. Cotmeana,
pe cursul superior al râului Cotmeana;
1 790 loc. (1 ian. 2011): 885 de sex masc.
şi 905 fem. Reşed. com. este satul Mârţeşti.
Expl. de petrol şi gaze naturale. Pe terit.
satului Mârţeşti au fost descoperite
(1929–1930) vestigiile unui castru roman
(125 x 90 m), cu turnuri dreptunghiulare
la colţuri, înconjurat de un şanţ de 25 m
lăţime, cu zidul de incintă construit din
cărămizi legate cu mortar de pământ,
nisip şi var. Aici s-au găsit obiecte din
ceramică, opaiţe, garnituri de costum
ajurate etc. În satul Găinuşa se află biserica
„Sfântul Nicolae” (1802), iar în satul
Lipia, o biserică din lemn datând din
1601.
SĂPÂNŢA, com. în jud. Maramureş,
formată dintr-un sat, situată la poalele de

N ale M-ţilor Gutâi, la 500 m alt., la confl.
râului Săpânţa cu Tisa, la graniţa cu
Ucraina; 3 302 loc. (1 ian. 2011): 1 680 sex
masc. şi 1 622 fem. Expl. de gresii şi
andezit. Produse casnice de artizanat
(cergi, clopuri, piese de port popular ş.a.).
Muzeul „Ion Stan Pătraş”. Localitate cu
factori balneari, cunoscută pentru izv. cu
ape minerale bicarbonatate, clorurate,
sodice, calcice, carbogazoase, izotone, cu
conţinut bogat în ioni bicarbonici. Apele
minerale de aici sunt recomandate, în
cură internă, pentru tratarea gastritelor
cronice hiperacide (după ce, în prealabil,
se îndepărtează dioxidul de carbon din
apă prin agitarea apei minerale cu o
baghetă din sticlă sau prin vânturarea
apei), a bolilor ulceroase gastro-duodenale, a colecistitelor cronice şi colitelor
cronice, a formelor simple de diabet
zaharat ş.a. Staţie de îmbuteliere a apelor
minerale. În satul Săpânţa, menţionat
documentar în 1373, se află celebrul
„Cimitir vesel”, unic şi original, întemeiat
în 1936 de către meşterul popular Ion
Stan Pătraş. Pe cele peste 800 de cruci din
lemn Ion Stan Pătraş şi, ulterior, ucenicii
lui, au crestat epitafe şi au pictat în culori,
cu multă ingeniozitate şi umor, imagini
ale persoanelor defuncte, redând
caricatural părţile bune şi, mai ales,
defectele caracteristice ale celor dispăruţi.
Epitafurile în versuri, pline de duh, comprimă biografiile decedaţilor, completând
valoarea artistică a imaginii pictate. În
cimitir se află şi mormântul lui Ion Stan
Pătraş (1908–1977), însoţit de o cruce pe
care n-a apucat să şi-o termine, fiind
isprăvită de elevii lui care-i continuă
meşteşugul. În arealul com. S. se află o
mănăstire de călugări, înfiinţată în 1993,
7,
"Sf@ntul Mihail",
construit`
din lemn
de stejar ]i
cu biserica „Sfântul
Iosif
Mărtu
risitorul”
sfin\it` la 31 august 2003, a c`rei turl` are 78 m [n`l\ime. Rezerva\ie natural`
din Maramureş. Rezervaţie naturală
(mlaştina Poiana Brazilor, 3 ha).
SĂPOCA, com. în jud. Buzău, alcătuită
din 2 sate, situată în zona de contact a
Câmpiei Buzăului cu Subcarpaţii
Buzăului, la poalele Dealurilor Pâclelor
şi Blăjani, pe râul Slănic, în apropiere de
confl. cu Buzăul; 3 353 loc. (1 ian. 2011):
1 665 de sex masc. şi 1 688 fem. Balastieră.
Centru viticol. Creşterea ovinelor. Satul
Săpoca este atestat documentar în 1526.
Biserica având hramul „Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena” (1692), în satul
Măteşti. Spital de neuropsihiatrie.
SĂRACA, Mănăstirea ~ Õ Gătaia (2).
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SĂRATA 1. Câmpia Săratei,
subunitate a Câmpiei Române, situată în
partea central-nord-estică a acesteia, între
văile râurilor Buzău (E) şi Cricovu Sărat
(V) şi Glacisul Istriţei (N-NV) şi Câmpia
Bărăganului (S-SE). Este o unitate de
subsidenţă, formată din depozite aluvionare holocene, drenată de numeroase
văi (Sărata, Năianca, Ghighiu, Bălana
ş.a.), acoperită predominant cu soluri
cernoziomice, propice culturilor agricole.
2. Õ Nicolae Bălcescu (1).
3. Com. în jud. Bacău, alcătuită din 2
sate, situată pe valea Siretului, la poalele
Culmii Pietricica; 2 526 loc. (1 ian. 2011):
1 288 de sex masc. şi 1 238 fem. Satul
Sărata prezintă potenţial balnear datorită
prezenţei unor izvoare cu ape minerale
sulfuroase, sulfatate, bicarbonate calcice,
sodice şi clorurate sodice de mare
concentraţie (57–238 g/l) şi a unui climat
de dealuri, sedativ. Com. S. a fost
înfiinţată la 7 apr. 2004 prin desprinderea
satelor Bălţata şi Sărata din com. Nicolae
Bălcescu, jud. Bacău.
SĂRATA-MONTEORU, staţiune balneoclimaterică de interes general, cu
funcţionare permanentă, situată în satul
omonim al com. Merei, jud. Buzău, în
depresiunea Sărata, la poalele de NE ale
Dealului Istriţa, la 86 m alt., la 18 km V
de municipiul Buzău. Haltă de c.f.
(inaugurată la 13 sept. 1872). Expl. de
petrol (din 1845). Climat influenţat de
colinele împădurite din apropiere, cu veri
călduroase (în iul. temp. medii de 22°C)
şi ierni nu prea friguroase (în ian. medii
termice în jur de –3°C). Temp. medie
anuală este de 10°C, iar precipitaţiile
însumează, în medie, 550 mm anual.
Factorii naturali de cură sunt climatul de
cruţare, apele minerale sărate, sodice,

Sărata Monteoru. Complexul balnear
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iodurate, bromurate, calcice, magneziene,
unele sulfuroase, de mare concentraţie
(188,5 g/l) şi nămolul mineral sulfuros.
Staţiunea funcţionează neîntrerupt din
anul 1895, fiind recomandată pentru tratarea afecţiunilor reumatismale (spondiloze cervicale, dorsale şi lombare în forme
simple, artroze, poliartroze în faze
inactive, coxartroze, tendinoze, periartrite
scapulohumerale etc.), a celor posttraumatice (stări după operaţii pe muşchi,
articulaţii şi oase, vindecate, fără sechele
funcţionale, stări după entorse şi luxaţii),
neurologice periferice (pareze uşoare,
sechele după poliomelită şi după
polineuropatii), ginecologice (insuficienţă
ovariană, cervicite cronice) ş.a. Pe terit.
satului Sărata-Monteoru există unul
dintre cele mai importante complexe
arheologice ale României (Õ Merei). Din
staţiunea balneoclimaterică se pot efectua
excursii la vulcanii noroioşi de la Pâclele
Mari şi Pâclele Mici, la mănăstirea
Ciolanu, la Tabăra de sculptură în aer
liber de la Măgura, pe valea superioară
a Buzăului etc.
SĂRATA-ODORHEI
Secuiesc.

Õ

Odorheiu

SĂRĂCINEŞTI, Mănăstirea
Păuşeşti-Măglaşi.

~

Õ

SĂRĂTURILE, grind de origine marină
situat în extremitatea de E a Deltei
Dunării (jud. Tulcea), la N de braţul
Sfântu Gheorghe. Extins de-a lungul
ţărmului Mării Negre, grindul este
alcătuit din cordoane de nisip alăturate,
între care apar fâşii depresionare
inundate la ape mari. Lungime: 9 km;
lăţime max.: 10 km; supr.: 7 500 ha; alt.
max.: 4 m. Relief de dune (mobile), cu alt.
medii de 2,5 m. Vegetaţie săracă. Unii
oameni de ştiinţă presupun că grindul S.
ar corespunde cu fosta ins. Peuce, amintită de Strabon în scrierile sale. Grindul
S., care se continuă spre N cu un îngust
cordon litoral până la Sulina, este traversat
de canalul Tătaru pe direcţie N-S.
SĂRĂŢEL Õ Şieu-Măgheruş.

SĂRĂŢENI 1. Com. în jud. Ialomiţa,
formată dintr-un sat, situată în Câmpia
Bărăganului, pe stg. râului Ialomiţa; 1 309
loc. (1 ian. 2011): 635 de sex masc. şi 674
fem. Culturi de cereale, plante tehnice şi
de nutreţ, floarea-soarelui, legume ş.a.
Com. S. a fost înfiinţată la 25 mart. 2005

prin desprinderea satului Sărăţeni din
com. Balaciu, jud. Ialomiţa.
2. Com. în jud. Mureş, formată dintrun sat, situat în Depr. Praid-Sovata, pe
cursul superior al râului Târnava Mică,
la 5 km de oraşul Sovata; 2 459 loc. (1 ian.
2011): 1 205 de sex masc. şi 1 254 fem.
Expl. şi prelucr. lemnului. Sculpturi în
lemn. Agroturism. Com. S. a fost
înfiinţată la 7 apr. 2004 prin desprinderea
satului Sărăţeni din oraşul Sovata. Satul
Sărăţeni este atestat documentar în anul
1332.

SĂRĂŢUICA, lac de tip liman fluviatil,
situat în arealul com. Sărăţeni, jud. Ialomiţa. Supr.: 0,6 km2; lungime: 2 km;
lăţimea max.: 120 m; ad. max.: 2 m.

SĂRMAŞ 1. Câmpia colinară a
Sărmaşului, subunitate a Pod.
Transilvaniei, situată în S-SE Câmpiei
Mureşene, la N şi V de valea Mureşului,
cuprinsă între Reghin şi Luduş. Relieful,
cu alt. de 400–600 m, suprapus în mare
parte peste structuri de domuri, este
format dintr-o succesiune de interfluvii
prelungi, domoale, cu versanţi asimetrici,
afectaţi de ravene şi alunecări de teren.
Numeroasele râuri care drenează câmpia
(Lechinţa, Pârâu de Câmpie, Şesu,
Bologa, Şar, Agriş ş.a.) prezintă văi largi,
adâncite în depozitele predominant sarmaţiene (argile marnoase, nisipuri,
tufuri), cu lunci extinse, în care se
remarcă adesea procese de înmlăştinire.
Structura în domuri determină prezenţa,
aici, a unor însemnate zăcăminte de gaze
naturale, exploatate la Zau de Câmpie,
Sărmăşel, Şincai, Bogata, Luduş, Ceuaşu
de Câmpie, Râciu, Ulieş ş.a. C.c.S.
cuprinde, la rândul, ei trei subunităţi:
Colinele Mădăraşului (considerate de unii
autori o subunitate aparte a Câmpiei
Mureşene) între văile Agrişului (N-NE),
Mureşului (S şi E) şi Lechinţei (V), Colinele
Comlodului, între Lechinţa (E) şi Pârâu de
Câmpie (V), şi Colinele Luduşului, între
Pârâu de Câmpie (E) şi aliniamentul
cursului inferior al Arieşului–Valea
Florilor (V).
2. Com. în jud. Harghita, alcătuită din
5 sate, situată în partea de N a Depr.
Giurgeu, la poalele de NV ale M-ţilor
Giurgeu, pe cursul superior al râului
Mureş; 4 018 loc. (1 ian. 2011): 2 041 de
sex masc. şi 1 977 fem. Haltă de c.f. (în
satul Sărmaş). Expl. de aglomerate
andezitice. Expl. şi prelucr. lemnului (în
satul Hodoşa). Centru de ţesături şi
cusături populare (Sărmaş). Muzeu

etnografic (Sărmaş). În satul Sărmaş,
atestat documentar în 1850, se află o
biserică ortodoxă cu hramul „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1936–1939,
renovată şi repictată în anii 1989–1994 şi
resfinţită la 29 aug. 1994). Agroturism.

SĂRMAŞU, oraş în jud. Mureş, situat în
Câmpia colinară a Sărmaşului, pe cursul
superior al Pârâului de Câmpie; 7 453 loc.
(1 ian. 2011): 3 674 de sex masc. şi 3 779
fem. Supr.: 62,8 km2, din care 5,3 km2 în
intravilan; densitatea: 1 406 loc./km2.
Halte de c.f. (în oraşul Sărmaşu şi în
satele Balda, Sărmăşel şi Sărmăşel-Gară).
Expl. de gaze naturale (în satul Sărmăşel).
Expl. şi prelucr. lemnului (cherestea).
Produse textile. Muzeu cu colecţii de
istorie şi etnografie (Sărmaşu). Muzeu de
artă religioasă. Centru de prelucr.
artistică a lemnului, de cusături şi ţesături
populare. Vestigii din perioada de trecere
de la Neolitic la Epoca bronzului (ceramică de tip Coţofeni). Oraşul Sărmaşu
apare menţionat documentar pentru
prima oară, ca sat, la 10 apr. 1329. La 16
sept. 1944, trupele ungare de ocupaţie au
masacrat 126 de evrei din Sărmaşu. Com.
Sărmaşu a fost trecută în categoria
oraşelor la 6 oct. 2003, având în subordine
ad-tivă satele Balda, Larga, Moruţ,
Sărmăşel, Sărmăşel-Gară, Titiana şi
Vişinelu. În satul Sărmăşel-Gară se află o
biserică ortodoxă, din lemn, cu hramul
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”,
datând din 1692, mutată aici în 1939 din
satul Dâmb. Biserica păstrează picturi
interioare realizate în 1781 de Toader
zugravul. Declarată monument istoric.
SĂRMĂŞAG Õ Şărmăşag.

SĂRULEŞTI 1. Com. în jud. Buzău,
alcătuită din 7 sate, situată în depresiunea
omonimă din Subcarpaţii Buzăului, la
poalele de S ale Dealului Bisoca, la confl.
râului Pecineaga cu Slănic; 1 365 loc. (1
ian. 2011): 709 de sex masc. şi 656 fem.
Pomicultură (meri, pruni, nuci, peri).
Biserica având hramul „Sfântul Nicolae”,
în satul Goicelu.
2. Com. în jud. Călăraşi, alcătuită din
7 sate, situată în Câmpia Bărăganului, pe
cursul mijlociu al râului Mostiştea; 3 126
loc. (1 ian. 2011): 1 594 de sex masc. şi
1 532 fem. Staţie de c.f. (în satul Săruleşti),
inaugurată la 17 nov. 1886. Culturi de
cereale, plante tehnice şi de nutreţ,
floarea-soarelui, legume etc. Piscicultură
în iazuri şi heleşteie. Între 17 febr. 1968
şi 23 ian. 1981, com. S. a făcut parte din
jud. Ilfov. Fond cinegetic (fazani,

prepeliţe, iepuri). Satul Săruleşti este
atestat documentar în anul 1606.

SĂSCIORI 1. Com. în jud. Alba, alcătuită
din 9 sate, situată la poalele de N ale
M-ţilor Şureanu, pe cursul mijlociu al
râului Sebeş; 6 008 loc. (1 ian. 2011): 3 068
de sex masc. şi 2 940 fem. Hidrocentrală
(42 MW), intrată în funcţiune în 1987.
Prelucr. lemnului (mobilă). Prese pentru
ulei de nucă (în satul Laz) şi ulei din
seminţe de dovleac (în satul Căpâlna).
Preparate din carne şi lapte. Produse de
panificaţie. Creşterea bovinelor. Renumite centre de ceramică roşie, nesmălţuită (în satele Săsciori şi Loman), şi de
confecţionare a uneltelor din lemn (în
satul Loman). Vechi şi vestite centre de
realizare a icoanelor pe sticlă, la Săsciori,
Loman şi mai ales Laz, cu tradiţie din sec.
18 (icoanele se caracterizează printr-o
gamă cromatică sobră, bazată pe tonuri
de verde şi gri-argintiu). În satul Căpâlna,
menţionat documentar, prima oară, în
1386, au fost descoperite (1939, 1942, 1954)
vestigiile unei puternice cetăţi dacice (sf.
sec. 2 î.Hr. – 106 d.Hr.), inclusă pe lista
patrimoniului
cultural
mondial
UNESCO, iar în satele Săsciori şi Laz,
atestate documentar în 1309 şi, respectiv,
1357, se află ruinele unor cetăţi medievale
din sec. 13. În satul Sebeşel, atestat
documentar în 1382, s-a născut pictorul
Sava Henţia (1848–1904), elev al lui
Theodor Aman. Agroturism.
2. Hidrocentrala ~ Õ Şugag (2).
SĂTMAR Õ Satu Mare (1).

SĂUCA, com. în jud. Satu Mare, alcătuită
din 5 sate, situată în zona de contact a
Câmpiei Tăşnadului cu Dealurile
Crasnei; 1 387 loc. (1 ian. 2011): 659 de
sex masc. şi 728 fem. Culturi de cereale,
floarea-soarelui, rapiţă ş.a. Pomicultură
(meri, pruni, cireşi, vişini, caişi). Creşterea
bovinelor şi ovinelor. Satul Săuca apare

Săsciori (1). Vestigiile cetăţii dacice din satul
Căpâlna

menţionat documentar, prima oară, în
1220, iar satele Silvaş, Cean, Becheni şi
Chisău în anii 1234, 1244, 1334 şi 1475.

SĂUCEŞTI, com. în jud. Bacău, alcătuită
din 5 sate, situată pe interfluviul dintre
Siret şi Bistriţa (în zona în care terasele
de pe dr. Siretului se îngemănează cu cele
de pe stg. Bistriţei), pe cursul inf. al râului
Turbata; 5 279 loc. (1 ian. 2011): 2 676 de
sex masc. şi 2 603 fem. Haltă de c.f. (în
satul Şerbeşti). În satul Săuceşti se află o
biserică având hramul „Adormirea
Maicii Domnului” (ctitorie din 1825 a
domnului Ion Sandu Sturdza, restaurată
în 1860 de fiul său, Costache Sturdza), iar
în satul Şerbeşti, o biserică având hramul
„Sfântul Nicolae” (1843–1844, reparată
în anii 1921–1922, cu un pridvor adăugat
în perioada 1929–1930) şi un conac din
1890. Com. S. a fost grav afectată de
inundaţiile din 25–27 iul. 2008.

SĂULEŞTI, com. în jud. Gorj, alcătuită
din 4 sate, situată în partea de E a
Dealurilor Jiului, pe dr. râului Gilort;
2 274 loc. (1 ian. 2011): 1 169 de sex masc.
şi 1 105 fem. Staţie de c.f. (în satul Bibeşti),
inaugurată la 16 febr. 1888. Expl. de gaze
naturale (în satul Bibeşti). În satul Bibeşti
a existat o biserică din lemn cu hramul
„Sfântul Nicolae”, construită în anii 1798–
1799 (refăcută şi pictată în interior în
1871) şi demolată în sept. 1991 din cauza
deteriorării avansate.
SĂVĂDISLA, com. în jud. Cluj, alcătuită
din 8 sate, situată în depresiunea cu
acelaşi nume, la poalele de NE ale
masivului Muntele Mare şi cele de V ale
Dealurilor Feleacului, pe râul Feneş;
4 428 loc. (1 ian. 2011): 2 196 de sex masc.
şi 2 232 fem. Expl. de marmură roşie.
Pomicultură. În satul Săvădisla, menţionat documentar, prima oară, în 1285,
se află un muzeu de artă şi un castel (sec.
19), care adăposteşte un Sanatoriu T.B.C.,
iar în satul Vlaha există o biserică
romano-catolică din sec. 14, cu picturi
murale interioare din 1380. În satul Stolna
există o biserică ortodoxă din zid, cu
hramul „Sfântul Nicolae” (1730, cu
picturi murale interioare din 1772), iar în
satul Finişel, o biserică din lemn, cu
hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil” (1758, cu picturi interioare din
1807). Agroturism.

SĂVÂRŞIN, com. în jud. Arad, alcătuită
din 9 sate, situată la poalele de SE ale
M-ţilor Zarand şi cele de NE ale Pod.
Lipovei, pe Valea Mureşului; 3 156 loc.
(1 ian. 2011): 1 531 de sex masc. şi 1 625
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fem. Staţie (în satul Săvârşin) şi haltă de
c.f. (în satul Toc). Staţie hidrologică. Expl.
de molibdenit (în satul Troaş), granit
(Săvârşin) şi de marmură (în satul Căprioara). Expl. şi prelucr. lemnului şi a
marmurei. Culturi de cereale. Pomicultură (pruni, meri, peri, nuci). În satul
Săvârşin, menţionat documentar, prima
oară, în 1479, se află un muzeu cu colecţii
de artă plastică şi decorativă (grafică
universală, artă decorativă din Extremul
Orient, grafică şi pictură semnate de
Eugen Popa şi Gina Hagiu) şi de
etnografie, iar în satul Temeşeşti, atestat
documentar în 1479, un punct muzeal
etnografic, cu piese de port popular,
ţesături, icoane, ceramică ş.a. În satul
Săvârşin se află un castel (1650-1680),
refăcut în sec. 19, în stil neoclasic,
cumpărat de regele Mihai I în 1941 de la
Ioan Mocsony-Stârcea şi naţionalizat în
1948 de statul comunist. Castelul a fost
retrocedat fostului rege Mihai I la 1 iun.
2001, renovat, remobilat şi redat
circuitului turistic în 2005. Castelul are
un parc de 6,5 ha, cu lac; în satul Troaş
există biserica din lemn „Sfinţii Trei
Ierarhi” (1782).

SĂVENI 1. Câmpia Săvenilor, câmpie
deluroasă situată în partea centralnordică a Câmpiei Jijiei Superioare (Pod.
Moldovei), la N de Dealurile Copalău–
Cozancea, mărginită la N şi NE de Valea
Prutului, la SE de Culmea Ripiceni–
Stânca, iar la V de aria depresionară
Dorohoi–Botoşani. Este străbătută de râul
Başeu şi parţial de Jijia.
2. Oraş în jud. Botoşani, situat în
Câmpia Jijiei Superioare, la 100 m alt., în
zona de confl. a râului Podriga cu Başeu,
la 35 km NE de municipiul Botoşani;
7 998 loc. (1 ian. 2011): 3 812 de sex masc.
şi 4 186 fem. Supr.: 59,6 km2, din care 4,9
km2, în intravilan; densitatea: 1 632
loc./km2. Staţie de c.f. Nod rutier. Fabrici
de conf., de tricotaje şi de produse alim.
(caşcaval, biscuiţi, panificaţie). Morărit.
Muzeu de istorie şi arheologie (1964).
Casa memorială „Mihai Ciucă”. Spital
(din 1879). Istoric. Localitatea apare menţionată documentar, prima oară, ca
aşezare rurală, la 11 apr. 1546, iar la 4 aug.
1818 devine târg (prin hrisovul domnesc
semnat de Scarlat Callimachi) cu drept
de a ţine 12 iarmaroace pe an pentru
comerţ cu vite. Declarat oraş în 1920, a
fost trecut în rândul aşezărilor rurale în
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1950 şi a redevenit oraş la 17 febr. 1968.
În prezent, oraşul S. are în subordine adtivă satele Bodeasa (atestat documentar
la 30 mart. 1652), Bozieni (atestat la 14
aug. 1432, cu numele Boji Petru, iar în
1667 cu numele Boziani), Chişcăreni (20
dec. 1635), Petricani (24 nov. 1492) şi Sat
Nou. Monumente: rateşul/hanul (mijlocul
sec. 18), care adăposteşte azi Muzeul de
istorie şi arheologie; bisericile cu
hramurile „Sfântul Nicolae” (1880) – o
îmbinare a stilului gotic cu cel bizantin –
şi „Sfântul Gheorghe” (1804–1805, reconstruită în anii 1890–1895 ca urmare a
deteriorării provocate de un trăsnet, care
a lovit biserica în 1884).
3. Com. în jud. Ialomiţa, alcătuită din
2 sate, situată în Câmpia Bărăganului, pe
dr. râului Ialomiţa; 3 273 loc. (1 ian. 2011):
1 628 de sex masc. şi 1 645 fem. Morărit;
produse de panificaţie. Culturi irigate de
cereale, plante tehnice şi de nutreţ,
floarea-soarelui, legume etc. Creşterea
bovinelor, ovinelor, porcinelor şi
păsărilor. Satul Săveni a luat fiinţă în
1870. Până la 25 mart. 2005, com. S. a
avut în componenţă satele Lăcusteni şi
Platoneşti care la acea dată au format
com. Platoneşti, jud. Ialomiţa
SĂVINEŞTI, com. în jud. Neamţ,
alcătuită din 2 sate, situată în Depr.
Cracău-Bistriţa, pe râul Bistriţa, la 12 km
SE de municipiul Piatra-Neamţ; 6 672 loc.
(1 ian. 2011): 3 320 de sex masc. şi 3 352
fem. Halte de c.f. (în satele Săvineşti şi
Dumbrava-Deal). Centrală electrică şi de
termoficare. Producţie de fire din nylon,
de vopsea Köber şi de îngrăşăminte şi
produse azotoase. Combinatul de fire şi
fibre sintetice (relon, melană), intrat în
funcţiune în 1959, a fost dezafectat după
anul 2000.

SÂG, com. în jud. Sălaj, alcătuită din 5
sate, situată în partea de S a Depr.
Şimleului, la poalele de NE ale M-ţilor
Plopiş, pe cursurile superioare ale
râurilor Barcău şi Valea Banului; 3 402
loc. (1 ian. 2011): 1 677 de sex masc. şi
1 725 fem. Centru de prelucr. a firelor şi
fibrelor textile (în satul Tusa). Producţie
de palincă. Păstrăvărie. Culturi de
cereale, cartofi ş.a. Creşterea bovinelor.
Pomicultură (pruni, meri, peri). Satul Sâg
apare menţionat documentar, prima oară
în 1257. Bisericile ortodoxe, din lemn, cu
acelaşi hram – „Sfinţii Arhangheli Mihail
şi Gavriil”, în satele Tusa (începutul sec.

17, restaurată în anii 1965–1968 şi 2006)
şi Sârbi (1707, decorată cu crestături şi
pictată în interior în anul 1824 de Dimitrie
Ispas din Gilău).

SÂI, râu, afl. stg. al Dunării în amonte de
Turnu Măgurele; 81 km; supr. bazinului:
352 km2. Izv. din Câmpia Boian şi curge
paralel şi în apropiere de cursul inf. al
Oltului. Mulţi geografi consideră râul Sâi
ca fiind un vechi curs, părăsit, al Oltului,
fapt pentru care este denumit, sugestiv,
Oltu Mic.

SÂMBĂTA 1. Com. în jud. Bihor,
alcătuită din 6 sate, situată în Depr.
Holod, în zona Dealurilor Pădurii
Craiului, pe râul Holod; 1 455 loc. (1 ian.
2011): 692 de sex masc. şi 763 fem. Staţie
(în satul Rogoz) şi haltă de c.f. (în satul
Zăvoiu). Nod rutier. Satul Sâmbăta apare
menţionat documentar, prima oară, în
1508. Bisericile din lemn cu hramurile
„Adormirea Maicii Domnului” (sec. 17,
cu iconostas pictat în sec. 18 de David
zugravul), „Buna Vestire” (1769) şi
„Sfântul Nicolae” (sec. 19, cu picturi
originare executate de Ioan Lăpuşan), în
satele Copăceni, Ogeşti şi Rotăreşti.
2. Mănăstirea ~ Õ Sâmbăta de Sus.

SÂMBĂTA DE SUS , com. în jud. Braşov,
alcătuită din 2 sate, situată în Depr.
Făgăraş, la poalele de N ale M-ţilor
Făgraş; 1 514 loc. (1 ian. 2011): 765 de sex
masc. şi 749 fem. Culturi de cereale,
cartofi, sfeclă de zahăr, plante de
nutreţ ş.a. Creşterea bovinelor, ovinelor
şi bubalinelor (bivoli). Centru de pielărie
şi cojocărie. Com. S. de Sus a fost
înfiinţată la 3 apr. 2003 prin desprinderea
satelor Sâmbăta de Sus şi Staţiunea
Climaterică Sâmbăta din com. Voila, jud.
Braşov. În satul Sâmbăta de Sus, menţionat documentar, prima oară, la 20 ian.
1437, se află mănăstirea Sâmbăta sau
Brâncoveanu (de călugări), iniţial cu o
biserică din lemn, cu dublu hram –
„Adormirea Maicii Domnului” şi „Izvorul Tămăduirii”, consturită în 1657 din
iniţiativa vornicului Preda Brâncoveanu
(bunicul viitorului domn Constantin
Brâncoveanu) pentru călugării sihaştrii
care vieţuiau în această zonă. Pe locul
acestei bisericuţe din lemn, Constantin
Brâncoveanu a construit, în anii 1696–
1701, o biserică din piatră şi cărămidă, cu
hramul „Adormirea Maicii Domnului”,
care a fost pictată la interior în 1766 de
zugravii Ionaşcu şi Pană. În iunie 1761,
mănăstirea a scăpat de la demolarea
ordonată de generalul austriac Adolph

von Buccow, probabil la intervenţia fam.
Brâncoveanu, proprietara moşiei şi
satului Sâmbăta, aceasta fiind singura
mănăstire ortodoxă din Transilvania
acelor vremuri rămasă nedistrusă. Totuşi,
prin stăruinţa episcopului greco-catolic
Grigore Maior pe lângă generalul Preiss
de la Curtea imperială de la Viena,
mănăstirea de la Sâmbăta a fost distrusă
cu tunurile în noiembrie 1785 (ca represiune împotriva călugărilor care erau
ostili procesului de catolicizare), cu toate
intervenţiile făcute de boierii Nicolae şi
Emanoil Brâncoveanu pe lângă guvernatorul de atunci al Transilvaniei. Biserica
mănăstirii nu a putut fi demolată, ci doar
avariată datorită zidurilor groase şi
solide, ea rămânând în ruină până în anul
1928, când mitropolitul Nicolae Bălan al
Ardealului a început lucrările de refacere
a bisericii, a chiliilor şi a clădirilor anexe,
astfel încât la 15 aug. 1936 a avut loc
sfinţirea ansamblului monahal de la
Sâmbăta, picturile murale originare fiind
restaurate în acea perioadă. Pe peretele
de vest al pronaosului se păstrează un
valoros tablou votiv al ctitorilor brâncoveni. În timpul celor 143 de ani cât
mănăstirea a fost părăsită, credincioşii
din satele învecinate se adunau în fiecare
an aici de ziua Izvorului Tămăduirii
pentru a lua apă de la un izvor. La 28 oct.
1959, prin decretul Consiliului de Stat nr.
410 mănăstirea a fost desfiinţată de autorităţile comuniste şi călugării alungaţi.
Începând din 1990, când s-a reînfiinţat
mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta
de Sus, prin grija mitropolitului
Ardealului, Crişanei şi Maramureşului,
Antonie Plămădeală, la această mănăstire
au fost construite un paraclis cu hramul
„Sfinţii Martiri Brâncoveni”, un corp de
clădiri care cuprinde chiliile, bucătăria,
trapeza, biblioteca, arhondaricul destinat
oaspeţilor şi muzeul cu colecţii de icoane
(peste 500 de icoane), veşminte liturgice,
obiecte de cult, cărţi vechi, manuscrise şi
documente, numismatică, obiecte de artă
populară şi etnografie ş.a. Toate acestea
au fost sfinţite la 15 aug. 1993 de Preafericiţii Părinţi Teoctist (Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române) şi Bartolomeos
(Patriarhul Ecumenic de Constantinopol),
aflat în vizită în România. La 15 aug.
2003, la mănăstirea Brâncoveanu a fost
inaugurată o nouă clădire care adăposteşte Centrul Ecumenic – Academia
de la Sâmbăta de Sus în care sunt
găzduite seminariile şi conferinţele
teologice naţionale şi internaţionale. La

această mănăstire funcţionează un vechi
şi tradiţional atelier de pictură, condus
în prezent de părintele arhidiacon Calinic
Morar, în care se realizează celebrele
icoane pe sticlă. Biblioteca mănăstirii
deţine peste 35 000 de volume, din care
c. 200 sunt cărţi vechi de cult. La 21 iul.
1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
române i-a canonizat la această mănăstire
pe domnul Constantin Brâncoveanu, pe
cei patru fii ai săi – Constantin, Radu,
Matei şi Ştefan – şi pe sfetnicul Ianache
(ginerele lui Constantin Brâncoveanu), zi
înscrisă în calendar, la 16 aug., cu numele
Sfinţii Martiri Brâncoveni. Clopotniţa
mănăstiri, aflată la 200 de m de biserică,
adăposteşte cinci clopote turnate la
Viena. La această mănăstire are loc anual
(din 1997), pe data de 15 aug., Festivalul
naţional de muzică religioasă corală. În
satul Sâmbăta de Sus se află un palat,
supus de mai multe ori unor renovări şi
transformări, care a fost reşed. de vară a
domnului Constantin Brâncoveanu,
precum şi biserica „Sfântul Teodor Tiron”
(1784). În apropierea ansamblului
monahal Sâmbăta există Complexul
turistic Sâmbăta, situat la 600 m alt., loc
de recreere şi odihnă şi, totodată, punct
de plecare spre crestele şi cabanele
M-ţilor Făgăraş.

SÂMBUREŞTI, com. în jud. Olt, alcătuită
din 7 sate, situată în SV Piem. Cotmeana;
1 235 loc. (1 ian. 2011): 597 de sex masc.
şi 638 fem. Centru viticol şi de vinificaţie.
Apicultură. Pomicultură (meri, pruni,
peri). Producţie de prune deshidratate.
Creşterea bovinelor, ovinelor şi porcinelor. În satul Sâmbureşti se află biserica
având hramul „Adormirea Maicii
Domnului” (1611, cu pridvor adăugat în
1771 şi cu picturi murale interioare din
1829; clopot din 1711) şi curtea boierească
a armaşului Marcu (1611).

SÂNANDREI, com. în jud. Timiş,
alcătuită din 3 sate, situată în Câmpia
Timişului, pe râul Bega Veche; 6 081 loc.
(1 ian. 2011): 3 138 de sex masc. şi 2 943
fem. Nod feroviar. Culturi de cereale,
plante tehnice şi de nutreţ, floareasoarelui, legume etc. Creşterea bovinelor.
Satul Sânandrei apare menţionat documentar, prima oară, în 1230. În satul
Carani, atestat documentar în 1717, se
află o biserică romano-catolică având
hramul „Înălţarea Sfintei Cruci” (1734) şi
un conac în stil baroc (1733–1734).
SÂNCEL, com. în jud. Alba, alcătuită din
3 sate, situată în zona Dealurilor Târnavei

Mici, pe râul Târnava Mică, în apropiere
de confl. cu Târnava Mare; 2 606 loc. (1
ian. 2011): 1 347 de sex masc. şi 1 259 fem.
Halte de c.f. (în satele Sâncel şi Pănade).
Prelucr. lemnului. Producţie de termopane. Morărit; produse de panificaţie.
Culturi de cereale, floarea-soarelui, sfeclă
de zahăr ş.a. Centru pomi-viticol. Satul
Sâncel apare menţionat documentar,
prima oară, în 1252, iar satele Pănade şi
Iclod, în anii 1290 şi 1347. Monument
închinat eroilor căzuţi pe câmpurile de
luptă în timpul celor două războaie
mondiale.
SÂNCRAIU, com. în jud. Cluj, alcătuită
din 5 sate, situată în Depr. Huedin, la
poalele de NE ale M-ţilor Vlădeasa, la 600
m alt., pe râul Călata; 1 691 loc. (1 ian.
2011): 784 de sex masc. şi 907 fem. Prelucr.
lemnului. Agroturism. În satul Sâncraiu,
menţionat documentar, prima oară, în
1334, se află o biserică din sec. 13 (azi
biserică reformată), cu unele refaceri din
sec. 15, iar în satul Domoşu, atestat
documentar în 1408, o biserică reformată
(sec. 18), cu tavan casetat şi pictat în 1774.
Biserică reformată (sec. 18–19), în satul
Alunişu.

SÂNCRAIU DE MUREŞ, com. în jud.
Mureş, alcătuită din 2 sate, situată în
lunca şi pe terasele de pe dr. râului
Mureş, la poalele Colinelor Mădăraşului;
7 519 loc. (1 ian. 2011): 3 641 de sex masc.
şi 3 878 fem. Haltă de c.f. (în satul Nazna).
Producţie de vopsele, adezivi, poliester
şi de produse textile. Creşterea bovinelor.
În satul Sâncraiu de Mureş, menţionat
documentar, prima oară, în 1293, se află
o biserică din sec. 12 (azi biserică
reformată), zugrăvită în anul 1900, o
biserică romano-catolică (sec. 14, cu tavan
casetat şi pictat în sec. 18) şi o biserică
ortodoxă din lemn şi piatră (1793), iar în
satul Nazna, atestat documentar în 1453,
există biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail
şi Gavriil”, construită în 1991–1993.

SÂNCRĂIENI, com. în jud. Harghita,
formată dintr-un sat, situată în Depr.
Ciuc, la poalele de SE ale M-ţilor
Harghita şi cele de SV ale M-ţilor Ciuc,
la 650 m alt., pe cursul superior al râului
Olt; 2 614 loc. (1 ian. 2011): 1 327 de sex
masc. şi 1 287 fem. Staţie de c.f. (în satul
Sâncrăieni). Nod rutier. Muzeu etnografic
(în satul Sâncrăieni). În arealul satului
Sâncrăieni au fost descoperite (1953)
vestigiile unei aşezări dacice (sec. 3 î.Hr.)
şi un tezaur dacic din argint (sec. 1 î.Hr.)
alcătuit din două vase semisferice,
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12 cupe de diferite forme, două brăţări
masive, o fibulă, monede etc. În satul
Sâncrăieni, menţionat documentar, prima
oară, în 1566, se află două biserici
romano-catolice, cu ziduri de incintă, una
datând din sec. 15 (cu unele refaceri din
sec. 17) şi alta din sec. 18 (cu hramul
„Sfântul Ştefan”). În M-ţii Harghita, în
arealul com. S. există mlaştina Borsaroş
şi tinovul Luci (6 000 m2), declarate
rezervaţii botanice. Tinovul Luci este
împădurit (pădure de pin silvestru), în
care îşi găsesc adăpost o serie de relicte
glaciare, printre care se remarcă
mesteacănul pitic (Betula nana), la limita
sudică a arealului său mondial. Până la
7 apr. 2004, com. S. a avut în componenţă
satele Fitod, Hosasău, Leliceni, Misentea
(care la acea dată s-au desprins din com.
Sâncrăieni şi au format com. Leliceni),
Sântimbru şi Sântimbru-Băi (aceste două
sate din urmă s-au desprins şi ele din
com. Sâncrăieni, la 7 apr. 2004, şi au
format com. Sântimbru).
SÂNDOMINIC, com. în jud. Harghita,
formată dintr-un sat, situată în partea de
N a Depr. Ciuc, la poalele de NV ale
M-ţilor Ciuc, în zona de confl. a râurilor
Lunca Mare şi Sedloco cu Oltul; 6 371 loc.
(1 ian. 2011): 3 109 de sex masc. şi 3 262
fem. Expl. de dolomit şi marmură.
Producţie de cherestea. Prelucr. lânii.
Creşterea ovinelor şi bovinelor. Muzeu
de istorie şi etnografie. În satul Sândominic, menţionat documentar, prima
oară, în 1567, se află o biserică romanocatolică (sec. 13), cu zid de incintă realizat
în 1813, şi o biserică ortodoxă, din lemn,
datând de la începutul sec. 19. În
perioada 1894–1967, com. S. a avut în
componenţă localit. minieră Bălan, care
la 4 aug. 1967 a fost declarată oraş.

Sâncrăieni. Vas dacic din argint
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SÂNGEORGIU DE MUREŞ, com. în jud.
Mureş, alcătuită din 3 sate, situată în
lunca şi pe terasele de pe stg. Mureşului,
în zona de contact cu Dealurile Nirajului,
la 350 m alt.; 9 247 loc. (1 ian. 2011): 4 522
de sex masc. şi 4 725 fem. Expl. de gaze
naturale şi de pietriş. Producţie de cabluri
electrice şi de maşini de cusut. Creşterea
bovinelor. Culturi de cartofi şi legume.
Staţiune balneoclimaterică de interes
local, cu funcţionare permanentă, cu
climat de dealuri, sedativ, cu veri
răcoroase (în iul. temp. medii de 19°C) şi
ierni friguroase (în ian. medii termice sub
–4°C). Temp. medie anuală este de 8°C,
iar precipitaţiile însumează c. 650 mm
anual. Factorii naturali de cură sunt
climatul de cruţare şi izv. cu ape minerale
clorurate, sodice, iodurate, sulfuroase,
recomandate pentru tratarea afecţiunilor
reumatismale (spondiloze, artroze,
poliartroze, tendinoze), a celor posttraumatice (stări după entorse, luxaţii şi
fracturi ale oaselor membrelor, tratate şi
vindecate), ginecologice (insuficienţă
ovariană, cervicite cronice) etc. În satul
Sângeorgiu de Mureş, atestat documentar
în 1332, se află un castel construit în 1870
pe locul unuia din 1640, în prezent în stare
de degradare; biserică reformată (1791),
în satul Cotuş. Pârtie de schi pe Dealul
Piţigoiului. Rezervaţie forestieră de stejari
multiseculari (1 ha). Turism.

SÂNGEORGIU DE PĂDURE, oraş în
jud. Mureş, situat în Pod. Târnavelor, în
zona de confl. a râului Cuşmed cu
Târnava Mică; 5 552 loc. (1 ian. 2011):
2 657 de sex masc. şi 2 895 fem. Supr.: 71,4
km2, din care 5,8 km2 în intravilan;
densitatea: 957 loc./km2. Staţie de c.f. (în
oraşul Sângeorgiu de Pădure). Expl. de
gaze naturale. Expl. şi prelucr. lemnului.
Centru de confecţionare a obiectelor din
împletituri de paie. În arealul oraşului,
pe vatra fostului sat Bezidu Nou, a fost
realizat (1984–1986) un lac de acumulare.
Pe terit. oraşului Sângeorgiu de Pădure
a fost descoperit (1942) un depozit de
bronzuri, datând din prima Epocă a
fierului, iar în perimetrul satului Bezid
(1958), vestigiile unei aşezări din
perioada de trecere la feudalism (sec. 4),
în care s-au găsit vase din sticlă, o
fructieră, un pieptene din os ş.a. În oraşul
Sângeorgiu de Pădure, menţionat
documentar, prima oară, în 1333, se află
o biserică din sec. 14 (azi biserică
reformată), în stil gotic, cu fragmente de

picturi murale interioare de la sf. sec. 15,
renovată în 1760 (când i se adaugă un
turn şi un amvon din piatră sculptată,
realizat de David Sipoş) şi 1935, precum
şi un castel din sec. 13, refăcut în 1759 şi
în 1809, în stil neoclasic, aparţinând fam.
Rhèdey. Com. Sângeorgiu de Pădure a
fost trecută în categoria oraşelor la 22 oct.
2003, având în subordine ad-tivă satele
Bezid şi Loţu.

SÂNGEORZ-BĂI, oraş în jud. BistriţaNăsăud, situat în Depr. Sângeorz, la
poalele de S ale M-ţilor Rodnei şi ale
Dealului Pleşa (Muscelele Năsăudului),
la 435–450 m alt., pe cursul superior al
Someşului Mare, în zona de confl. cu
râurile Cormaia şi Borcut, la 50 km NE
de municipiul Bistriţa; 10 976 loc. (1 ian.
2011): 5 522 de sex masc. şi 5 454 fem.
Supr.: 146,2 km2, din care 3,8 km2 în
intravilan; densitatea: 2 888 loc./km2.
Staţie de c.f. Expl. de marmură (în localit.
componentă Cormaia) şi de dacit. Expl.
şi prelucr. lemnului (cherestea, mobilă,
brichete din deşeuri de lemn). Producţie
de tricotaje şi de produse alim. Staţie de
îmbuteliere a apelor minerale. Casă de
cultură. Muzeu de artă comparată (1986),
cu colecţii de etnografie şi lucrări de artă
plastică aparţinând artiştilor locali.
Tabără anuală estivală de sculptură în
lemn, în aer liber, cu participare internaţională. Staţiune balneoclimaterică de
interes general, cu funcţionare permanentă, cu climat moderat de dealuri şi
coline, cu veri răcoroase (în iul. temp.
medii de 18°C) şi ierni friguroase (în ian.
medii termice de –5,5°C). Temp. medie

anuală este de 7,5°C, iar precipitaţiile
însumează c. 800 mm anual. Numeroase
izv. cu ape minerale bicarbonatate,
clorurate, sodice, calcice, magneziene,
carbogazoase, hipertone (mineralizare
totală: 5 242 mg/l), care rivalizează, sub
aspect calitativ, cu izv. minerale de la
Vichy (Franţa) şi Karlovy Vary (Cehia),
dovedindu-se superioare, ca eficacitate,
în tratarea afecţiunilor tubului digestiv
(gastrite cronice, ulcere gastrice şi
duodenale, colite cronice, constipaţii
cronice etc.), a celor hepato-biliare
(dischinezie biliară, sechele după hepatită
cronică, colecistită cronică necalculoasă
şi calculoasă), a bolilor metabolice şi de
nutriţie (diabet zaharat, obezitate) ş.a.
Complex sanatorial şi balnear. Istoric.
Prima atestare documentară a localităţii
datează din 1243, dar aceasta are o
existenţă anterioară, întrucât în 1241 ea
figurează ca fiind devastată de invazia
mongolilor. În 1440, aşezarea apare
consemnată, cu numele Zenthgyurgh,
printre localităţile dăruite lui Jars de
Kusal, iar în 1529 figura printre cele 23
de sate intrate în posesia domnului
Moldovei, Petru Rareş. Declarat oraş în
dec. 1960, S.-B. are în subordine ad-tivă
două localit. componente (Cormaia şi
Valea Borcutului). Monumente: în
localit. componentă Cormaia, pe Valea
Pleşii, la 5 km de Sângeorz-Băi se află
biserica din lemn cu dublu hram –
„Tăierea Capului Sfântului Ioan
Botezătorul” şi „Buna Vestire”, în stil
maramureşean, construită în perioada
1550–1560, reconstruită în 1749-1751 şi

Sângeorz-Băi. Vedere generală (Hotel „Hebe” în stânga şi complexul sanatorial balnear în dreapta)

Sângeorz-Băi. Buveta

restaurată în 1820, păstrează icoane
realizate în 1747 de Teodor zugravul. În
anul 2003, în jurul acestei biserici a fost
întemeiată o mănăstire de călugăriţe, a
căror chilii şi clădiri anexe au fost
construite în perioada 1994–2002.

SÂNGER, com. în jud. Mureş, alcătuită
din 7 sate, situată în zona Colinelor
Comlodului, pe Pârâu de Câmpie; 2 429
loc. (1 ian. 2011): 1 226 de sex masc. şi
1 203 fem. Staţie de c.f. (în satul Sânger).
Expl. de gaze naturale. Satul Sânger
apare menţionat documentar, prima
oară, în 1328.

SÂNGERU, com. în jud. Prahova,
alcătuită din 6 sate, situată în Subcarpaţii
Buzăului, în depresiunea omonimă, la
poalele de N ale Dealului Istriţa, pe
cursul superior al râului Cricovu Sărat;
5 468 loc. (1 ian. 2011): 2 733 de sex masc.
şi 2 735 fem. Morărit; produse de
artizanat. Culturi de cereale, cartofi,
legume ş.a. Pomicultură (meri, pruni,
nuci, peri). Muzeu de istorie, etnografie
şi ştiinţele naturii (1970), amenajat în
fostul conac al stolnicului Bozianu. În
satul Sângeru, atestat documentar la 25
iul. 1652 cu numele Fundeni, iar după
1750 cu denumirea actuală, se află
biserica având hramul „Sfântul Andrei”,
construită în anii 1793–1816 prin osârdia
stolnicului Alexandru Văcărescu şi a
soţiei sale Anica (restaurată în anii ’90 ai
sec. 20), şi conacul „Bozianu” (1793).

SÂNMARTIN 1. Com. în jud. Bihor,
alcătuită din 6 sate, situată în zona de
contact a Câmpiei Miersigului cu
Dealurile Pădurii Craiului, pe râul
Hidişel; 9 443 loc. (1 ian. 2011): 4 745 de
sex masc. şi 4 698 fem. Halte de c.f. (în
satul Sânmartin şi la Băile Felix). În
arealul com. S. se află staţiunile
balneoclimaterice Băile Felix şi Băile 1 Mai.
Prelucr. lemnului (mobilă), încălţăminte,
confecţii textile, produse de panificaţie

(pâine, paste făinoase). În satul
Sânmartin, menţionat documentar, prima
oară, în perioada 1291–1294, se află un
castel (sec. 18), iar în satul Haieu, atestat
documentar în 1249, o biserică-sală, cu
hramul „Naşterea Maicii Domnului”, de
formă pătrată, fără turn, datând din sec.
14 (cu modificări din 1857 şi restaurată
în 1977), cu elemente gotice şi romanice.
Rezervaţie naturală (lacul şi pârâul Peţea).
Punct fosilifer (Dealul Şomleu, în satul
Betfia) cu resturi de reptile, păsări şi
numeroase mamifere din Pleistocenul
mediu.
2. Com. în jud. Harghita, alcătuită din
3 sate, situată în partea de SE a Depr.
Ciuc, la poalele de SV ale M-ţilor Ciuc;
2 374 loc. (1 ian. 2011): 1 184 de sex masc.
şi 1 190 fem. Nod rutier. Izvoare cu ape
minerale
carbogazoase.
Prelucr.
lemnului. Culturi de cartofi. Creşterea
ovinelor şi porcinelor. În satul Sânmartin,
menţionat documentar, prima oară, în
1333, se află o capelă romano-catolică
(1564), o cetate ţărănească cu o capelă
(1658), o biserică romano-catolică (1749–
1802) şi o casă din lemn (1827). Până la
18 mart. 2002, com. S. a avut în
componenţă satele Cozmeni şi Lăzăreşti,
care la acea dată au format com.
Cozmeni, jud. Harghita.

SÂNMĂRTIN 1. Com. în jud. Cluj,
alcătuită din 8 sate, situată în zona
Dealurilor Jimborului, pe dr. râului Fizeş;
1 493 loc. (1 ian. 2011): 717 de sex masc.
şi 776 fem. Satul Sânmărtin apare menţionat documentar, prima oară, în 1292.
Bisericile din lemn cu acelaşi hram –
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, în
satele Târguşor (sec. 17), Cutca (1720) şi
Sâmboieni (1753); biserică reformată (sec.
18), în satul Diviciorii Mari.
2. Mănăstirea ~ Õ Râciu.
SÂNMEDRU Õ Roman.

SÂNMIHAIU ALMAŞULUI, com. în jud.
Sălaj, alcătuită din 3 sate, situată în Depr.
Almaş, pe râul Almaş; 1 703 loc. (1 ian.
2011): 843 de sex masc. şi 860 fem. Nod
rutier. Pomicultură (meri, pruni, peri).
Muzeu de istorie. În satul Sânmihaiu
Almaşului, menţionat documentar,
prima oară, în 1546, se află o biserică
ortodoxă, din lemn, cu hramul „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1778), cu
picturi pe pereţii interiori executate în
1794 de Ioan Pop din Românaşi),
declarată monument istoric.
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SÂNMIHAIU DE CÂMPIE, com. în jud.
Bistriţa-Năsăud, alcătuită din 6 sate,
situată în partea de N a Colinelor
Comlodului; 1 547 loc. (1 ian. 2011): 758
de sex masc. şi 789 fem. Halte de c.f. (în
satele Sânmihaiu de Câmpie şi Brăteni).
Nod rutier. Pomicultură. Lac (22 ha), în
satul Brăteni. Satul Sânmihaiu de Câmpie
apare menţionat documentar, prima
oară, în 1329. În satul Sălcuţa, atestat
documentar în 1329, se află o biserică
ortodoxă, din lemn, cu hramul „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (sec. 17), cu
picturi interioare executate în 1779 (în
altar) şi 1788 (în naos şi pronaos).
SÂNMIHAIU ROMÂN, com. în jud.
Timiş, alcătuită din 3 sate, situată în
Câmpia Timişului, pe canalul Bega; 5 719
loc. (1 ian. 2011): 2 764 de sex masc. şi
2 955 fem. Culturi de cereale, plante
tehnice şi de nutreţ, legume etc. Creşterea
bovinelor (în satul Utvin). Satul
Sânmihaiu Român apare menţionat
documentar, prima oară, în 1327, iar
satele Sânmihaiu German şi Utvin în
1333. În satul Sânmihaiu German au avut
loc două etape de colonizare cu familii
germane, respectiv în anii 1717 şi 1808.
În satul Sânmihaiu Român se află biserica
ortodoxă cu hramul „Sfântul Gheorghe”,
zidită în anii 1774–1775, cu picturi murale
interioare executate în ulei în 1963 de
pictorul Ioan Kerciov, restaurată în 1921
şi 1961–1963.

SÂNNICOLAU MARE, oraş în extremitatea de V a României, în jud. Timiş,
situat în Câmpia Mureşului inferior, pe
râul Aranca, la 90 m alt., la 63 km NV de
municipiul Timişoara, la 25 km de graniţa
cu Ungaria (via Cenad) şi 19 km de
frontiera cu Serbia (via Dudeştii Vechi);
13 204 loc. (1 ian. 2011): 6 320 de sex masc.
şi 6 884 fem. Supr.: 139 km2, din care 8,3
km2 în intravilan; densitatea: 1 591
loc./km2. Staţie de c.f. Nod rutier. Expl.
de argilă. Producţie de componente auto
(din 1997), de cabluri şi rezistenţe
electrice, de mobilă, ciorapi, produse
ceramice, produse alim. (lapte praf,
preparate din carne şi lapte, panificaţie)
şi de nutreţuri combinate. Filatură şi
ţesătorie de in şi cânepă. Ateliere de
reparaţii diverse. Morărit. Sere
legumicole. Muzeu cu secţii de istorie,
arheologie şi etnografie. Hipodrom. La
S.M. s-a născut compozitorul, pianistul
şi muzicologul ungur Bartók Béla (1881–
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1945). Istoric. În perimetrul oraşului au
fost descoperite urme materiale din
Neolitic şi mai ales din Epoca bronzului
(unelte, podoabe etc.). În timpul
stăpânirii romane, aici a staţionat un detaşament al Legiunii a XIII-a Gemina.
Săpăturile arheologice au identificat
vestigiile unei aşezări civile romane (sec.
2–3) şi au scos la iveală (1799) un tezaur
alcătuit din 23 de vase din aur (şapte căni,
două pahare tronconice, două vase
rituale, două cupe cu picior, un rhyton –
cupă în formă de corn –, o fructieră ovală
ş.a.), cu greutate totală de 9,925 kg,
datând din perioada migraţiei popoarelor
(sec. 9–11), atribuit în mod diferit de către
specialişti, atât bulgarilor, cât şi
pecenegilor sau unor meşteri din
ţinuturile Mării Azov. Tezaurul se află la
„Kunsthistorisches Museum” din Viena.
Aşezarea apare menţionată prima oară,
în 1247, în Diploma Ioaniţilor, apoi este
consemnată în 1256 şi în 1334, cu numele
Sanctus Michael (denumirea actuală
datează din sec. 18, o dată cu instaurarea
stăpânirii habsburgice în Banat). În 1241,
localit. a suferit mari pagube provocate
de invazia mongolilor. În aug. 1552,
cetatea de aici a fost ocupată de turci, iar
aşezarea inclusă în paşalâcul Timişoarei.
Cetatea a fost distrusă de turci în 1701.
În 1716, trupele austriece, comandate de
Eugeniu de Savoia, alungă pe turci, iar
întreg Banatul intră sub stăpânirea
habsburgică. În 1752, în această zonă au
fost colonizate numeroase familii
germane, iar în 1787 localit. a primit
dreptul de a ţine târguri. Declarat oraş în
1950. Monumente: biserica sârbească
având hramul „Adormirea Maicii
Domnului” (1783–1787), în stil baroc,
declarată monument istoric şi de
arhitectură, posedă o icoană adusă de la
o mănăstire de pe Muntele Athos şi o
cruce sculptată în lemn (1760), poleită cu
aur; biserica ortodoxă română cu hramul
„Naşterea Maicii Domnului” (1899–1903),
cu aspect de catedrală (34 m lungime şi
14 m lăţime); castelul „Kálmán Nako”
(1864), în stil neoclasic, declarat monument istoric şi de arhitectură; casa
memorială Bartók Béla, cu un bust al
marelui compozitor ungur; bustul
poetului Mihai Eminescu (dezvelit la 11
oct. 1925).
SÂNNICOLAU ROMÂN, com. în jud.
Bihor, alcătuită din 3 sate, situată în
Câmpia Crişurilor, la 30 km SV de
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municipiul Oradea; 2 183 loc. (1 ian.
2011): 1 081 de sex masc. şi 1 102 fem.
Prelucr. lemnului. Culturi de plante
medicinale, cereale, plante tehnice şi de
nutreţ ş.a. Bibliotecă publică (c. 14 000
vol.). Ruinele unei cetăţi ţărăneşti din sec.
14–15. Biserica „Sfântul Nicolae” (1783)
şi casă veche ţărănească (sfârşitul sec. 19),
în satul Sânnicolau Român”. Satul
Sânnicolau Român este atestat documentar, prima oară, în 1322. Com. S.R.
a fost înfiinţată la 3 apr. 2003 prin
desprinderea satelor Berechiu, Roit şi
Sânnicolau Român din com. Cefa, jud.
Bihor.

SÂNPAUL 1. Com. în jud. Cluj, alcătuită
din 6 sate, situată în zona Dealurilor
Clujului, pe râul Valea Mare; 2 546 loc. (1
ian. 2011): 1 292 de sex masc. şi 1 254 fem.
Prelucr. lemnului şi a laptelui. Distilerie
de alcool. Două mori de cereale. Fermă
de creştere a puilor de găină. Produse de
artizanat. Culturi de cereale. Creşterea
bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor. Patru cămine culturale. În satul
Sânpaul, menţionat documentar, prima
oară, în 1295, se află o biserică ortodoxă,
din lemn, cu hramul „Sfânta Treime”
(1722, cu picturi interioare executate în
1788 de Dimitrie Ispas din Gilău) şi
castelul „Haller” (1760), iar în satele
Sumurducu şi Şardu, câte o biserică din
lemn, cu acelaşi hram – „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, datând din 1715
şi, respectiv, 1752. În satul Berindu există
o biserică din lemn, cu hramul „Înălţarea
Domnului”, ridicată în 1752 şi pictată la

interior în 1788 de Macarian Simion.
Poiană cu narcise (în satul Şardu).
2. Com. în jud. Mureş, alcătuită din
5 sate, situată în lunca şi pe terasele râului
Mureş, la poalele Colinelor Mădăraşului
şi Dealurilor Târnăvenilor; 4 431 loc. (1
ian. 2011): 2 252 de sex masc. şi 2 179 fem.
Halte de c.f. (în satele Sânpaul şi Chirileu). Exploatări de balast. Producţie de
fibre de sticlă, de cablaje auto, de
prefabricate din beton şi de ţiglă. Moară
de cereale. Culturi de cereale, plante
tehnice şi de nutreţ, cartofi ş.a. Fermă
legumicolă (roşii, ardei, fasole ş.a.). În
satul Sânpaul, menţionat documentar,
prima oară, în 1332, se află o biserică
romano-catolică (sec. 14, cu unele refaceri din sec. 18), capela „Haller” (1745–
1760) şi un castel datând din sec. 13,
stăpânit de-a lungul timpului de diferite
familii nobiliare. La începutul sec. 17 a
intrat în posesia familiei Haller, care l-a
refăcut (1610) şi l-a stăpânit până în 1674.
În perioada comunistă, castelul a fost
sediul Cooperativei Agricole de Producţie (C.A.P.), iar după evenimentele
din 1989 a intrat într-o stare avansată de
degradare. În satul Sânmărghita, atestat
documentar în 1408, se află o biserică din
lemn cu hramul „Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil” (sec. 18).
SÂNPETRU, com. în jud. Braşov,
formată dintr-un sat, situată în Depr.
Braşov, la poalele Dealului Lempeş, pe
râul Durbav, la 6 km N de municipiul
Braşov; 4 492 loc. (1 ian. 2011): 2 195 de
sex masc. şi 2 297 fem. Sanatoriu.
Producţie de amortizoare şi suspensii

pentru automobile, de materiale plastice
şi de produse alim. Culturi de cereale,
plante tehnice şi de nutreţ, cartofi,
legume ş.a. Pomicultură (meri). În arealul
com. S., între Dealul Lempeş şi Masivul
Tâmpa, se află „poarta” de la Sânpetru,
unde aria depresionară se îngustează,
făcându-se trecerea între compartimentul
ei vestic (Depr. Bârsei) şi Depr. Sfântu
Gheorghe. În satul Sânpetru, menţionat
documentar, prima oară, în 1240, se află
clădirea Primăriei (1825), o biserică
ortodoxă, cu hramul „Sfântul Nicolae”
(1781, cu picturi murale interioare şi
exterioare executate în 1784), o biserică
zidită în 1795, cu fresce originare,
construită pe locul unei biserici romanice
care data din 1240, şi o puternică cetate
ţărănească (sec. 14–15), întărită cu mai
multe turnuri de apărare. În mijlocul
cetăţii există o biserică datând din sec. 13
(azi biserică evanghelică), cu unele
transformări ulterioare, care păstrează
un valoros ansamblu de picturi murale,
de influenţă italiană, executate în sec. 14,
între care se evidenţiază „Judecata de
Apoi” şi „Moartea Sfântului Ştefan”.
Satul Sânpetru a fost distrus de năvălirile
turcilor din anii 1432 şi 1658 şi de
incendiile din 1760 şi 1769.

SÂNPETRU DE CÂMPIE, com. în jud.
Mureş, alcătuită din 6 sate, situată în
partea de N a Colinelor Comlodului, pe
râul Şesu; 2 988 loc. (1 ian. 2011): 1 500 de
sex masc. şi 1 488 fem. Lac piscicol.
Recoltarea plantelor medicinale. Pe terit.
satului Sângeorgiu de Câmpie au fost
descoperite vestigiile unei aşezări romane
din sec. 2–3, în care s-au găsit fibule, vase
ceramice, o statuetă din bronz, reprezentând un copil, cărămizi ş.a. În satul
Sânpetru de Câmpie, menţionat documentar, prima oară, la 24 ian. 1305, se
află o biserică din sec. 14 (azi biserică
reformată), cu un turn ridicat în 1901.

SÂNPETRU MARE, com. în jud. Timiş,
alcătuită din 2 sate, situată în Câmpia
Mureşului, pe stg. Văii Mureşului şi pe
râul Aranca; 3 337 loc. (1 ian. 2011): 1 680
de sex masc. şi 1 657 fem. Staţie de c.f. (în
satul Sânpetru Mare). Două cămine
culturale. Culturi de cereale, plante
tehnice şi de nutreţ, floarea-soarelui,
cartofi, legume ş.a. În satul Igriş, se află
o biserică cisterciană datând din 1179
construită de Ana de Châtillon, prima
soţie a regelui ungur Béla III, pentru
călugării cistercieni. În perioada 1205–
1235, mănăstirea cisterciană a fost întărită

cu ziduri groase de apărare. Cu toate
acestea ea a fost jefuită şi distrusă de
invazia mongolilor din 1241. Refăcută
ulterior, cetatea a fost cucerită de turci în
1526 şi stăpânită până în 1541, iar în 1551
a fost distrusă de aceştia. Până la 7 mai
2004, com. S.M. a avut în componenţă
satul Saravale, care la acea dată a devenit
comună de sine stătătoare.
SÂNSIMION, com. în jud. Harghita,
alcătuită din 2 sate, situată în Depr. Ciuc,
la poalele de SE ale M-ţilor Harghita, pe
cursul superior al râului Olt; 3 540 loc.
(1 ian. 2011): 1 731 de sex masc. şi 1 809
fem. Staţie de c.f. (în satul Sânsimion).
Expl. de balast. Fabrici de cherestea, de
prelucr. a maselor plastice, de spirt,
amidon, glucoză şi dextrină. Culturi de
cartofi. Creşterea bovinelor. În satul
Sânsimion, menţionat documentar, prima
oară, în 1333, se află o biserică romanocatolică (1564) şi un conac (începutul sec.
19), iar în satul Cetăţuia, atestat documentar, în 1567, o biserică romano-catolică
(sec. 14), cu zid de incintă din sec. 18.

SÂNTANA, oraş în jud. Arad, situat în
Câmpia Aradului; 13 340 loc. (1 ian.
2011): 6 657 de sex masc. şi 6 683 fem.
Supr.: 107 km2, din care 8,7 km2 în
intravilan; densitatea: 1 533 loc./km2.
Nod feroviar şi rutier. Reparaţii de maşini
şi utilaje agricole. Produse electrotehnice;
producţie de subansamble electrice
pentru automobile. Prelucr. lemnului;
produse alim. (preparate din lapte).
Centru viticol. Sere legumicole şi floricole (7 ha). Creşterea bovinelor şi
ovinelor. În oraşul Sântana, atestat documentar în 1828, se află „Urbarialhaus”
(1749) – fost aşezământ al piariştilor
(1749–1788), apoi reşed. administraţiei
domeniale (după 1788), azi sediul
Primăriei, biserica ortodoxă cu hramul
„Naşterea Maicii Domnului” (se. 18) şi
vestigiile unei cetăţi tracice de pământ.
Com. Sântana a fost trecută în categoria
oraşelor la 23 dec. 2003, având în subordine ad-tivă satul Caporal Alexa (fost
Cherechiu), atestat documentar în 1334.
SÂNTANA DE MUREŞ, com. în jud.
Mureş, alcătuită din 4 sate, situată în
lunca şi pe terasele Mureşului, la poalele
Colinelor Mădăraşului, pe râul Iceni;
5 242 loc. (1 ian. 2011): 2 620 de sex masc.
şi 2 622 fem. Producţie de mobilă, de
cărămizi şi ţigle, de articole de îmbrăcăminte, de produse textile şi de preparate
din lapte. Centru de practicare a hipismului. În satul Sântana de Mureş a fost
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descoperită (1903) o necropolă de
înhumaţie (sec. 4), în care s-au găsit vase
ceramice din pastă cenuşie fină, fibule,
catarame, mărgele din chihlimbar sau din
sticlă colorată, pahare din sticlă etc.
Inventarul recuperat, specific perioadei
cuprinse între mijlocul sec. 3 şi mijlocul
sec. 5, a dat numele culturii materiale
Sântana de Mureş, cu o arie largă de
răspândire, respectiv pe toată supr.
României (cu excepţia Dobrogei), precum
şi în afara frontierelor ţării, până în
Câmpia Panonică şi până în stepele
pontice şi Crimeea. În satul Sântana de
Mureş, menţionat documentar în 1332 cu
numele Sancta Anna, se află o biserică din
sec. 13–14 (azi biserică reformată), cu turn
ridicat în 1930, care păstrează picturi
murale interioare executate la sf. sec. 14
de un pictor italian (se remarcă frescele
„Ana întreită cu fericitele neamuri”,
„Judecata de Apoi”, portrete de apostoli
şi profeţi etc.). În satul Chinari, menţionat
documentar pentru prima dată în 1319,
există o biserică reformată calvină,
construită în 1911 pe locul unei biserici
din sec. 13.
SÂNTANDREI, com. în jud. Bihor, alcătuită din 2 sate, situată în zona de contact
a Câmpiei Miersigului cu Câmpia
Barcăului, pe Crişu Repede; 4 533 loc. (1
ian. 2011): 2 229 de sex masc. şi 2 304 fem.
Balastieră. Produse de panificaţie. Creşterea porcinelor (în satul Palota). În satul
Sântandrei, menţionat documentar,
prima oară, în perioada 1291–1294, se află
o biserică ortodoxă cu hramul „Sfinţii
Arhangeli Mihail şi Gavriil” (1782), iar în
satul Palota, atestat documentar în 1214,
o biserică romano-catolică având hramul
„Sfântul Anton de Padova” (1825),
declarată monument istoric.

SÂNTĂMĂRIA-ORLEA, com. în jud.
Hunedoara, alcătuită din 9 sate, situată
în Depr. Haţeg, în zona de confl. a Râului

Sântămăria-Orlea. Castelul „Kendeffy”
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Mare cu Streiul; 3 243 loc. (1 ian. 2011):
1 594 de sex masc. şi 1 649 fem. Nod feroviar (staţie în satul Subcetate şi haltă de
c.f. în satul Ciopeia). Hidrocentrală (11,5
MW), intrată în funcţiune în 1991.
Pomicultură (meri, pruni, peri). Creşterea
bovinelor. Parc dendrologic (în satul
Sânpetru). În satul Sântămăria-Orlea,
menţionat documentar în 1332, se află o
biserică reformată (până în 1555 a fost
ortodoxă), ctitorie a cnejilor din familia
Cânde, construită în 1270–1280, cu forme
arhitecturale specifice tranziţiei de la stilul
romanic la goticul târziu. În interior
păstrează picturi murale din 1311 şi
c. 1400. Restaurată în 1874. Turnulclopotniţă are forma unei prisme cu baza
pătrată şi cu un portal în stil romanic. Tot
aici există castelul „Kendeffy” (17771782), cu transformări baroce din 18701874, declarat monument istoric în 2010,
azi hotel. În satul Subcetate se află ruinele
unei biserici din sec. 18 şi cetatea regală
a Haţegului (sec. 13–15), cu turn
hexagonal din piatră şi ziduri de incintă
din piatră, apărate de un val de pământ
şi şanţ; în satul Sânpetru, atestat
documentar în 1447, există o biserică
ortodoxă cu hramul „Sfântul Gheorghe”
(sec. 14), iar în satul Săcel, menţionat
documentar în 1444, un castel din sec. 19.
În arealul satului Sântămăria-Orlea au

fost identificate vestigiile unei villa rustica,
cu terme, datând din sec. 2–3, iar în satul
Sânpetru au fost descoperite (1889–1929)
numeroase resturi de reptile (dinozauri,
crocodilieni, chelonieni) în depozite
continentale; în iul.-aug. 1994 au mai fost
scoase la iveală mai multe schelete şi ouă
de dinozauri, zona respectivă fiind
declarată rezervaţie paleontologică.

SÂNTIMBRU 1. Com. în jud. Alba,
alcătuită din 5 sate, situată în lunca şi pe
terasele Mureşului, în zona de contact cu
Pod. Secaşelor (în E) şi cu prelungirile
M-ţilor Trascău (în V), la confl. râului
Galda cu Mureşul; 3 009 loc. (1 ian. 2011):
1 522 de sex masc. şi 1 487 fem. Staţie (în
satul Sântimbru) şi haltă de c.f. (în satul
Coşlariu). Expl. de piatră pentru construcţii şi de balast. Producţie de
cărămidă şi de nutreţuri combinate. Produse de panificaţie. Creşterea păsărilor.
Culturi de cereale, plante tehnice şi de
nutreţ, legume etc. Muzeu etnografic. În
satul Sântimbru, menţionat documentar,
prima oară, în 1238, se află o biserică din
sec. 13 (azi biserică reformată), distrusă în
1442, în timpul bătăliei cu turcii şi
reconstruită ulterior prin grija voievodului Iancu de Hunedoara, cu picturi
murale interioare din sec. 15.
2. Com. în jud. Harghita, alcătuită din
2 sate, situată în Depr. Ciuc, pe valea
superioară a Oltului; 2 052 loc. (1 ian.

2011): 1 025 de sex masc. şi 1 027 fem.
Expl. de balast, de andezit şi de minereu
de cinabru (din 1975), în satul Sântimbru.
Expl. şi prelucr. lemnului (cherestea,
butoaie, doage). Staţie particulară
(româno-franceză) de îmbuteliere a apelor
minereale („Perla Harghitei”), dată în
folosinţă la 7 mai 1993. Moară de apă şi
joagăr (din 1878), în satul Sântimbru.
Izvoare cu ape minerale carbogazoase,
bicarbonatate, calcice, magneziene, feruginoase, hipotone (în satul SântimbruBăi). Mofete. În satul Sântimbru-Băi se
află conacul „Henter” (sec. 18), în stil
baroc. Satul Sântimbru este atestat documentar în 1567. În arealul com. S. există
mlaştina Büdös, declarată rezervaţie
botanică. Agroturism. Com. S. a fost
înfiinţată la 7 apr. 2004 prin desprinderea
satelor Sântimbru şi Sântimbru-Băi din
com. Sâncrăieni, jud. Harghita.

SÂNZIENI, com. în jud. Covasna,
alcătuită din 4 sate, situată în partea de
N a Depr. Târgu Secuiesc, la poalele de
NE ale M-ţilor Bodoc şi cele de SV ale
M-ţilor Nemira, pe râul Caşin (afl. al
Râului Negru); 4 634 loc. (1 ian. 2011):
2 323 de sex masc. şi 2 311 fem. Staţie de
c.f. (în satul Sânzieni). Nod rutier. Expl
şi prelucr. lemnului. Moară de apă (în
satul Valea Seacă). Creşterea ovinelor. În
satul Sânzieni, menţionat documentar,
prima oară, în 1332, se află o biserică
(1401), în stil gotic, cu transformări
ulterioare renascentiste, situată în
mijlocul unei cetăţi cu ziduri înalte (4 m),
întărite cu turnuri circulare pe laturile de
E şi de V, precum şi o capelă romanocatolică având hramul „Sfânta Maria”
(1686), o biserică ortodoxă cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului” (sec. 18)
şi casele „Könczey” (1608, reparată în
1829) şi „Tamás Elek” (sec. 19). În satul
Petriceni, atestat documentar în 1332,
există o biserică romano-catolică (1825) şi
conacul „Pótsa” (sec. 19).

SÂRBENI, com. în jud. Teleorman,
alcătuită din 3 sate, situată în Câmpia
Găvanu-Burdea; 1 505 loc. (1 ian. 2011):
752 de sex masc. şi 753 fem. Nod rutier.
Reşed. com. este satul Sârbenii de Jos, în
care se află o biserică din lemn cu hramul
„Sfântul Nicolae” (1778).

Sântămăria-Orlea. Detaliu din „Descoperirea Sfintei
Cruci” (biserica reformată)

Sântămăria-Orlea. Biserica reformată

SÂRBI, com. în jud. Bihor, alcătuită din
7 sate, situată în zona de contact a
Câmpiei Barcăului cu Dealurile Oradei,
pe râul Almaş; 2 615 loc. (1 ian. 2011):
1 274 de sex masc. şi 1 341 fem. Satul
Sârbi apare menţionat documentar în
perioada 1291–1294. Ştrand termal.

Scărişoara
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(1 ian. 2011): 1 038 de sex masc. şi 1 080
fem. Pomicultură (meri, pruni, peri,
piersici, caişi ş.a.). Viticultură. În satul
Scăeşti se află Muzeul memorial „Henri
Catargi”, amenajat în casa pictorului, şi
o biserică având triplu hram – „Sfântul
Nicolae”, „Sfântul Dumitru” şi „Cuvioasa
Parascheva” (1818–1824, reparată în anii
1903, 1928, 1937), iar în satul Valea lui
Pătru, o biserică din lemn cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului” (1815).
SCĂIANI Õ Boldeşti-Scăeni.

Scărişoara (1). Sala mare

SÂRBII-MĂGURA, com. în jud. Olt,
formată dintr-un sat, situată în partea de
S a Piem. Cotmeana, pe cursul superior
al râului Vedea; 2 202 loc. (1 ian. 2011):
1 087 de sex masc. şi 1 115 fem. Reşed.
com. S.-M. este satul Vităneşti, atestat
documentar în 1597, în care se află două
biserici cu acelaşi hram – „Adormirea
Maicii Domnului”, una construită în
1803, declarată monument istoric, şi alta

Scărişoara (1). Stalagmite calcaroase

în 1889-1890. Comuna a fost înfiinţată la
7 mai 2004 prin desprinderea satului
Vităneşti din com. Optaşi-Măgura, jud.
Olt, atribuindu-i-se numele SârbiiMăgura şi nu Vităneşti.
SCĂENI Õ Boldeşti-Scăeni.

SCĂEŞTI, com. în jud. Dolj, alcătuită din
2 sate, situată în partea de NE a Piem.
Bălăciţei, pe dr. Văii Jiului; 2 118 loc.

SCĂRIŞOARA 1. Gheţarul ~, peşteră
situată în partea de E-NE a M-ţilor Bihor
(M-ţii Apuseni), la 1 165 m alt., pe
cumpăna de ape dintre bazinele văilor
Gârda Seacă şi Valea Ocoale, în arealul
com. Gârda de Sus. Pr. caracteristică a
peşterii (formată în calcare triasice) este
dată de prezenţa, în interiorul ei, a unui
gheţar de tip static, cu o vechime de peste
3 000 de ani, cu o supr. de 5 500 m2 şi un
volum de aproximativ 55 000 m3.
Grosimea stratului de gheaţă depăşeşte
pe alocuri 20 m. Avenul de la intrare, de
formă circulară, adânc de 50 m şi cu un
diametru de 57 m, comunică cu o sală
mare, circulară, prin intermediul căreia
se asigură accesul în celelalte săli.
Marginea estică a avenului este amenajată cu scări din lemn pentru a uşura

Scărişoara (1). Stalagmite de gheaţă
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accesul în peşteră. În faleza de gheaţă,
de-a lungul căreia se coboară în peşteră,
se observă benzi orizontale de impurităţi,
situate la niveluri diferite, pe baza cărora
s-a putut stabili vechimea gheţarului.
Numeroase forme concreţionare calcaroase, precum şi nenumărate formaţiuni
stalagmitice de gheaţă, înalte de c. 5 m.
Faună cavernicolă săracă (Pholeuon proserpinae glaciale). În gheaţa din interiorul
peşterii s-a descoperit un schelet de capră
neagră (Rupicapra rupicapra). În 1938,
peştera S. a fost declarată monument al
naturii şi rezervaţie speologică. Obiectiv
turistic.
2. Com. în jud. Alba, alcătuită din 14
sate, situată la poalele de E ale M-ţilor
Bihor, pe cursul superior al râului Arieşu
Mare; 1 655 loc. (1 ian. 2011): 867 de sex
masc. şi 788 fem. Prelucr. lemnului. Satul
Scărişoara apare menţionat documentar,
prima oară, în 1733.
3. Com. în jud. Olt, alcătuită din
3 sate, situată în partea de E a Câmpiei
Romanaţi, pe cursul inf. al râului Olt;
3 134 loc. (1 ian. 2011): 1 585 de sex masc.
şi 1 549 fem. Culturi irigate de cereale,
plante tehnice şi de nutreţ, legume etc.
În satul Scărişoara, atestat documentar la
8 iun. 1575, se află biserica având hramul
„Adormirea Maicii Domnului” (1833).
SCĂRIŢA-BELIOARA Õ Poşaga.
SCĂUIANI Õ Boldeşti-Scăeni.

SCÂNTEIA 1. Com. în jud. Ialomiţa,
alcătuită din 2 sate, situată în Câmpia
Bărăganului, pe râul Strachina; 4 179 loc.
(1 ian. 2011): 2 106 de sex masc. şi 2 073
fem. Nod rutier. Culturi de cereale, plante
tehnice şi de nutreţ, floarea-soarelui,
sfeclă de zahăr, tutun, legume ş.a.
Creşterea bovinelor, porcinelor, ovinelor
şi păsărilor. Satul Scânteia a luat naştere
în 1895 cu locuitori veniţi din jud. Brăila
şi Buzău, iar până în 1948 s-a numit Brătianu. Biserica având hramul „Adormirea
Maicii Domnului” (1899–1901, renovată
în anul 2008), în satul Scânteia.
2. Com. în jud. Iaşi, alcătuită din 7
sate, situată în partea de E a Pod. Central
Moldovenesc, pe râul Rebricea; 4 683 loc.
(1 ian. 2011): 2 440 de sex masc. şi 2 243
fem. Staţie de c.f. (în satul Scânteia),
inaugurată la 1 mai 1892. Pe terit. com.
S. au fost descoperite (1994) urmele unei
aşezări neolitice în care s-au găsit unelte,
fragmente de vase ceramice, figurine
feminine ş.a. În satul Scânteia, menţionat

documentar, prima oară, la 31 mart. 1423,
se află biserica „Sfinţii Voievozi” (16361637, reparată în 1903, declarată monument istoric în anul 2004, iar în satul
Boroşeşti, atestat documentar în 1462,
există o biserică din lemn construită în
1812 (sau 1824) şi refăcută în 1868. În satul
Ciocârleşti există un conac din sec. 19.

SCÂNTEIEŞTI, com. în jud. Galaţi,
alcătuită din 2 sate, situată în Câmpia
Covurlui; 2 492 loc. (1 ian. 2011): 1 309 de
sex masc. şi 1 183 fem. Produse de panificaţie. În satul Scânteieşti se află biserica
având hramul „Sfinţii Voievozi” (ante
1809).
SCHAÄSBURG Õ Sighişoara.
SCHANDERHAAS Õ Şandra.

SCHELA 1. Com. în jud. Galaţi, alcătuită
din 2 sate, situată în partea de S a
Câmpiei Covurlui, la confl. râului Neagra
cu Lozova; 3 786 loc. (1 ian. 2011): 1 952
de sex masc. şi 1 834 fem. Nod rutier.
Expl. de petrol şi gaze naturale. Viticultură. Creşterea bovinelor. Până la
1 ian. 1965, satul şi com. S. s-au numit
Lascăr Catargiu.
2. Com. în jud. Gorj, alcătuită din 5
sate, situată în Depr. Subcarpatică
Olteană, la poalele de SE ale M-ţilor
Vâlcan; 1 730 loc. (1 ian. 2011): 831 de sex
masc. şi 899 fem. Reşed. com. este satul
Sâmbotin. Expl. de antracit şi de argile
refractare. Bisericile din lemn cu
hramurile „Sfântul Dumitru” (1776),
„Sfântul Gheorghe” (1794), „Sfântul
Andrei” (1812) şi „Sfântul Nicolae” (1829),
în satele Schela, Sâmbotin, Gornăcel şi
Arsuri.
SCHERKKEGEN,
Şercaia.

OPPIDUM

SCHESPURCH Õ Sighişoara.
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SCHITU 1. Com. în jud. Giurgiu,
alcătuită din 4 sate, situată în Câmpia
Burnas, pe râul Câlniştea; 1 902 loc. (1 ian.
2011): 892 de sex masc. şi 1 010 fem. Nod
rutier. Culturi de cereale, plante tehnice
şi de nutreţ, floarea-soarelui ş.a. Între
17 febr. 1968 şi 23 ian. 1981, com. S. a
făcut parte din jud. Ilfov. Bisericile cu
hramurile „Sfântul Ioan Botezătorul”
(1857) şi „Sfântul Nicolae” (1867), în
satele Schitu şi Cămineasca.
2. Com. în jud. Olt, alcătuită din 5
sate, situată în Câmpia Boian, pe râul
Iminog; 2 959 loc. (1 ian. 2011): 1 528 de
sex masc. şi 1 431 fem. Nod rutier. Fabrică
particulară de bere (în satul Moşteni),

inaugurată la 25 ian. 1992. În satul Greci
se află o biserică având dublu hram –
„Sfântul Nicolae” şi „Sfântul Grigore
Decapolitul”, datând din sec. 16 (distrusă
de un incendiu în 1743, reconstruită în
anii 1804–1810, cu picturi murale
interioare terminate în aug. 1818 şi unele
transformări din 1896), iar în satul
Moşteni există biserica „Sfântul Ioan
Botezătorul” (1850).
3. Õ Ceahlău (2).

SCHITU DUCA, com. în jud. Iaşi,
alcătuită din 8 sate, situată în partea de
E a Pod. Central Moldovenesc, pe râul
Vaslueţ; 4 509 loc. (1 ian. 2011): 2 297 de
sex masc. şi 2 212 fem. Expl. de calcar,
gresii şi lemn. Moară. Centru viticol.
Legumicultură. În satul Schitu Duca,
menţionat documentar, prima oară, în
1803, se află biserica având hramul
„Adormirea Maicii Domnului” (1802,
reparată în anii 1827–1830 şi pictată în
1924), iar în satul Pocreaca, atestat
documentar în 1772, biserica cu hramul
„Duminica Tuturor Sfinţilor” (1853). În
satul Poiana, atestat documentar în 1644,
există biserica din lemn cu hramul
„Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul” (1744). Rezervaţie naturală (pădurea Poieni), reprezentând o veche
plantaţie de pin în amestec cu larice şi
molid, cu arbori seculari, cu o bogată
faună de pădure.

SCHITU GOLEŞTI, com. în jud. Argeş,
alcătuită din 6 sate, situată în depresiunea
omonimă din zona de contact a
Muscelelor Argeşului cu Dealurile
Argeşului, pe Râu Târgului; 5 058 loc.
(1 ian. 2011): 2 505 de sex masc. şi 2 553
fem. Staţie (în satul Schitu Goleşti) şi haltă
de c.f. (în satul Lăzăreşti), inaugurate la
1 sept. 1887. Expl. de lignit. Termocentrală. Pomicultură (pruni, meri, peri).
Fermă avicolă. În satul Valea Pechii se
află o biserică de schit, cu hramul „Sfinţii
Trei Ierarhi”, construită în anii 1676–1680
prin grija episcopului Grigore de la
Buzău, care păstrează picturi murale
interioare originare.
SCHITUL IALOMIŢEI, Peştera ~ Õ Ialomiţa (3).
SCHITUL MIRON Õ Unirea (4).

SCOARŢA, com. în jud. Gorj, alcătuită
din 11 sate, situată în Depr. Târgu JiuCărbuneşti, la poalele de NE ale Dealului
Bran; 4 901 loc. (1 ian. 2011): 2 404 de sex
masc. şi 2 497 fem. Staţie (în satul
Copăcioasa) şi halte de c.f. (în satele

Scoarţa şi Budieni), inaugurate la 1 iul.
1888. Expl. de petrol. Staţiune de
cercetare a cartofului (în satul Mogoşani).
Creşterea bovinelor. Pomicultură;
viticultură. Biserica „Sfinţii Trei Ierarhi”
(1832), în satul Budieni; bisericile din
lemn „Sfânta Treime” (1700), „Duminica
Tomei” (1740), „Sfântul Nicolae” (1781),
„Sfântul Gheorghe” (1798) şi „Naşterea
Maicii Domnului”-Gorgaia (ante 1860),
în satele Piteştii din Deal, Lazuri,
Colibaşi, Lintea şi Bobu. În satul
Copăcioasa este biserica din lemn cu
dublu hram - „Buna Vestire” şi „Izvorul
Tămăduirii” (1719, refăcută în 1797 şi
restaurată în 1870).

SCOBINŢI, com. în jud. Iaşi, alcătuită din
5 sate, situată în Câmpia Jijiei Inferioare,
la poalele de SE ale Dealului Mare, pe
cursul superior al râului Bahlui; 7 548 loc.
(1 ian. 2011): 3 776 de sex masc. şi 3 772
fem. Haltă de c.f. (în satul Bădeni). Expl.
de gresie, argilă şi lemn. Prelucr. lemnului. Producţie de ţuică. Pomicultură
(meri, pruni, cireşi, vişini). Viticultură. În
satul Scobinţi, menţionat documentar,
prima oară, în 1665, se află biserica având
hramul „Buna Vestire”, construită în anii
1849–1856 prin osârdia lui Mihai
Cantacuzino-Paşcanu (cu pridvor adăugat în 1945), iar în satul Zagavia există
biserica „Naşterea Domnului”, a fostei
mănăstiri Zagavia (ante 1624, refăcută în
1830).
SCOCU MARE Õ Jiu (1).

SCORNICEŞTI, oraş în jud. Olt, situat în
partea de S a Piem. Cotmeana, la 220 m
alt., pe râul Plapcea Mică, la 26 km NE
de municipiul Slatina; 12 261 loc. (1 ian.
2011): 6 076 de sex masc. şi 6 185 fem.

Supr.: 169 km2, din care 10,8 km2 în
intravilan; densitatea: 1 135 loc./km2.
Producţie
de piese
şi subansamble
Fabrica
de piese
]i subansamble
auto auto
a
(pompe
de motorină,
apă şi dedeulei),
fost
falimentat`
[n 2010;deproduc\ie
de conf.
şi tricotaje,
de lenjerie
de corp,
conf.
şi tricotaje,
de lenjerie
de corp,
de
de ambalaje
din lemn,
de cleiuri
ambalaje
din lemn,
de cleiuri
şi de şi de
produse alim. (conserve de carne şi
produse alim. Reparaţii de maşini şi
legume, preparate din lapte, bere,
utilaje agricole. Fermă avicolă. Sere
panificaţie). Reparaţii de maşini şi utilaje
legumicole.
Creşterea
bovinelor
şi micole.
agricole. Fermă
avicolă.
Sere legu
ovinelor
(în
satele
Mogoşeşti
şi
Negreni).
Creşterea bovinelor şi ovinelor (în satele
Mogoşeşti şi Negreni). Muzeu de istorie.
Istoric. În arealele satelor Mogoşeşti,
Jitaru şi Constantineşti au fost descoperite vestigii aparţinând Neoliticului
mijlociu (cultura Sălcuţa, milen. 4–3 î.Hr.)
şi Epocii bronzului (cultura Glina, sec.
18–16 î.Hr.), precum şi urmele a două
aşezări dacice (sec. 2–1 î.Hr.) şi o
necropolă daco-romană din sec. 3. În
satul Teiuş a fost scos la iveală un tezaur
alcătuit din c. 6 000 de monede din argint,
din care c. 2 000 datează din timpul
domniilor lui Vladislav I (1364–1377) şi
Radu I (1377–1383). Localit. S. apare
menţionată documentar, prima oară, la
10 dec. 1505, apoi la 16 sept. 1519 şi la 29
aug. 1577, iar la 18 apr. 1989 a fost
declarată oraş. În prezent, are în
subordine ad-tivă 13 sate: Bălţaţi, Bircii,
Chiţeasca, Constantineşti (atestat
documentar în 1654), Jitaru, MărgineniSlobozia (1895), Mihăileşti-Popeşti,
Mogoşeşti (30 mai 1732), Negreni (16
sept. 1519), Piscani, Rusciori, Şuica (10
dec. 1505), Teiuş. Monumente: bisericile
cu acelaşi hram – „Cuvioasa Parascheva”,
la Scorniceşti (1817, cu fresce originare),
Mihăileşti-Popeşti (1854) şi Rusciori
(1883, din lemn). În satul Şuica se află
bisericile cu hramurile „Cuvioasa

Scânteia (2).
Biserica
„Sfinţii Voievozi”

Scorţoasa
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Parascheva” (1810–1814, cu fresce
originare) şi „Intrarea în Biserică a Maicii
Domnului” (1830), iar în satul Teiuş,
biserica având hramul „Adormirea
Maicii Domnului” (1866). În satul
Negreni există ruinele bisericii „Sfântul
Nicolae” (1871).

SCORŢARU NOU, com. în jud. Brăila,
alcătuită din 6 sate, situată în zona de
contact a Câmpiei Brăilei cu Câmpia
Siretului Inferior, pe cursul inf. al răului
Buzău; 1 361 loc. (1 ian. 2011): 665 de sex
masc. şi 696 fem. Culturi de cereale,
leguminoase pentru boabe, florareasoarelui, plante tehnice şi de nutreţ,
legume etc. În arealul satului Scorţaru
Nou a fost descoperit, într-un tumul, un
cazan scitic din bronz, datând de la sf.
sec. 5 sau începutul sec. 4 î.Hr. Biserica
„Adormirea Maicii Domnului” (1856), în
satul Scorţaru Nou.
SCORŢENI 1. Com. în jud. Bacău,
alcătuită din 6 sate, situată în Depr.
Tazlău, la poalele de NV ale Culmii
Pietricica, pe râul Tazlău; 3 082 loc. (1 ian.
2011): 1 544 de sex masc. şi 1 538 fem.
Nod rutier. Bisericile din lemn cu
hramurile „Sfinţii Voievozi”-Merişor
(1799, cu picturi interioare din 1841 şi
pridvor adăugat în 1885) şi „Buna Vestire”
(1810–1820, rezidită în 1904), în satele
Scorţeni şi Grigoreni. În satul Scorţeni se
mai află biserica „Sfinţii Voievozi” (1909–
1913), cu picturi murale interioare
executate de Nicolae Tonitza.
2. Com. în jud. Prahova, alcătuită din
5 sate, situată în zona Subcarpaţilor
Prahovei, pe cursul superior al râului
Dâmbu; 6 242 loc. (1 ian. 2011): 2 996 de
sex masc. şi 3 246 fem. Expl. de petrol (în
satul Mislea). În satul Scorţeni, atestat
documentar în anul 1600, se află o
biserică din zid cu hramul „Cuvioasa
Parascheva” (1730, refăcută în anii 1848–
1850), iar în satul Bordenii Mici, o biserică
din lemn (sec. 19).
SCORŢOASA, com. în jud. Buzău,
alcătuită din 11 sate, situată în Subcarpaţii
Buzăului, în Depr. Policiori-Grabicina, la
confl. râului Sărăţel cu Băligoasa, la
poalele Dealurilor Dâlma, Bocu şi Pâclele;
3 032 loc. (1 ian. 2011): 1 483 de sex masc.
şi 1 549 fem. Expl. de petrol (în satele
Scorţoasa şi Plopeasa). Pomicultură (meri,
pruni, nuci, peri). Creşterea bovinelor,
ovinelor, porcinelor, păsărilor. În satul
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Scrioaştea

Grabicina de Jos s-au produs puternice
alunecări de teren (febr. 2008), care au
afectat grav numeroase gospodării
ţărăneşti.

SCRIOAŞTEA, com. în jud. Teleroman,
alcătuită din 4 sate, situată în Câmpia
Găvanu-Burdea, pe râul Vedea; 4 093 loc.
(1 ian. 2011): 2 010 de sex masc. şi 2 083
fem. Nod rutier. Culturi de cereale,
floarea-soarelui, plante uleioase şi de
nutreţ, sfeclă de zahăr, legume etc.
Creşterea porcinelor.

SCROPOASA, lac de acumulare realizat
pe cursul superior al Ialomiţei, în zona
M-ţilor Bucegi, în amonte de Cheile
Orzei. Supr.: 21 ha; vol.: 37,5 mii m3;
adâncimea variază între 10 şi 15 m. Apele
lacului pun în mişcare turbinele hidrocentralelor de la Dobreşti (16 MW) şi
Moroeni (15,3 MW).
SCRUNTARU, Rezervaţia complexă ~
Õ Reghiu (1).
SCUMEZEU Õ Corbasca.

SCUNDU, com. în jud. Vâlcea, alcătuită
din 4 sate, situată în partea de SE a Piem.
Olteţului; 2 082 loc. (1 ian. 2011): 1 028 de
sex masc. şi 1 054 fem. Viticultură. Biserica
având hramul „Sfântul Nicolae” (1870),
în satul Avrămeşti.
SCURTU MARE, com. în jud. Teleorman,
alcătuită din 6 sate, situată în Câmpia
Găvanu-Burdea, pe cursul superior al
râului Claniţa; 1 054 loc. (1 ian. 2011): 867
de sex masc. şi 929 fem. Nod rutier.

Lacul Scropoasa

Culturi de cereale, plante tehnice şi de
nutreţ, plante uleioase, leguminoase
pentru boabe, legume ş.a. Biserici din
lemn, cu acelaşi hram – „Cuvioasa
Parascheva”, în satele Albeni (1805) şi
Drăceşti (1859).

„Sfântul Nicolae” (1856), în satul Seaca
de Câmp.

SEACA 1. Com. în jud. Olt, formată
dintr-un sat, situată în partea de V a
Câmpiei Boian; 1 958 loc. (1 ian. 2011): 955
de sex masc. şi 1 003 fem. Cămin cultural.
Satul Seaca apare menţionat documentar,
prima oară, la 8 sept. 1510, cu numele
Belciugatul, iar în sec. 19 cu denumirea
Seaca-Belciugata. Biserica având hramul
„Sfânta Treime” (1856).
2. Com. în jud. Teleorman, alcătuită
din 2 sate, situată în partea de S a
Câmpiei Boian, în lunca şi pe terasele de
pe stg. fl. Dunărea; 2 538 loc. (1 ian. 2011):
1 287 de sex masc. şi 1 251 fem. În satul
Seaca se află biserica având hramul
„Sfântul Ioan Botezătorul” (1821).

SEACA-MUŞETEŞTI, Mănăstirea ~ Õ
Poboru.

SCUTELNICI, com. în jud. Buzău, alcătuită
din 4 sate, situată în partea de V a
Câmpiei Bărăganului; 2 399 loc. (1 ian.
2011): 1 187 de sex masc. şi 1 212 fem.
Expl. de petrol şi gaze naturale. Culturi
de cereale, plante tehnice, uleioase şi de
nutreţ, legume etc.

SEACA DE CÂMP, com. în jud. Dolj,
alcătuită din 2 sate, situată în partea de
S a Câmpiei Desnăţuiului; 1 968 loc. (1
ian. 2011): 964 de sex masc. şi 1 004 fem.
Culturi de cereale, floarea-soarelui, sfeclă
de zahăr, plante tehnice şi de nutreţ,
legume etc. Biserica având hramul

SEACA DE PĂDURE, com. în jud. Dolj,
alcătuită din 3 sate, situată în SE Piem.
Bălăciţei, pe râul Brabova; 1 057 loc.
(1 ian. 2011): 487 de sex masc. şi 570 fem.
În satul Seaca de Pădure, menţionat
documentar în 1535 cu numele Siliştea
Seacă, se află biserica din zid cu hramul
„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”
(1889–1891) şi biserica din lemn cu
hramul „Sfântul Ioan Botezătorul” (1854,
reparată în 1890).
SEACA-OPTĂŞANI Õ Poboru.

SEBEŞ 1. Râu, afl. stg. al Mureşului la 12
km aval de municipiul Sebeş; 88 km;
supr. bazinului: 1 280 km2. Izv. prin
pârâul Valea Frumoasă din partea de S a
M-ţilor Cindrel, de la 2 060 m alt., de sub
vf. Cindrel (2 244 m alt.). Curge mai întâi
pe direcţie NE-SV, prin culoarul longitudinal mărginit la S de M-ţii Lotrului,
dominat de vf. Ştefleşti (2 242 m alt.), şi
la N de M-ţii Cindrel, iar după ce primeşte afl. Tărtărău pe partea stg., râul
capătă o direcţie de curgere predominantă către N, făcând o serie de meandre
impuse de tectonică şi de eroziunea diferenţială în rocile cristaline, separând M-ţii
Şureanu (în V) de M-ţii Cindrel (în E). În
zona montană, S. are o pantă accentuată
de scurgere (în medie 18‰, iar în amonte
de com. Şugag panta ajunge la 29‰), fapt
ce a permis construirea, în aval de
Gâlceag, începând din 1979, a mai multor

Sebeş (1). Valea Sebeşului în zona Oaşa

, inaugurate [n 1897.

Sebeş (3). Clădirea Primăriei

lacuri de acumulare şi hidrocentrale.
Debitul mediu multianual în zona de
vărsare este de 12 m3/s. Afl. pr.: Bistra,
Dobra, Secaş. În zona montană, la 1 255
m alt. au fost construite (1979–1983)
barajul (92 m înălţime) şi lacul de
acumulare Oaşa (6 km lungime; supr.:
400 ha; vol.: 136 mil. m3), iar în aval, la
790 m alt., acumularea Tău (81 ha; vol.:
20 mil. m3; barajul are 70 m înălţime),
inundată în 1982. „Constelaţia” hidrocentralelor este formată din centralele de
la Gâlceag (150 MW), Şugag (150 MW),
Săsciori (42 MW), Petreşti (4 MW) ş.a.
Valea Sebeşului este însoţită, pe aproape
întreg parcursul ei, de drumul alpin
Novaci – Oaşa – Sebeş.
2. Munţii ~ Õ Şureanu (1).
3. Municipiu în jud. Alba, situat în
partea de V a Pod. Secaşelor, la 250 m alt.,
pe cursul inf. al râului Sebeş, la 16 km S
de municipiul Alba Iulia; 29 765 loc.
(1 ian. 2011): 14 360 de sex masc. şi 15 405
fem. Supr.: 115,5 km2, din care 16,7 km2

utilaje agricole ]i industriale, de ma]ini ]i echipamente pentru
industria de prelucr. a lemnului, de cutii de vitez` automate, de

în intravilan; densitatea: 1 782 loc./km2.
Staţie (Sebeş) şi haltă de c.f. (în satul
Răhău). Nod rutier. Hidrocentrală (4
MW), în localit. componentă Petreşti,
dată în folosinţă în 1986. Termocentrală.
Expl. şi prelucr. lemnului (mobilă,
cherestea, plăci fibrolemnoase, placaje,
furnire, semifabricate). Producţie de
tricotaje, confecţii, şosete, ciorapi, articole
de marochinărie (confecţii din piele, materiale sportive ş.a.), de hârtie, carton şi
materiale de papetărie (în localit.
componentă Petreşti), de prefabricate din
pilote
beton, de articole de voiaj, de cuverturi,
articole din
fire
metalice
lenjerie
de pat şi de produse alim. (preparate din carne şi lapte, îngheţată,
panificaţie). Tăbăcărie. Fabrică de articole
din piele (haine, poşete), dată în folosinţă
la 2 sept. 1995, în satul Răhău. Moară de
cereale (din 1875). Fermă de creştere a
bovinelor. Muzeu cu secţii de istorie, artă
şi ştiinţele naturii (inaugurat în 1951),
adăpostit în casa Zápolya. Vestit şi
tradiţional centru de iconari (Lancrăm).
În localit componentă Lancrăm s-a născut
poetul Lucian Blaga (1895–1961). Istoric.
Localit. S., situată pe o veche vatră de
locuire (vestigii materiale din Neoliticul
târziu, din Epoca bronzului/cultura
Coţofeni, şi din sec. 9–10), fost întemeiată
în jurul anului 1150 de coloniştii germani,
ajungând în sec. 13–14 o aşezare înfloritoare. Menţionată documentar, prima
oară, în 1245, cu numele Malembach
(Sacerdos de Malembach), iar apoi (1300)
cu toponimul Sebus (Plebanus de Sebus),
aşezarea a devenit oraş (civitas Sebus) în
1341. În 1376, oraşul avea o intensă
vestit ]i tradi\ional centru de iconari

Sebeş (3). Ruinele cetăţii

Sebeş

activitate meşteşugărească (19 bresle) şi
comercială, negustorii de aici întreţinând
strânse relaţii comerciale cu cei din Ţara
Românească. În 1387 a început construirea zidurilor de apărare ale cetăţii (terminate la începutul sec. 15), ca urmare a
pericolului turcesc, fiind primul oraş din
Transilvania înconjurat complet cu
fortificaţii de zidărie. Atacul oştilor
otomane din 1438 s-a izbit de o puternică
centură de ziduri de apărare, dominate
de 8 turnuri, şi prevăzute cu două porţi
cu barbacane. Zidurile oraşului, cu
perimetrul de 1 700 m, au fost construite
din piatră de râu cu mortar, închizând o
supr. de 25 ha şi aveau 7,50 m înălţime
şi 1,20 m grosime. În a doua jumătate a
sec. 15, la S. a luat fiinţă un gimnaziu, iar
în 1485, regele Matia Corvin a acordat
oraşului S. mai multe privilegii pentru
completarea fortificaţiilor. În anii 1556 şi
1600, la S., în casa Zápolya, s-a întrunit
Dieta Transilvaniei. În 1738, populaţia
oraşului a fost decimată de o epidemie
de ciumă, după care, în anii 1748 şi 1770
au venit alte valuri de colonişti germani.
Oraşul S. a fost declarat municipiu la 16
nov. 2000, având în subordine ad-tivă
două localităţi componente (Lancrăm şi
Petreşti) şi un sat (Răhău). Monumente:
ruinele cetăţii S., cu fragmente de ziduri
înalte (c. 7,50 m) şi groase (peste 1,20 m),
străjuite de mai multe turnuri de apărare
(Turnul Cizmarilor, sec. 15; Turnul
Croitorilor, sec. 15; Turnul semicircular,
1634; Turnul octogonal, sf. sec. 16; Turnul

, [n casa c`ruia s-a inaugurat un muzeu (1995).

Sebeş (3). Râpa Roşie
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Sebiş

, iar din 24 apr. 1597 si pana in 1658 s-a aflat in posesia
unor maghiari, dupa care a fost recucerita de turci (in 1658)

specie rară de Cephalaria radiata şi de
ferigă (Asplenium adiantum nigrum).
4. Õ Caransebeş.

poligonal, 1678); biserica evanghelică, a
cărei construcţie a început înainte de anul SEBIŞ 1. Depresiune tectono-erozivă,
1241 ca o bazilică romanică, a fost supusă situată în partea de E a Depr. Zarand
unor transformări în stil gotic (1361) şi (parte componentă a acesteia), la poalele
terminată în 1382. Are un altar poliptic de SE ale Dealurilor Codru-Moma,
decorat cu compoziţii pictate sau limitată de îngustarea epigenetică a Văii
sculptate în relief, realizate în anii 1518– Crişului Alb, din arealul localit. Joia
1528; Biserica a fost renovată în sec. 18– Mare. Depr. S. se deschide larg spre
1960-1964 ]i 2010-2013. În
Câmpia Crişurilor, fiind străjuită de o
19 şi restaurată în perioada
curtea bisericii se află capela „Sfântul parte şi de alta de măgurile eruptive
Iacob”, menţionată documentar în 1382; Mocrea (378 m) şi Gălălău (224 m), şi
biserica romano-catolică având hramul drenată de râurile Crişu Alb, Teuz,
„Sfântul Bartolomeu”, menţionată Chişindia, Moneasa, Dezna ş.a., care au
documentar în 1322 şi 1368, renovată în creat în această zonă o adevărată câmpie
sec. 18; bisericile ortodoxe cu hramurile aluvionară etajată, cu altitudini cuprinse
„Adormirea Maicii Domnului” (1778) şi între 110 şi 200 m. Luncile celor două
„Învierea Domnului” (1817-1819);
(1819); casa râuri mai mari (Crişu Alb şi Teuz) sunt
„Zápolya” (a doua jumătate a sec. 15) în bine dezvoltate (3–5 km lăţime), dar
care a locuit şi a murit (în 1540) Ioan pânza freatică aflată la mică adâncime
Zápolya; casele „Roth” (sec. 16), „Hettz- (sub 50 cm) determină frecvente înmlăştiKonrad” (sec. 16–19), „Mauksch” (sec. niri, fapt ce a impus construirea unor
canale de drenaj şi a unor lucrări de
16–19), „Schneider” (sec. 17–19); fostele
îndiguire şi regularizare a râurilor.
hale (sec. 17, renovate în 1838) ş.a. În
2. Oraş în jud. Arad, situat în
cimitirul din localit. componentă
depresiunea omonimă, la poalele
Lancrăm se află mormântul şi statuia
Dealurilor Codru-Moma, la 150–200 m
(dezvelită în 1975) poetului Lucian Blaga,
alt., în zona de confl. a râului Dezna cu
operă a sculptorului Romulus Ladea. La
Crişu Alb, la 90 km NE de municipiul
3 km NE de municipiul S., la 350–507 m
Arad; 6 270 loc. (1 ian. 2011): 3 075 de sex
alt., se află „Râpa Roşie”, rezervaţie masc. şi 3 195 fem. Supr.: 65,9 km2, din
geologică şi geomorfologică extinsă pe care 3,2 km2 în intravilan; densitatea:
10 ha, declarată monument al naturii 1 959 loc./km2. Staţie de c.f. (inaugurată
(1969). Aceasta se evidenţiază ca un în 1881). Nod rutier. Expl. de andezit şi
perete înalt de 125 m şi lung de c. 800 m, forestiere. Balastieră. Parc fotodeltaic,
în care apar variate alternanţe de roci extins pe c. 200
44 ha, cu peste 375
72 000 de
(pietrişuri, nisipuri cuarţoase, gresii, panouri solare şi o centrală electrică de
argile), asupra cărora au acţionat apele 165 MW. Producţie de confecţii metalice,
de şiroire provenite din ploi sau zăpezi, de încălţăminte, de confecţionare a
dând naştere unor frumoase şi spectacu- hainelor de piele şi de blană, de mobilă
loase forme piramidale de culoare roşie. şi cherestea, de textile şi alim. (prelucr. şi
În acest areal se dezvoltă arbustul deshidratarea fructelor, panificaţie).
Cotoneaster integerrima, o serie de plante Tăbăcărie. Producţie de pietre de moară.
rare ca Ephedra distachya, Centaurea Centru pomicol şi viticol. Muzeu de
atropurpurea, Dianthus serotinus, şi o istorie şi etnografie. Istoric. Pe vatra
butoaie

actualului oraş a fost întemeiată, în
perioada 1227–1228, o mică localitate care
aparţinea domeniului cetăţii Dezna.
Menţionată documentar, prima oară, în
1542, ca oppidum, aşezarea a fost cucerită
de turci în 1574 şi stăpânită până în 1693,
după care a trecut sub ocupaţie
habsburgică (până în 1918). La 17 febr.
1968, com. S. a fost trecută în categoria
oraşelor (înglobând şi fostul sat Prăjeşti).
În prezent, oraşul S. are în subordine adtivă satele Donceni (atestat documentar
în 1439), Prunişor (1406) şi Sălăjeni (1574).
Monumente: conacul
castelul „Waldstein” (1814),
în stil baroc, care adăposteşte azi biblioteca
orăşenească. Biserica „Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil” (1829). Rezervaţie
naturală (Dealul Pleşa Sebişului).
SEBUS Õ Sebeş (3).

SECAŞ 1. Râu, afl. dr. al Sebeşului, în
aval de municipiul Sebeş; 42 km; supr.
bazinului: 560 km2. Izv. din partea de E
a Pod. Secaşelor, din arealul com. Păuca
(jud. Sibiu).
2. Râu, afl. stg. al Târnavei, în aval de
municipiul Blaj; 37 km; supr. bazinului: 356
km2. Izv. din partea de E a Pod. Secaşelor,
de pe terit. com. Păuca (jud. Sibiu).
3. Podişul Secaşelor, unitate de
podiş, cu înălţimi reduse (400–500 m alt.),
situată în SV Pod. Transilvaniei, la E de
cursul mijlociu al Mureşului, între cele
două Secaşe (afl. Sebeşului, la S, şi afl.
Târnavei, la N). Relieful, cu aspect
colinar, este afectat de cute marginale şi
de diapirism, fiind fragmentat de văi
largi, cu versanţi cuestici, puternic afectaţi
de ravene şi alunecări de teren. Este
alcătuit, predominant, din roci friabile,
pannoniene (pietrişuri, nisipuri, argile
nisipoase) şi petice de conglomerate,
marne, tufuri şi sare de vârstă tortoniană.
Zonă viticolă, de cultură a cerealelor,
cartofului, sfeclei de zahăr ş.a.
4. Com. în jud. Timiş, alcătuită din 4
sate, situată în partea de S a Pod. Lipovei,
pe râul Miniş; 348 loc. (1 ian. 2011): 201
de sex masc. şi 147 fem. Pomicultură.
Satele Secaş, Checheş, Crivobara şi Vizma
apar menţionate documentar, prima oară,
în acelaşi an (1440). Biserică din lemn cu
hramul „Naşterea Maicii Domnului”
(1780), în satul Crivobara. Agroturism.

SECĂRIA, com. în jud. Prahova, formată
dintr-un sat, situată la poalele de S ale
M-ţilor Baiu, pe interfluviul dintre
Prahova şi Doftana; 1 296 loc. (1 ian.
Sebeş (3)
Biserica evanghelică
2011): 655 de sex masc. şi 641 fem. Expl.
, zidita in 1829-1836 pe locul uneia din lemn care data din 1784; biserica "Sfanta "Treime" (1994-2007),
pictata de Constantin Popescu din Radauti; in satul Salajeni exista biserica "Adormirea Maicii Domnului"
construita in 1912 pe locul uneia din 1786.

de gresii. Prelucr. lemnului şi a laptelui;
produse de panificaţie.
SECĂTURA Õ Vadu Moţilor.

SECTORUL AGRICOL ILFOV Õ Ilfov (2).

SECU 1. Lac antropic, realizat (în 1963)
pe râul Bârzava, la 10 km E de municipiul
Reşiţa, pentru alimentarea cu apă a
oraşului. Supr.: 105 ha; vol.: 15,13 mil. m3.
2. Staţiune climaterică şi de odihnă,
de interes local, cu funcţionare permanentă (de fapt, un complex turistic), situată
într-o zonă împădurită de la poalele de
NV ale M-ţilor Semenic, pe valea râului
Bârzava, la 280 m alt., în extremitatea
estică a lacului de acumulare Secu, la 10
km E de municipiul Reşiţa (reşed. jud.
Caraş-Severin). Climă moderată de
dealuri şi coline, cu influenţe submediteraneene, cu temp. medii anuale de 9,5°C
(în iul. temp. medii de 21°C, iar în ian. de
–2°C) şi precipitaţii în jur de 800 mm
anual. Liniştea deplină, aerul curat, lipsit
de praf şi alergeni, aspectul încântător al
peisajului şi climatul sedativ constituie
pr. elemente de atracţie pentru petrecerea
unei vacanţe reconfortante sau pentru
tratarea unor stări de surmenaj fizic şi
intelectual şi a unor stări de debilitate.
Posibilităţi de drumeţii montane.
3. Com. în jud. Dolj, alcătuită din 4
sate, situată în zona Piem. Bălăciţei, pe
cursul superior al râului Mascot; 1 116
loc. (1 ian. 2011): 544 de sex masc. şi 572
fem. În satul Comănicea se află biserica
„Sfântul Nicolae” (1868), iar în satul Secu
există două biserici din lemn cu acelaşi
hram –„Sfântul Nicolae”, una construită
în anii 1716–1718 de Laţcu Glogoveanu
(refăcută în 1864 şi reparată în anii 1905
şi 1927), iar alta ridicată în 1831 (reparată
în anii 1864 şi 1936).
4. Mănăstirea ~ Õ Vânători-Neamţ.

SECUIENI 1. Com. în jud. Bacău,
alcătuită din 6 sate, situată în partea de
NV a Colinelor Tutovei, în zona de

contact cu Pod. Central Moldovenesc, pe
Valea Morilor; 2 132 loc. (1 ian. 2011):
1 103 de sex masc. şi 1 029 fem. Nod
rutier. Biserica din lemn cu hramul
„Sfinţii Voievozi”, în satul Secuieni (1778,
reparată în 1893–1894). Satul Secuieni este
atestat documentar la 6 nov. 1491, iar
satul Glodişoarele în 1555. Până la 25
mart. 2005, com. S. a avut în componenţă
satele Băluşa, Ciutureşti, Odobeşti şi TisaSilvestri, care la acea dată au format com.
Odobeşti, jud. Bacău.
2. Com. în jud. Harghita, alcătuită din
3 sate, situată în partea de E a Pod.
Târnavelor, pe râul Târnava Mare; 2 802
loc. (1 ian. 2011): 1 410 de sex masc. şi
1 392 fem. Expl. de gaze naturale. Cămin
cultural. Culturi de cereale, cartofi ş.a. În
satul Secuieni, menţionat documentar,
prima oară, în 1448, se află o biserică
unitariană (1812–1816), iar în satul
Bodogaia, atestat documentar în 1333, o
biserică ortodoxă din lemn (1700) şi o
biserică unitariană (1791–1796). Conacul
„Kemény” (sec. 18), în satul Eliseni.
3. Com. în jud. Neamţ, alcătuită din
9 sate, situată în lunca şi pe terasele de
pe dr. râului Siret, la poalele
Subcarpaţilor Neamţului, pe Valea
Morilor; 3 503 loc. (1 ian. 2011): 1 760 de
sex masc. şi 1 743 fem. Staţie de c.f. (în
satul Secuieni). Nod rutier. Staţiune de
cercetări agrozootehnice (Secuieni). În
arealul satului Secuieni a fost descoperit
un cimitir de înhumaţie (sec. 5–6) în care
s-au găsit brăţări din bronz şi alte obiecte
de podoabă. Bisericile cu hramurile
„Cuvioasa Parascheva” (1762, cu pridvor
adăugat în 1866), declarată monument
istoric, „Sfântul Nicolae” (1830–1831,
reparată în anii 1858 şi 1892) şi „Sfântul
Nicolae” (1869), în satele Secuieni,
Bogzeşti şi Butnăreşti. Biserică din lemn
cu hramul „Sfinţii Voievozi” (1866–1873,
reconstruită în 1902–1903), în satul
Bârjoveni. În satul Başta există biserica
„Sfântul Gheorghe” (1926–1933, renovată

Segarcea-Vale

în anul 2004), iar în sataul Giuleşti,
biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi
Elena” (1997–1998).
SECUIU PE JIU Õ Teasc.

SECUSIGIU, com. în jud. Arad, alcătuită
din 4 sate, situată în partea de N a
Câmpiei Vingăi, pe râurile Aranca şi
Mureş; 6 278 loc. (1 ian. 2011): 3 090 de
sex masc. şi 3 188 fem. Staţie (în satul
Secusigiu) şi haltă de c.f. (în satul Munar).
Expl. de petrol (în satul Sânpetru
German). Culturi de cereale, plante
tehnice şi de nutreţ, floarea-soarelui ş.a.
Creşterea ovinelor şi bovinelor. Moară
de cereale (în satul Sânpetru German).
Pe terit. satului Sânpetru German au fost
descoperite (1964–1966) o necropolă
sarmatică (sec. 2), în care s-au găsit
oglinzi, vase ceramice dacice, coliere ş.a.,
precum şi un mormânt cu un inventar
alcătuit din scăriţe cu şa, zăbală, amnar
din fier, monedă din sec. 7 ş.a. În satul
Munar, menţionat documentar, prima
oară, în 1219, se află mănăstirea Bezdin
(de maici), aparţinînd comunităţii
sârbilor ortodocşi din acea zonă, iniţial
cu o biserică de lemn cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, construită în
1529 prin osârdia fraţilor Ştefan şi Marin
Iaksić şi menţionată documentar în 1539.
Biserica actuală a fost zidită în stil baroc
în anii 1776–1781 prin strădania lui Iovan
Iaksić din Nădlac, pe locul unei biserici
construită după anul 1690, dar distrusă
de turci în prima jumătate a sec. 18.
Biserica păstrează picturi murale interioare executate în 1789 şi un iconostas
pictat în 1753 de Ştefan Toneţchi din
Arad. În 1771 a fost construit conacul
mănăstirii care are 52 de camere pentru
chilii, bucătărie, trapeză ş.a. Biserica a
fost reparată în 1833. După Primul
Război Mondial a devenit biserică de
parohie, iar în anul 1990 a fost reînfiinţată
mănăstirea, iar biserica declarată monument istoric. În satul Sânpetru German,
atestat documentar în 1335, există o
biserică romano-catolică având hramul
„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” (1774).
SEGARCEA Õ Şegarcea.

Secu (1).
Lacul de acumulare
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SEGARCEA-VALE, com. în jud.
Teleorman, alcătuită din 3 sate, situată în
partea de V a Câmpiei Boian, pe stg. văii
inf. a Oltului şi pe cursul inf. al râului Sâi;
3 289 loc. (1 ian. 2011): 1 618 de sex masc.
şi 1 671 fem. Staţie de c.f. Bisericile

(1876-1882), cu iconostas din piatra alba, pictat
in 1947 de Emilian Cornea din Cluj;

Segesvár

-1802);
„Adormirea Maicii Domnului” (1750) şi
„Sfanta Parascheva” (1943) şi clădirea
Primăriei (1900), în satul Segarcea-Vale.

la 48 km NV de municipiul Baia Mare;
10 300 loc. (1 ian. 2011): 5 060 de sex masc.
şi 5 240 fem. Supr.: 58, 9 km2, din care 9,9
km2 în intravilan; densitatea: 1 040
loc./km2. Staţie de c.f. Nod rutier. Expl.
de andezit, tufuri vulcanice, dolomit şi
trahit. Producţie de mobilă, de produse
abrazive pe suport textil şi de hârtie (c.
7 000 de sortimente), de scule abrazive,
confecţii metalice, confecţii textile,
încălţăminte, de nutreţuri combinate şi
produse alim. (preparate din carne,
cu fructe co- drojdie, oţet, spirt). Moară de cereale (din
mestibile
1875). Centru pomicol (pruni, meri,
castani comestibili ş.a.) şi viticol. Ferme
legumicolă, de creştere a porcinelor
(lichidată în 1998), a găinilor şi a vacilor
pentru lapte. Abator. Muzeu de istorie.
Tabără naţională de pictură. Istoric.
Localitatea apare menţionată documentar, prima oară, în 1334, cu numele
Synir, iar în 1341 este consemnată, în
unele documente, ca oppidum (târg) care
avea paroh, capelan ş.a. Declarat oraş la
18 apr. 1989, S. are în subordine ad-tivă
satele Săbişa şi Viile Apei. Monumente:
ruinele unei cetăţi medievale, menţionată
documentar în 1490 şi distrusă de turci
în 1677; biserica romano-catolică (1421,
si de tatari in 1717;
27

terit. jud. Caraş-Severin, între valea
superioară a Pogănişului (la N), Culoarul
Timiş-Cerna (la E), Valea Nerei (la S) şi
aliniamentul văilor Poneasca-Bârzava (la
V), care îi separă de M-ţii Aninei şi
Dognecei. Alcătuit predominant din
şisturi cristaline, intens metamorfozate,
şi calcare mezozoice. Masivul S. se
caracterizează prin culmi prelungi,
netede şi rotunjite, separate de văi adânci,
dominate de vârfuri care nu depăşesc
1 500 m alt. (vf. Piatra Goznei, 1 447 m,
reprezintă alt. max. a masivului, vf.
Semenic 1 446 m, Piatra Nedeii 1 437 m,
Nemanu Mare 1 122 m, Flămânda 1 009
m ş.a.). Are întinse platforme de eroziune,
etajate la diferite alt. (Platforma Semenic
la 1 100–1 400 m, Platforma Tomnacica la
600–900 m). Nod hidrografic (de aici izv.
râurile Timiş, Nera, Caraş, Bârzava,
Goleţ, Mehadica, Teregova ş.a.). Versanţi
împăduriţi cu molid, brad şi fag. Pajişti
naturale pe înălţimi. Zăcăminte de min.
de mangan (Delineşti) şi feldspat
(Teregova). Centrală electrică eoliană (300
kV), dată în folosinţă în nov. 1993.
Importantă zonă turistică. Aici se află
Parcul Naţional Semenic – Cheile
Caraşului, extins pe o supr. de 366,6 km2,
SELIŞTE Õ Ovidiu.
care cuprinde numeroase şi valoroase
SEMENIC 1. Munţii ~, masiv muntos în elemente fizico-geografice, floristice,
SV României, în M-ţii Banatului (Carpaţii faunistice, geologice, speologice şi
Occidentali), cu aspect de horst, extins pe hidrologice. În cadrul acestui parc sunt
direcţie NNE-SSV, pe c. 1 200 km2, pe incluse opt rezervaţii naturale: rezervaţia
utilaje industriale si agricole, de miniexcavatoare, de buldozere pe senile, de

cu unele transformări ulterioare); biserica
reformată-calvină (1796); biserica
ortodoxă cu hramul „Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil” (1882); sinagogă (1904);
clădirea fostei şcoli confesionale româneşti (1860–1865). Pe pantele Dealului
SEGESVÁR Õ Sighişoara.
Comja Cojma (653 m alt.), care domină partea
SEGUSVÁR Õ Sighişoara.
de N a oraşului, se află înscris numele lui
SEIMENI, com. în jud. Constanţa, Mihai Eminescu, format din trunchiurile
alcătuită din 3 sate, situată în partea de şi coroanele molizilor şi pinilor plantaţi
V a Pod. Carasu, pe dr. văii Dunării; 2 153 în 1947. Pădure alcătuită din pini (0,5 ha),
loc. (1 ian. 2011): 1 122 de sex masc. şi declarată
rezervaţie
forestieră.
1 031 fem. Haltă de c.f. (în satul Dunărea), Agroturism.
inaugurată la 26 sept. 1895. Produse de
SELEUŞ, com. în jud. Arad, alcătuită din
panificaţie. Culturi de cereale, floarea3
sate, situată în partea de E a Câmpiei
soarelui, cartofi, coriandru ş.a. Pescuit.
Crişurilor,
pe canalul Morilor şi pe stg.
Bisericile cu hramurile „Sfântul
râului
Crişu
Alb; 3 064 loc. (1 ian. 2011):
Gheorghe” (în satul Seimeni) şi „Sfântul
1
483
de
sex
masc.
şi 1 581 fem. Haltă de
Dumitru” (în satul Seimenii Mici). Satul
Seimeni este atestat documentar în anul c.f. (în satul Seleuş). Nod rutier. Culturi
1600. Rezervaţie geologică (punctul de cereale, plante tehnice şi de nutreţ, de
fosilifer Seimenii Mari), extinsă pe 6,7 ha. legume (în sere şi solarii) ş.a. Iazuri
Depozitele din Cretacicul mediu (Albian) piscicole. În satul Seleuş, menţionat
cuprind o faună foarte bogată de amoniţi, documentar, prima oară, în 1489, se află
bivalve şi gasteropode foarte bine un pod datând din sec. 17 (62 m lungime
conservate. Agroturism.
şi 9 m lăţime), declarat monument istoric,
SEINI, oraş în jud. Maramureş, situat în şi biserica „Adormirea Maicii DomCâmpia Someşului, la poalele de SV ale nului”, consturită în 1870 pe locul uneia
M-ţilor Gutâi, la 140 m alt., pe râul Seinel, din lemn ce data din 1726.
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Semenic (1). Aspect din Munţii Semenic

Sfânta Ana

nului hibernal, turiştii au la dispoziţie
pârtii de schii amenajate, cu diferite grade
de dificultate, unele deservite de un
telescaun de 2 900 m lungime (cel mai
vechi din ţară, din anul 1944), de schilift
(400 m lungime) şi babylift (200 m lungime). Numeroase pârtii de săniuş. Aici se
află schitul Semenic (de călugări) cu
biserica din lemn având hramul „Sfântul
Prooroc Ilie”, construită în anii 1945–1946
pe temelie de piatră, renovată în 1965, cu
o lungime de 11,90 m, o lăţime de 5,40 m
şi o turlă de 20 m înălţime. Desfiinţat în
oct. 1959 şi reactivat în 1991. Posibilităţi
de a efectua excursii montane spre staţiunile climaterice Crivaia şi Trei Ape, spre
lacul de acumulare Văliug, spre Izvoarele
şi Cheile Caraşului, peşterile Buhui,
Comarnic, Popovăţ ş.a.

Semenic (3). Pavilionul central

complexă Cheile Caraşului (→ Caraş 1),
rezervaţia mixtă Izvoarele Caraşului
(1 408,1 ha), rezervaţia mixtă Cheile
Gârliştei (602,6 ha), rezervaţia mixtă
Buhui (218,1 ha), rezervaţiile speologice
Comarnic, Popovăţ şi Buhui şi rezervaţia
naturală „Izvoarele Nerei” (4 852,8 ha),
situată pe versantul sudic al Masivului
Semenic, la 650–1 400 m alt. care cuprinde codrii seculari cu arbori având
peste 40 m înălţime, reprezentând unele

Semenic (3). Biserica „Sfântul Prooroc Ilie”
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dintre cele mai frumoase făgete din
Europa.
2. Vârf în partea centrală a M-ţilor
Semenic, alcătuit din granite, cu aspect
rezidual, îngropat aproape în întregime
într-o masă de grohotiş. Alt.: 1 446 m. La
poalele lui se află staţiunea climaterică
omonimă.
3. Staţiune climaterică şi de odihnă,
de interes local, cu funcţionare
permanentă situată în jud. Caraş-Severin,
pe platoul M-ţilor Semenic, la 1 400 m alt.,
la poalele vf. Semenic, în mijlocul unor
păduri bătrâne de fag în amestec cu brad
şi mesteacăn, la 40 km SE de municipiul
Reşiţa. Climat de munţi mijlocii, cu slabe
influenţe mediteraneene, cu temp. medii
anuale de 4°C (în iul. medii termice de c.
13°C, iar în ian. de –5°C) şi precipitaţii
abundente (peste 1 200 mm anual). Ierni
cu zăpadă multă (stratul de zăpadă
atinge 60–80 cm grosime) care se menţine
în jur de 5 luni pe an. Staţiunea este de
fapt un complex turistic modern, format
din mai multe hoteluri luxoase, opt vile,
un club cu săli de biliard, tenis de masă,
şah, disco-bar, cinema, videotecă ş.a.
Liniştea deplină, farmecul peisajului
înconjurător, climatul tonic, caracterizat
printr-o presiune atmosferică joasă, aer
curat, lipsit de praf şi alergeni, sunt pr.
factori care pot contribui la refacerea
rapidă a sănătăţii (stări după surmenaj
fizic şi intelectual, stări de debilitate, de
nevroză astenică etc.). În timpul sezo-

SEMLAC, com. în jud. Arad, formată
dintr-un sat, situată în Câmpia Aradului,
pe cursul inf. al râului Mureş; 3 932 loc.
(1 ian. 2011): 1 952 de sex masc. şi 1 980
fem. Staţie de c.f. Prelucr. maselor
plastice. Culturi de cereale, plante tehnice
şi de nutreţ, legume etc. Creşterea bovinelor şi porcinelor. Prima menţiune documentară a satului Semlac datează din
1256. Localitatea a fost stăpânită de turci
în perioada 1564–1697, iar în sec. 18 a fost
colonizată cu familii de germani. Biserică
luterană (1845); biserica ortodoxă cu
hramul „Sfântul Ioan Gură de Aur”,
construită în 1771 şi extinsă în 1896.
SENIENI, Măgura Senienilor, măgură
vulcanică situată în partea centrală a
bazinetului depresionar Leşu Superior.
Alt.: 943 m.

SENIORES DE CASTRO SEX Õ
Sighişoara.
SERETOS, denumirea antică a râului
Siret.

SFÂNTA ANA 1. Lac cantonat în craterul
vulcanic al masivului Puciosu (Carpaţii
Orientali), la 950 m alt., în apropiere de
Băile Tuşnad (jud. Harghita). Lacul,
singurul de acest fel din ţară, are o formă
aproximativ circulară, cu aspect de paletă
(620 m lungime şi 460 m lăţime max.) şi
se alimentează din ploi, zăpezi şi izvoare
situate la baza craterului. Supr.: 22 ha;
vol.: 786 360 m3; ad. max.: 7,1 m (este în
scădere, din cauza infiltrării apei în fisuri:
în 1870 avea o ad. max. de 12 m).
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Sfânta Maria- Cricov

Transparenţă mare (c. 5 m). În apa lacului
s-a aclimatizat în condiţii bune somnul
pitic (Amiurus nebulosus). Rezervaţie
ştiinţifică, inclusă pe lista monumentelor
naturii. Obiectiv turistic. În apropiere, la
c. 1 km NE de lacul Sfânta Ana, se află
tinovul sau mlaştina Mohoş, numit şi
„Lacul cu muşchi”, care ocupă cuveta
unui alt crater vulcanic.
2. Mănăstirea ~ Õ Orşova.

SFÂNTA MARIA-CRICOV, Schitul ~ Õ
Urlaţi.

SFÂNTU GHEORGHE 1. Braţul sudic al
Dunării, în Delta Dunării, care se
desprinde din braţul Tulcea la al doilea
ceatal (ramificaţie), numit Ceatalul Sfântu
Gheorghe, şi se varsă în Marea Neagră,
în zona com. Sfântu Gheorghe (jud.
Tulcea), după un curs foarte sinuos, în
lungime totală de 110 km şi o lăţime max.
de 550 m (coeficientul de sinuozitate este
de 1,60). Transportă 20,6% din apele fl.
Dunărea (1 205 m3/s), formând în zona
de vărsare o deltă secundară, cu despletire conică, în faţa căreia se află ins.
Sacalinu Mic. Braţul Sfântu Gheorghe
comunică cu complexul lagunar Razim
prin intermediul canalelor Dunavăţ,
Lipovenilor, Dranov ş.a., prin care
deversează un debit de 48,5 m3/s, iar prin
canalul Ivancea are legătură cu lacul Roşu
şi de aici, prin canalul Potcoava–lacul
Puiu–canalul Caraorman, comunică cu
braţul Sulina. Braţul Sfântu Gheorghe

Sfântu Gheorghe (4). Vedere generală

Lacul Sfânta Ana

este navigabil numai pentru vase mici
(deşi are adâncimi de peste 20 m),
deoarece are meandre multe şi strânse.
Datorită transportului de aluviuni, braţul
Sfântu Gheorghe a avansat (din 1857 şi
până în prezent) în Marea Neagră cu c. 2
km. În Antichitate, acest braţ era numit
Peuce.
2. Ceatalul ~, ramificaţie a braţului
Tulcea al Dunării, situată la 10 km aval
de municipiul Tulcea şi 110 km amonte
de vărsarea braţului Sfântu Gheorghe în
Marea Neagră. Aici, braţul Tulcea se

desparte în braţele Sulina şi Sfântu
Gheorghe. Numit şi al doilea ceatal.
3. Depresiune intracarpatică, de
origine tectono-erozivă, în Carpaţii
Orientali, reprezentând compartimentul
central al Depr. Braşov. Acest bazin
depresionar se desfăşoară pe o lungime
de c. 30 km (N-S) şi o lăţime max. de 10–
12 km (E-V), pe cursurile râurilor Olt şi
Râu Negru, până în zona lor de confl.,
între M-ţii Baraolt (la V), Bodoc (E) şi M-ţii
Întorsurii (S). Supr.: c. 300 km2. Relief
piemontan, cu alt. de 500–580 m în N, şi

Sfântu Gheorghe (4). Catedrala „Sfântul Gheorghe”
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Sfântu Gheorghe (4). Casa de cultură

, din care 72,9 kmp in intravilan;

de terase joase şi lunci în S (favorabile
culturilor agricole).
4. Municipiu în partea centrală a
României, reşed. jud. Covasna, situat în
depresiunea omonimă, la 520–580 m alt.,
pe râul Olt; 61 436 loc. (1 ian. 2011): 29 240
de sex masc. şi 32 196 fem. Supr.: 128,8
km2; densitatea: 477 loc./km2. Nod
843 feroviar (staţia de c.f. inaugurată în 1891)
şi rutier. Termocentrală. Constr. de
maşini agregate şi subansamble auto, de
aparataj electric auto şi de motoare
electrice. Producţie de confecţii, de
lenjerie de pat, de mobilă, mase plastice,
de prefabricate din beton, de nutreţuri
combinate şi de produse alim. (preparate
din carne şi lapte, bere, ţigarete până în
anul 2010, panificaţie ş.a.). Ferme de
creştere a păsărilor, bovinelor şi porcinelor. Muzeu Naţional Secuiesc, cu secţii
de istorie, arheologie, etnografie, artă
plastică, ştiinţele naturii (inaugurat la 15
sept. 1879); Muzeul de artă populară
conţinând exponate cu specific local
(unelte, mobilier, ţesături, ceramică ş.a.),
, de masini si utilaje pentru industriile chimica,
alimentara, textila, de prelucrare a lemnului

Sfântu Gheorghe (4). Monumentul ostaşului
român

Sfântu Gheorghe (4). Sala sporturilor

deschis în anul 1982; Muzeu de artă
plastică, cu colecţii de tablouri aparţinând
pictorilor locali; Casa memorială
„Gyárfás Jenö” (1971), în care sunt expuse
creaţiile acestui pictor. Biblioteca
judeţeană „Bod Péter” (1927), cu peste
220 000 vol. Teatrul maghiar de stat
„Tamási Áron” (1948) şi Teatrul românesc de stat „Andrei Mureşanu”
(1987). Facultăţile de Ştiinţe Economice
şi Gestiunea Afacerilor, de Ştiinţe Politice,
Administrative şi ale Comunicării şi
Facultatea de Ştiinţa Mediului – filiale
(din 1997) ale Universităţii Babeş Bolyai
din Cluj-Napoca. Parc amenajat în 1880.
Istoric. În arealul municipiului au fost
descoperite (1956, 1958) vestigiile unei
aşezări neolitice, suprapusă de o aşezare
şi un cimitir de înhumaţie datând din sec.
4 d.Hr. La poalele Dealului Orkö a fost
identificat un mormânt scitic de înhumaţie (sec. 5 î.Hr.), în care s-au găsit patru
brăţări din bronz, mai multe verigi din
bronz, o fibulă, un inel şi o aplică din
bronz, mărgele din sticlă ş.a. Situată pe
vatra unei aşezări dacice de bordeie
(sec. 1 î.Hr.-1 d.Hr.), din care s-au recuperat ceşti, căni bitronconice, fructiere
ş.a., peste care s-a suprapus o altă aşezare
(sec. 11–12), localitatea Sfântu Gheorghe
apare menţionată documentar, prima
oară, în 1332, într-un registru papal, cu
numele Sacerdos de Sancto Giorgio. În 1461
este consemnată în documente ca
oppidum (târg), iar în 1492 ca oraş (civitas).
În perioada feudală a fost un important
centru meşteşugăresc şi comercial.
Devastat şi incendiat de tătari (1658) şi
de oastea otomană condusă de Ali-Paşa
(1661). În 1764, oraşul a devenit reşed.
comandamentului grăniceresc al regimentului de husari, cantonat în clădirea
cunoscută sub numele de „Casa cu
Arcade”. Începând cu anul 1782, în afara
târgurilor obişnuite care se ţineau în oraş
din sec. 16, se organizează târgul de
primăvară în ziua de Sfântul Gheorghe
(23 apr.), iar târgurile săptămânale au fost
, declarata monument istoric si de arhitectura;

fixate în ziua de luni. În sec. 19, activitatea
comercială a fost susţinută de apariţia şi
dezvoltarea mai multor bresle, între care
ale cizmarilor (1808), tăbăcarilor (1829),
croitorilor (1836) ş.a. Locuitorii oraşului
au participat la evenimentele revoluţionare din 1848–1849, aici aflându-se
sediul Comitetului regional revoluţionar
care lupta pentru autoapărarea ţinutului
Trei Scaune. În 1876, oraşul a devenit
reşed. judeţului nou înfiinţat (Trei
Scaune), fapt ce a impulsionat dezvoltarea economică, social-culturală şi
edilitară a acestuia. Astfel, au luat fiinţă
fabricile de textile (1880) şi ţigarete (1887),
tipografia (1882), Şcoala civilă de băieţi
(1872), Şcoala civilă de fete (1874),
Orfelinatul judeţean de băieţi (1886),
Societatea de muzică „Filarmonica”, s-au
construit numeroase edificii, s-a
electrificat oraşul în perioada 1887–1908
etc. Devenit reşed. jud. Covasna (17 febr.
1968), după ce în perioada 1950–1968
fusese oraş raional, Sfântu Gheorghe a
fost declarat municipiu la 27 iul. 1979,
având în subordine ad-tivă 2 sate: Chilieni
(atestat documentar în 1334) şi Coşeni
(1448). Monumente: biserica fortificată
(sec. 14–15), azi biserică reformată,
înconjurată de ziduri de apărare, cu un
masiv turn-clopotniţă la intrarea în
incintă, ridicat în 1829. Biserica a fost
supusă unor reparaţii şi modificări, atât
după jaful tătarilor din 1658 sau după cel
otoman din 1661, cât şi după cutremurele
puternice din 1728, 1738, 1802. Întărită cu
contraforturi, biserica reformată are
ferestre gotice, tavan casetat şi pictat şi
posedă o orgă din 1894, construită în 1885
de Angster József din Pécs; catedrala
ortodoxă cu hramul „Sfântul Gheorghe”,
construită în etape între 20 sept. 1939 şi
1983; „Casa cu Arcade”, sec. 18, azi sediul
Arhivelor Statului; clădirea bibliotecii
judeţene (1832, cu unele transformări din
1897 şi 1902, restaurată în 2011-2012),
declarată monument istoric; clădirile
fostului Tribunal (1870), azi galeriile de
artă, Primăriei municipale (sec. 18),
Teatrului maghiar de stat „Tamási Áron”,
construită în 1854–1856; Bazarul (18671873), dominat de un turn cu ceas instalat
în 1893; Monumentul ostaşului român
(sculptor Balogh Péter), dezvelit la 18 dec.
1974; busturile lui Gábor Áron (sculptor
Gergely István) şi Nicolae Bălcescu
(sculptor Márton Izsák). În satul Chilieni
se află o biserică din 1495 (azi biserică

reconstruita
in 1547,

1730,

cu dublu
hram "Sfantul
Nicolae" si
1938 si
1939 si intre
1968 si
(1764),

cladirea Muzeului National Secuiesc, construita in
1911-1912 dupa planurile arhitectului Karoly Kos;
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unitariană), cu unele modificări din sec.
18, o biserică reformată (sec. 18, cu turn
din 1914) şi conacul „Székely” (1720, cu
transformări din sec. 19).
5. Com. în jud. Ialomiţa, alcătuită din
3 sate, situată în Câmpia Bărăganului, pe
stg. Văii Ialomiţei; 1 965 loc. (1 ian. 2011):
940 de sex masc. şi 1 025 fem. Haltă de
c.f. (în satul Malu). Produse textile. Fermă
avicolă. Culturi de cereale, plante tehnice
şi de nutreţ, floarea-soarelui, plante
uleioase, legume ş.a. Satul Sfântu
Gheorghe a fost înfiinţat în anul 1898. În
satul Malu se află bisericile cu hramurile
„Adormirea Maicii Domnului” a fostului
schit Malu (construită în perioada 4 iun.
1833–30 ian. 1837), declarată monument
istoric, şi „Cuvioasa Parascheva” (1994–
1996, sfinţită la 9 iun. 1996), iar în satul
Sfântu Gheorghe există biserica „Sfântul
Gheorghe” zidită în anii 1935–1943.
Popas turistic (în satul Malu). Cămin
cultural (1965).
6. Com. în jud. Tulcea, formată dintrun sat, situată în SE Deltei Dunării, pe
ţărmul Mării Negre, la gura de vărsare a
braţului Sfântu Gheorghe al Dunării în
Marea Neagră, la zero m alt. (aşezarea
situată la cea mai scăzută alt. din ţară);
821 loc. (1 ian. 2011): 433 de sex masc. şi
388 fem. Centru de pescuit sturioni şi alte
specii de peşte. Cherhana. Instalaţii de
preparare a peştelui şi a icrelor negre. Far
maritim. Localitatea apare menţionată
documentar, prima oară, în 1327, pe harta
genovezului Pietro Visconti. În partea de
S a com. Sfântu Gheorghe se află rezervaţia Sfântu Gheorghe–Perişor–Zătoane
(21 000 ha), care cuprinde o succesiune
de grinduri, lacuri izolate, dune de nisip,
zone mlăştinoase, bălţi, ghioluri etc., unde
cuibăresc egrete mari şi mici, lebede mute,
stârci lopătari, cormorani, pelicani ş.a.

Sfinxul din Bucegi

de nutreţ, floarea-soarelui, legume ş.a. Pe
terit. com. au fost descoperite urmele unei
aşezări din sec. 6, aparţinând populaţiei
locale, purtătoare a culturilor Ipoteşti–
Ciurel–Cândeşti. Localit. apare trecută în
catagrafia anului 1741.

SFINXUL, stâncă uriaşă, singuratică, în
M-ţii Bucegi, alcătuită din conglomerate.
Acţiunea îndelungată şi combinată a
agenţilor modelatori (vânturi, ploi,
zăpezi, îngheţ, dezgheţ etc.) a determinat
o puternică erodare a acesteia, în urma
căreia a rezultat aspectul actual (privită
dinspre lateral, stânca are înfăţişarea unui
cap uriaş de om). Există şi unele ipoteze
conform cărora Sfinxul ar fi un monument de tip megalitic.
SIBIU 1. Depresiune de eroziune (parte
componentă a Mărginimii Sibiului),
situată în zona de contact a Pod.

, pe autostrada Sibiu-Or`]tie.

SFÂNTUL IOAN BOTEZĂTORUL –
CĂMĂRĂŞEASCA, Mănăstirea ~ Õ
Târgu Cărbuneşti.
SFÂNTUL
NICOLAE-BALAMUCI,
Mănăstirea ~ Õ Grădiştea (2).
SFÂNTUL
SAVA
(sau
SAVU),
Mănăstirea ~ Õ Berzunţi (2).

SFINŢEŞTI, com. în jud. Teleorman,
formată dintr-un sat, situată în Câmpia
Găvanu-Burdea, pe râul Tinoasa; 1 264
loc. (1 ian. 2011): 594 de sex masc. şi 670
fem. Culturi de cereale, plante tehnice şi

Transilvaniei cu Carpaţii Meridionali,
între M-ţii Cindrelului şi M-ţii Lotrului
(la S), Pod. Secaşelor (NV), Pod.
Hârtibaciului (N şi NE) şi Valea Oltului
(SE). Supr.: c. 350 km2. Relieful Depr.
Sibiu, sculptat în formaţiuni mio-pliocene, este reprezentat printr-o câmpie
piemontană cu două trepte: una mai
înaltă (500–600 m alt.), respectiv piemontul colinar, şi alta mai joasă (380–500
m alt.), formată din conuri aluviare
întinse, terase şi lunci. Depr. Sibiu este
drenată de râul Cibin cu afl. săi Ruscior,
Sibiel, Orlat, Sebeş, Sadu, Hârtibaci ş.a.
Climă moderată (media termică anuală
este de 7–8°C) şi precipitaţii ce însumează, în medie, 600–700 mm anual.
Vegetaţia naturală este reprezentată prin
pâlcuri de păduri de stejar, gorun şi fag
ce alternează cu păşuni şi fâneţe naturale.
Culturi de cereale, plante tehnice şi de
nutreţ, cartofi, sfeclă de zahăr ş.a.
Pomicultură (meri, pruni, peri). Creşterea
ovinelor, bovinelor şi bubalinelor.
Importantă zonă etnografică şi folclorică,
renumită prin portul, dansurile şi
cântecele populare de o deosebită frumuseţe şi autenticitate
2. Municipiu în partea centrală a
României, reşed. jud. omonim, situat în
depresiunea cu acelaşi nume, la 410–430
m alt., pe râul Cibin; 154 274 loc. (1 ian.
2011): 72 163 de sex masc. şi 82 111 fem.
Supr.: 121,6 km2, din care c. 50 km2 în
intravilan; densitatea: 3 085 loc./km2.
Aeroport. Nod feroviar (staţia de c.f. fost
inaugurată în 1872) şi rutier. Important
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si inaugurat in 1967),
Civilizaţiei Populare (f. 1963), extins pe
o supr. de 46 ha în parcul natural 9
„Dumbrava Sibiului”, cuprinde case
vechi ţărăneşti, tehnică populară
preindustrială din sec. 18–20, unelte,
obiecte de uz casnic, ceramică, mobilier,
ţesături şi cusături populare etc.; Muzeul
căii ferate; Muzeul farmaciei; Muzeul de
arme şi trofee de vânătoare; Muzeul de
istorie naturală ş.a. Grădină zoologică.
Hipodrom. La S. au loc anual Festivalul
internaţional de jazz (din 1970), Festivalul
international de folclor „Cântecele
munţilor” (din 1975), Festivalul medieval
(din anul 2001) şi Târgul creatorilor
populari (din 1983, la 15 aug.), iar din
1990, Expoziţia internaţională de artă
fotografică. În 1993, municipiul S. a fost
Sibiu (2). Centrul municipiului (Piaţa Palatului Brukenthal)
desemnat să reprezinte România la
, extins pe 993 ha si declarat rezervatie naturala la 6 martie 2000, a fost concursul internaţional „Challenge Day”,
iar în anul 2007, Sibiul a fost Capitala
centru industrial, cultural-ştiinţific şi Mater”, Facultatea de Geografia TurisCulturală Europeană (împreună cu
turistic al ţării. În cadrul întreprinderilor mului, Facultatea de Istorie (inaugurată
oraşul Luxembourg) – titlu conferit de
industriale din S. se produc utilaje în 1969), Facultate de filologie (1971). La Parlamentul European unui oraş pe timp
agricole, echipamente pentru ind. textilă, S. funcţionează şapte colegii, între care de un an. Acest program al Parlamenministrunguri, freze, maşini de finisat, se remarcă Colegiul Naţional „Gheorghe tului European se derulează din anul
generatoare electrice, polizoare, maşini- Lazăr” (iniţial iezuit, fundat în 1692) şi 1985, Atena fiind primul oraş căruia i s-a
unelte acţionate hidraulic sau pneumatic, Colegiul Naţional „Samuel von conferit acest titlu. Parcul natural
aparate de laborator, rulmenţi pentru Brukenthal”, cu limba de predare ger- „Dumbrava Sibiului” (30 ha), amenajat
cutii de viteză, componente electronice mană (f. în 1380, care în prezent în 1929 în partea de SV a municipiului S.
pentru sisteme de frânare, scule funcţionează într-o clădire datând din Popas turistic (Hanul „Dumbrava”).
construita in
aşcheietoare, lanţuri industriale şi antide- anul 1779). La S. îşi are sediul Mitropolia Istoric. Sub actuala vatră a municipiului,
1779-1781).
rapante, roboţi industriali de asamblare, Ortodoxă a Ardealului, Arhiepiscopia cu urme foarte vechi de locuire (mărturii
matriţe, piese de schimb auto (axe Sibiului şi Episcopia Bisericii Evanghelice arheologice din Neolitic au fost identificardanice, suspensii, coliere etc.), aparate de confesiune augustină. Activitatea cate în cartierul Turnişor, iar din Epoca
de măsură şi control (singurul produ- teatrală din S. a început în 1789 (în lb. fierului, în cartierul Guşteriţa, de unde
cător de balanţe din ţară), medicamente, germană) cu sediul în bastionul Gross, s-au recuperat 377 de piese diferite, din
confecţii, tricotaje, stofe, covoare pluşate, iar în 1923 a luat fiinţă teatrul românesc, bronz, datând din sec. 12 î.Hr., printre
mochete, pături, ciorapi, mobilă, che- în prezent Teatrul Naţional „Radu care seceri, căldări, topoare, fragmente
restea, încălţăminte, articole de Stanca”; Teatrul pentru copii şi tineret de spadă, calota unui coif, podoabe ş.a.)
marochinărie şi de sport, instrumente „Gong” (f. 1956, cu secţii în limbile au fost descoperite vestigiile unei aşezări
muzicale, rechizite şcolare şi de birou, română şi germană; Filarmonica de stat daco-romane, numită Cedonia (azi cartieprefabricate din beton, produse ceramice (f. 1 ian. 1949), cu o orchestră de muzică rul Guşteriţa). La jumătatea sec. 12,
şi alim. (mezeluri, preparate din lapte, simfonică şi alta de muzică populară; respectiv în perioada 1141–1162, periconserve, paste făinoase, dulciuri, ami- Ansamblul folcloric „Cindrelul”. Studio metrul actual al municipiului a constituit
don, glucoză, dextrină, băuturi alcoolice local de radio-emisie. Cinematografe, o teritoriul primelor colonizări cu populaţie
etc.). Abator; antrepozite frigorifice. casă de cultură a sindicatelor, biblioteci germană (saşi) în Transilvania. LocaliTipografie. Universitatea „Lucian Blaga”, (între care se remarcă „Astra”, înfiinţată tatea apare menţionată prima oară, la 20
inaugurată în 1990, şi încă două Institute în 1861, cu peste 700 000 vol., c. 12 000 dec. 1191, cu numele Cibinium, într-un act
de învăţământ superior de stat (Univer- manuscrise, c. 48 000 reviste ş.a.), biblio- papal emis la Roma cu prilejul înfiinţării
sitatea creştină „Dimitrie Cantemir”, teca Muzeului Brukenthal (f. 1817, cu c. prepositurii (administraţie ecleziastică de
inaugurată la 23 apr. 2002, şi Institutul 300 000 vol. ş.a.) şi 10 muzee: Muzeul rit catolic), fiind apoi consemnată în
Teologic Ortodox, fundat în 1948 pe baza Brukenthal (25 febr. 1817), cu galerii de diferite documente cu numele Prepositus
Institutului Teologico-pedagogic al artă românească şi străină, colecţii de artă Cibiniensis (1192–1196), Prepositus Scibiortodocşilor, inaugurat în 1921 cu numele medievală transilvăneană şi de artă niensis (1211), Villa Hermani (1223),
Academia Teologică), Universitatea populară, colecţii de incunabule şi tipări- Hermannsdorf (1321), Hermannstadt
româno-germană, Universitatea „Alma turi vechi (sec. 15–17) ş.a.; Muzeul (1366) ş.a. În 1224, localitatea figura ca
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Sibiu

Sibiu (2). Turnul Olarilor

Sibiu (2). Turnul Dulgherilor

Sibiu (2). Pasajul Scărilor

Sibiu (2). Turnul Sfatului

sediu al unui comite, iar în 1302 este
menţionată în documente ca reşed. unui
scaun. După pustiirea provocată de
marea invazie mongolă din 11 apr. 1241,
aşezarea se reface repede şi-şi construieşte prima incintă fortificată (în jurul
bisericii evanghelice de azi). În 1366 a
devenit oraş (civitas), iar fortificaţiile
(zidurile de incintă) s-au extins, cuprinzând, până la sf. sec. 15, atât Oraşul de
Sus, cât şi Oraşul de Jos. În Evul Mediu,
meşteşugurile şi comerţul au cunoscut o
intensă dezvoltare, oraşul S. întreţinând
legături economice, comerciale şi culturale permanente cu Ţara Românească şi
cu Moldova (în 1376 existau 19 bresle
sibiene, în cadrul cărora se practicau 25
de meserii, iar în sec. 17–18, breslele
depăşiseră cifra 40). Comerţul oraşului
S. cu Apusul a cunoscut o permanentă
şi înfloritoare dezvoltare (la S. îşi avea
sediul o Companie grecească de comerţ
pentru facilitarea schimburilor de mărfuri
între Apus şi Răsărit), multe dintre
mărfurile sibiene erau întâlnite la Viena,
Praga, Leipzig, Gdan´sk. Din cauza
frecventelor năvăliri ale turcilor în sec.
15–16 (aceştia l-au asediat în anii 1432,
1437, 1438, 1442, 1552, fără a-l cuceri însă),
oraşul a recurs la construirea (în sec. 16–
17) unor puternice ziduri din cărămidă
roşie (fapt ce i-a atras la un moment dat
şi denumirea de Oraşul Roşu sau Cetatea
Roşie), străjuite de numeroase turnuri de
apărare şi bastioane, înconjurate de un
ingenios sistem de şanţuri şi lacuri cu
apă. În 1699, în S. existau 39 de turnuri
de pază şi apărare şi patru bastioane, din
care astăzi se mai păstrează câteva
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(bastioanele Soldisch şi Haller, turnurile
Măcelarilor, Dulgherilor, Olarilor,
Archebuzierilor, Pielarilor, Pulberăriei,
Turnul Scărilor, Turnul Gross, Turnul de
Poartă, Turnul Sfatului ş.a.). După ce
Transilvania a intrat sub administraţie
habsburgică (1699), oraşul s-a dezvoltat
continuu, vechiul burg medieval transformându-se treptat într-un oraş modern.
S-au construit numeroase edificii în care
au pătruns influenţa barocului vienez,
s-au efectuat lucrări de sistematizare şi
modernizare (au fost secate lacurile şi a
fost amenajată promenada), a fost fondat
un gimnaziu iezuit (1692) etc. În
perioadele 1703–1791 şi 1849–1865, S. a
fost reşed. guvernatorilor şi capitala
voievodatului Transilvania. În prima
jumătate a sec. 19, un nou val de colonişti
de limbă germană, proveniţi din zona
Salzburg (Austria), s-au stabilit la Sibiu.
Între anii 1836 şi 1865 au fost demolate
cele cinci porţi ale oraşului (Poarta
Turnului, Poarta Ocnei, Poarta Cisnădiei,
Poarta Sfânta Elisabeta şi Poarta
Leşurilor). În sec. 18–19, S. a fost un
important centru cultural şi politic al
românilor transilvăneni. Aici îşi desfăşurau activitatea patru tipografii, în cadrul
cărora se tipăreau numeroase periodice
româneşti şi germane, printre care
„Gazeta de Transilvania” (apărută la S.
în perioada 1881–1946, după ce fusese
publicată mai întâi la Braşov, din 1838),
„Telegraful
român”,
„Tribuna”,
„Siebenbürger Zeitung”, „Siebenbürger
Bote” ş.a., precum şi numeroase asociaţii,
societăţi şi instituţii culturale, cum sunt
Muzeul Brukenthal, Societatea „ASTRA”
inaugurat in 1817,
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(1861), un seminar ortodox (1811),
Academia de Drept (1844), un teatru şi o
bibliotecă publică (sf. sec. 18), „Societatea
transilvană de ştiinţele naturii” ş.a. În
timpul Revoluţiei de la 1848, la S. şi-au
avut sediile Comitetul Naţional Român,
Comitetul de pacificaţiune şi Comandamentul generalului Bem, iar la sf. sec. 19,
Memorandiştii îşi stabiliseră sediul tot la
S. După actul Unirii Transilvaniei cu
România, la 1 dec. 1918, la S. a fost
instalat Consiliul Dirigent, a cărui
activitate a facilitat integrarea Transilvaniei în structurile Regatului României. La
sf. verii şi începutul toamnei anului 1940,
locuitorii oraşului au protestat vehement
împotriva Dictatului de la Viena (din 30
aug. 1940), prin care Germania şi Italia
răpeau României partea de NV a Transilvaniei şi o cedau Ungariei horthyste. În
timpul evenimentelor din dec. 1989, în
municipiul S. s-au înregistrat 90 de morţi
şi nenumăraţi răniţi. Oraşul S. a fost
declarat municipiu la 17 febr. 1968, având
în subordine ad-tivă localit. componentă catedrala
Păltiniş. Monumente: biserica „Sfânta evanghelica
Maria”, iniţial romano-catolică (azi , monument
biserică evanghelică), construită în anii istoric din
1350–1450, pe locul unei vechi biserici ce 2004,
data din sec. 12, dominată de un turn de
73,34 m înălţime, ridicat în 1494, este un
monument reprezentativ al stilului gotic
transilvănean (amplă bazilică având trei
nave şi transept), care păstrează picturi
murale interioare din 1445 (datorate lui
Johannes de Rosenow) şi din 1665 (exe-
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restaurat` [n 1969, monument istoric din 2004,
Sibiu

cutate de Georg Hermann), o orgă
construită în 1671 de un meşter slovac şi
instalată în 1915, precum şi 60 de
pietre funerare sculptate artistic (între
care piatra funerară a domnului Mihnea
Vodă cel Rău, † 1510). Picturile murale
au fost restaurate în 1989-1990, iar
biserica renovată în 1997; bisericile
Azilului (1292), Minoriţilor (sec. 12,
refăcută în 1638), demolată în 1987,
Ursulinelor, reconstruită în stil gotic, în
1728-1733, pe locul unei biserici
dominicane din 1479, Franciscană
(sec.15), în stil baroc (iniţial a aparţinut
ordinului Clariselor, iar din 1716 a intrat
în posesia franciscanilor); Biserica
romano-catolică „Sfânta Treime” (1726–
1733), cu absida altarului decorată cu o
amplă frescă executată în 1777 de pictorul
vienez Anton Steinwald. Biserica este
dominată de un turn, detaşat de navă,
care a fost terminat în 1738. Orgă instalată
în 1860. Biserica a fost restaurată în 1971–
1975, iar picturile murale interioare
recondiţionate în 1977–1978; bisericile
„Buna Vestire” (1788–1789, reconstruită
în 1802–1803 după cutremurul din 14 oct.
1802, pictată la interior în 1960-1962 de
Nicolae Brana), „Sfântul Nicolae” (1811),
„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” (1778–
1788), construită prin osârdia episcopului
Ioan Inochentie Micu (Clain), „Buna
Vestire” din cartierul Guşteriţa, zidită în

Sibiu (2). Biserica evanghelică

; bastioanele
Turnul
1872-1877 cu contribuţia lui Andrei Archebuzierilor (sec. 14–16), Olarilor (sec.
Şaguna, pictată în 1964-1966 de Nicolae 14–18), Bărbierilor (sec. 14–19, cu zid de
Brana şi „Sfântul Luca” (1791); biserica apărare), Turnul Sfatului (începutul sec.
reformată-calvină (1783–1786), în stil 15, refăcut în anii 1586–1588 şi 1826),
baroc; Catedrala ortodoxă mitropolitană Turnul de apărare al porţii (1357–1366),
„Sfânta Treime”, construită în 1902–1906 Turnul Dulgherilor (1337–1366, restaurat
(pe locul unei biserici din 1778–1790), în 1967 şi 2007), Turnul Scărilor (sec. 13,
după planul arhitecţilor Virgil Nagy şi forma actuală datează din 1542) ş.a.,
József Kamar din Budapesta. Biserica are bastioanele „Gross” (1540), în care a
o cupolă şi un portal romanic, flancat de funcţionat Teatrul orăşenesc în perioada
două turnuri rectangulare, înalte de 45 1788–1945, iar în prezent găzduieşte
m, şi a fost restaurată şi repictată în 1963– sediul Filarmonicii, „Haller” (1556),
si
1965 de Iosif Keber, declarată monument „Soldisch” (1627). Numeroase case vechi:
istoric în 2004; bisericile „Sfânta Casa artelor (1370), casele „Thomas
Elisabeta”, construită în 1767–1771, în stil Altemberger” (1470–1491, cu turn-locuinţă
baroc din ordinul împărătesei Maria şi ancadramente specifice fazei de trecere
Tereza, şi „Sfântul Ioan” (Johannes), de la gotic la Renaştere, în care a funcţionat
zidită în 1881–1883, în stil neogotic, cu Primăria veche între 1545 şi 1948, „Johann
un complex de clădiri dedicat ca orfelinat Lula” (1501–1514) – reşedinţă somppentru
comunitatea
evanghelică; tuoasă, cu ample spaţii de reprezentare,
Sinagogă
(1898–1899);
Cazarma „Weidner” (1571), „Haller” (sec. 16), în
„Kempel” (Arsenalul) datând din sec. 15, stilul Renaşterii, cu elemente de
cu unele transformări din 1784, cu turn arhitectură gotică, „Reissen” (sec. 16),
„Siebenardt” (sec. 16–17), „Veşteniaru”
de apărare. Dintre vechile fortificaţii
(sec. 16–19), casa Episcopiei evanghelice
(sec. 14–16) au rămas câteva bastioane,
(1804), clădirea şcolii fostei mănăstiri a
mai multe turnuri şi unele frgmente de
Ursulinelor (1733), clădirea liceului
ziduri, cum sunt: zidul cu arce (1357–
Brukenthal (1779–1781), hanul „La mielul
1366) din Pasajul Scărilor, zidul de
alb” (sf. sec. 16) ş.a. Palatul Brukenthal –
apărare de deasupra Pasajului Scărilor
o adevărată emblemă a municipiului
(sec. 13), zidul de apărare (incinta a IIISibiu – este o construcţie amplă, cu trei
a), sec. 14–19, turnurile Pulberăriei (1485),
niveluri şi un frumos portal baroc,
de plan circular, Pielarilor (1457–1485,
realizată în anii 1778–1788, din iniţiativa
refăcut după explozia pulberii la 31 mart.
şi pe cheltuiala lui Samuel Brukenthal,
1566, după incendiul din 7 sept. 1570 şi
guvernator al Transilvaniei (1777–1787),
după explozia din 28 aug. 1638), în care acesta avea să-şi strângă colecţiile
, declarat monument istoric in anul 2005, de tablouri, antichităţi, numismatică,
minerale, cărţi ş.a. şi care a fost inaugurat
la 25 febr. 1817, ca muzeu. Alte
monumente: Podul metalic (1839), statuia
lui Daniel Teutsch (1899, sculptor Adolf
von Donndorf), bustul Mariei Tereza
(1909, autor C. Kleber), monumentele lui
Gheorghe Bariţiu (1926, sculptor Oscar
Späthe) şi Mihai Eminescu (1938, autor
Radu Moga).La S. s-a născut Hermann
Oberth (1894–1980), fizician şi inventator
german originar din România.
3. Judeţ în centrul României, situat în
partea central-sudică a Transilvaniei, la
poalele de N ale Carpaţilor Meridionali,
în Pod. Transilvaniei, în bazinele râurilor
Olt, Târnava Mare, Hârtibaciu şi Cibin,
între 45°28' şi 46°17' latitudine N şi între
23°35' şi 24°57' longitudine E, limitat de
jud. Mureş (N şi NE), Braşov (E), Argeş
(SE), Vâlcea (S) şi Alba (V şi SV). Supr.:
5 432 km2 (2,28% din supr. ţării). Populaţia
Sibiu (2). Ctedrala ortodoxă „Sfânta Treime”
(1 ian. 2011): 426 128 loc. (2,0% din
Pasajul Scarilor, construit din piatra si caramida in anii 1357-1366,

populaţia ţării), din care 207 091 loc. de
sex masc. (48,6%) şi 219 037 loc. de sex
fem. (51,4%). Populaţia urbană: 284 088 loc.
(66,7%); rurală: 142 040 loc. (33,3%).
Densitatea: 78,4 loc./km2. Structura
populaţiei pe naţionalităţi (la recensământul
din 20-31 oct. 2011): 85,2% români, 4,5%
rromi, 2,7% maghiari, 1,1% germani, apoi
italieni, greci, evrei, poloni ş.a. Reşed.:
municipiul Sibiu. Oraşe: Agnita, Avrig,
Cisnădie, Copşa Mică, Dumbrăveni,
Mediaş (municipiu), Miercurea Sibiului,
Ocna Sibiului, Sălişte, Tălmaciu. Comune:
53. Sate: 169 (din care 17 aparţin oraşelor
şi municipiilor). Localit. componente ale
oraşelor şi municipiilor: 8.
Relief variat, reprezentat prin trei
trepte principale (munţi, podişuri,
depresiuni) care coboară de la 2 535 m
alt. (vf. Negoiu) până la 285 m (în lunca
Târnavei Mari, la Mediaş), rezultând o
diferenţă de nivel de 2 250 m.
Succesiunea pe verticală a marilor unităţi
de relief, precum şi particularităţile lor
morfologice imprimă jud. S. un caracter
predominant de munte şi podiş. Zona
montană, extinsă în partea de S a jud. S.,
ocupă 30% din supr. sa, fiind formată din
masive şi culmi aparţinând M-ţilor
Făgăraş, Lotrului şi Cindrel. M-ţii
Făgăraş, situaţi în marginea de SE a jud.
S., la limita cu jud. Argeş şi Vâlcea, se
prezintă sub forma unui bloc unitar,
alungit pe direcţie V–E, cu o creastă
zimţată, dominată de mai multe vârfuri
ce depăşesc 2 000 m alt. (Negoiu 2 535 m,
al doilea vârf ca înălţime din Carpaţii
româneşti, după Moldoveanu, apoi
Vânătarea lui Buteanu 2 506 m, Vârtopu
2 499 m, Ciortea 2 426 m, Paltinu 2 398,
Suru 2 283 m ş.a.). M-ţii Lotrului şi
Cindrel (sau M-ţii Cibinului), amplasaţi
în colţul de SV al jud. S., la V de Valea
Oltului, cunoscuţi şi sub denumirea de
M-ţii Sibiului (datorită trăsăturilor lor
geografice comune), se caracterizează
prin platforme de eroziune bine
individualizate, în mare parte acoperite
cu păşuni naturale, prielnice dezvoltării
păstoritului. Cele mai înalte vârfuri din
aceşti munţi (Cindrel 2 244 m, Ştefleşti
2 242 m, Clăbucet 2 054 m, Strâmba Mare
1 830 m ş.a.) se află pe terit. jud. S. Cea
de-a doua mare unitate de relief, care
ocupă partea central-nordică a jud. S., în
proporţie de 50% din terit. său, este Pod.
Transilvaniei, reprezentat aici prin câteva
subunităţi şi anume: Pod. Hârtibaciului,
Pod. Secaşelor, Pod. Târnavelor. Zonele

depresionare, extinse pe 20% din terit.
jud. S., sunt reprezentate prin marile
depresiuni Făgăraş şi Sibiu şi prin câteva
mici bazinete şi culoare de vale (Sălişte,
Miercurea-Apold, Roşia-Vurpăr, AlţinaCaşolţ, Bazna–Balta, Chirpăr ş.a.).
Clima este temperat-continentală,
moderată, cu unele diferenţieri legate de
formele de relief, cu temp. medii anuale
cuprinse între 9,4°C pe Valea Oltului (la
Boiţa), 4,3°C pe pantele munţilor mijlocii
(la Păltiniş) şi sub 0°C pe crestele cele mai
înalte (Negoiu). Diferenţa altitudinală a
formelor de relief, precum şi circulaţia
generală a maselor de aer, caracterizată
prin frecvenţa mare a advecţiilor de aer
temperat-oceanic din V şi NV (mai ales
în perioada estivală) şi prin influenţa
scăzută a advecţiilor aerului temperatcontinental din E şi NE, determină
diferenţieri ale regimului climatic general
al jud. S. Astfel, în zonele montane verile
sunt răcoroase, cu precipitaţii abundente,
iar iernile friguroase, cu ninsori bogate
şi strat de zăpadă persistent pe o
perioadă îndelungată, în timp ce
ţinuturile de podiş se caracterizează prin
veri calde, cu precipitaţii frecvente, şi prin
ierni reci, cu strat de zăpadă relativ stabil.
Desele fenomene de inversii termice din
arealele depresionare, manifestate în
sezonul rece, determină o individualizare
topoclimatică specifică pentru aceste
zone, caracterizată prin ierni cu temp.
mai scăzute în spaţiul depresionar decât
pe pantele sau pe culmile munţilor
înconjurători. Aşa se explică faptul că
temp. minimă absolută (–34,4°C) s-a
înregistrat la Sibiu (2 ian. 1888), în aria
depresionară şi nu pe crestele munţilor.
Temp. max. absolută a atins valoarea de
39,5°C, la Sibiu, la 7 sept. 1946. Regimul
precipitaţiilor variază în funcţie de unităţile de relief, cantitatea medie anuală
oscilând între c. 650 mm în zonele
depresionare, c. 800 mm în reg. de podiş
şi peste 1 300 mm pe culmile montane.
Vânturile predominante bat dinspre V
(28,4%), SV (15,9%), NV (13%) şi E
(12,9%) cu viteze medii anuale cuprinse
între 1,8 şi 4,5 m/s, la Sibiu, şi între 1,5 şi
6,5 m/s, la Păltiniş. La sf. iernii şi
începutul primăverii în Depr. Făgăraş şi
Depr. Sibiu bate neregulat dinspre munte
un vânt cald (cu caracter de föhn) numit
local Vântul Mare, care provoacă încălziri
accentuate ce determină topirea zăpezii.
Reţeaua hidrografică de pe terit. jud.
S., cu o densitate medie de 0,9 km/km2,
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aparţine în proporţie de 2/3 bazinului
Olt şi de 1/3 bazinului Mureş. Râul Olt,
cea mai mare arteră hidrografică a jud.
S., care drenează partea de S a acestuia
pe o lungime de 56 km, colectează pe stg.
toate râurile ce coboară din M-ţii Făgăraş,
respectiv Arpaş, Cârţişoara, Râu Mare,
Avrig, Moaşa ş.a., iar pe dr. apele
Pârâului Nou şi ale Cibinului cu afl. săi
(Hârtibaciu, Sadu, Sebeş, Ruscior ş.a.).
Numeroşii afluenţi pe care îi primeşte
Oltul pe partea stângă, atât în perimetrul
jud. Braşov, cât şi în cel al jud. S. (care
izvorăsc din zona înaltă a M-ţilor
Făgăraş), fac ca în Depr. Făgăraş să se
înregistreze cea mai mare valoare a
densităţii râurilor din ţară (1,4 km/km2).
Partea de N şi NV a jud. S. este traversată
de Târnava Mare (aparţinând bazinului
Mureşului) pe direcţie NE–SV, pe o
distanţă de 72 km, cu numeroşii săi afl.
(Laslea, Valchid, Biertan, Vişa ş.a.), iar
partea de V şi SV a jud. S. este drenată
de cursul superior al Sebeşului şi de
cursurile superioare ale celor două Secaşe
(Secaşu Mic, Secaşu Mare). Potenţialul
hidroenergetic ridicat al râurilor Sadu şi
Sebeş a determinat construirea în
cursurile lor superioare a unor lacuri de
acumulare. Lacurile naturale, răspândite
în totalitate în zonele montane, aparţin
tipului glaciar (Podragu, Podrăgel, Bâlea,
Avrig, Lacu Doamnei, Iezeru Mare,
Iezeru Mic ş.a.), iar lacurile antropice, în
număr mare, au fost create în scop
hidroenergetic (Negovanu, Gura Râului,
Brădeni I şi II, Ighiş, Oaşa, Tău), piscicol
şi pentru irigaţii (Sopa, Rusciori, Valea
Sălciilor, Tocile), sau au luat naştere în
urma prăbuşirii tavanelor unor saline,
aşa cum sunt lacurile sărate, cu valoare
terapeutică, Horea, Cloşca, Crişan, Avram
Iancu, Brâncoveanu, Lacul fără Fund, Lacul
Mâţelor, Ocna Pustie ş.a.
Vegetaţia, bogată şi variată,
condiţionată de configuraţia reliefului şi
de diversitatea factorilor edafici, se
remarcă printr-o pronunţată distribuţie
pe verticală. Pe culmile M-ţilor Făgăraş,
Lotrului şi Cindrel, la peste 1 900 m alt.,
se dezvoltă pajiştile naturale, dominate
de ţăpoşică (Nardus stricta) şi păruşcă
(Festuca supina), alături de care vegetează
o serie de alte graminee (Poa alpina, Poa
laxa), cyperacee (coarna/Carex curvula,
rogozul scurt/Carex pyrenaica) şi diverse
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alte plante (ochiul găinii/Primula minima,
clopoţelul/Campanula alpina) ş.a. Printre
plantele din etajul alpin se numără
degetăruţul pitic (Soldanella pusilla),
clopoţelul (Campanula transsilvanica),
păiuşul (Festuca porcii) ş.a., iar dintre rarităţi fac parte Aulacomium turgidum,
întâlnit în circurile glaciare din M-ţii
Cindrel, unde se află la limita sudică a
arealului de răspândire a acestei specii, şi
floarea-de-colţi (Leontopodium alpinum).
În etajul subalpin (1 700–1 900 m alt.) se
întâlnesc frecvent tufărişuri de smirdar
(Rhododendron kotschyi), jneapăn (Pinus
mugo), afin (Vaccinium myrtillus), merişor
de munte (Vaccinium vitis-idaea), care

alternează cu pajiştile naturale, şi care
coboară de regulă şi în partea superioară
a etajului montan. Pădurile de molid
(Picea abies) acoperă pantele munţilor
între 1 300 şi 1 700–1 800 m alt., iar pădurile de fag (Fagus silvatica), în amestec
cu răşinoase (brad, molid), sunt extinse
pe pantele nordice ale M-ţilor Făgăraş şi
Cindrel, între 500 şi 1 300 m alt. În Pod.
Hârtibaciului predomină pădurile de
gorun (Quercus petraea) în amestec cu
carpen (Carpinus betulus) şi pădurile de
fag cu carpen, frasin, paltin, tei ş.a., iar în
depresiuni şi culoare depresionare se
găsesc petice de păduri de stejar (Quercus
robur) în amestec cu diferite esenţe
lemnoase. Pajiştile secundare din zonele
de podiş, mult restrânse din cauza
activităţilor umane, sunt dominate de

păiuşuri (Festuca sulcata), iarba-vântului
(Agrostis tenuis) şi sadină (Chrysopogon
gryllus). Vegetaţia azonală, întâlnită în
special în luncile marilor râuri, se
caracterizează prin prezenţa unor zăvoaie
de salcie (Salix alba, Salix cinerea, Salix
fragilis ş.a.), de anin negru (Alnus
glutinosa), a pajiştilor de luncă în care
domină iarba moale (Agrostis stolonifera),
precum şi a unor mici areale cu plante de
baltă, ca papura, pipirigul, rogozul ş.a.
Fauna este variată şi adaptată în cea
mai mare parte domeniului forestier,
multe dintre specii având o valoare
cinegetică deosebită. Dintre mamiferele
de interes vânătoresc se remarcă ursul,
căpriorul, cerbul, jderul, râsul, mistreţul,
vulpea, iepurele, veveriţa ş.a. Acestora li
se adaugă nenumărate specii de păsări,

printre care ierunca, mierla, cocoşul de
munte, ciocârlia de munte, gaiţa de
munte, sturzul de piatră, fâsa de munte
ş.a. Crestele munţilor înalţi, reprezintă
domeniul favorit al turmelor de capre
negre (Rupicapra rupicapra), declarate
monumente ale naturii, fiind ocrotite de
lege, iar apele râurilor şi lacurilor sunt
populate cu păstrăv, biban, clean, crap,
ştiucă, şalău, mreană ş.a.
Resursele naturale: zăcăminte de
gaze naturale, cu conţinut ridicat de metan
(99%), exploatate la Bazna, Copşa Mică,
Nou Săsesc, Ilimbav, Ghijasa de Jos, şi
zăcăminte de sare gemă, exploatate până
nu demult la Ocna Sibiului şi Miercurea
Sibiului. Marmura se extrage din carierele
de la Porumbacu de Jos, argilele din
arealele localit. Dumbrăveni, Agnita, Şura
Mare, Bazna, Mediaş ş.a., nisipurile la Aţel,
Şeica Mare, Brateiu, iar balastul din albiile
râurilor Olt, Cibin, Hârtibaciu, Târnava
Mare. O bogăţie aparte o reprezintă
pădurile (203 220 ha, la sf. anului 2007),
precum şi apele minerale clorosodice de
la Ocna Sibiului şi cele clorosodice, iodurate, bromurate de la Bazna şi Miercurea
Sibiului.
Istoric. Cele mai vechi urme de
locuire (topor din cremene, unelte din
silex), descoperite în perimetrul jud. S.
(la Racoviţa, Ocna Sibiului, Şelimbăr ş.a.),
datează din Paleolitic, iar mărturii (în
special ceramică) aparţinând triburilor
neolitice, purtătoare ale culturilor Petreşti
şi Turdaş, au fost identificate la Sibiu,
Păuca, Ocna Sibiului, Şura Mică, Caşolţ
ş.a. Perioada de trecere de la Neolitic la
Epoca bronzului (2500–1800 î.Hr.) este
ilustrată de vestigiile scoase la iveală la
Ocna Sibiului, Slimnic, Şura Mică, Păuca,
Orlat, Caşolţ, iar Epoca bronzului,
aparţinând culturilor Coţofeni (2500–1800
î.Hr.) şi Wietenberg (sec. 16–13 î.Hr.) este
bine reprezentată prin descoperirile de
la Slimnic, Cisnădie, Tilişca, Ocna
Sibiului, Mediaş, Şura Mică, Sibiu ş.a. Un
loc deosebit de important în istoria
primei Epoci a fierului (Hallstatt) din
România îl ocupă marele depozit de
bronzuri, datând din sec. 12 î.Hr., descoperit în cartierul Guşteriţa din municipiul
Sibiu, iar cea de-a doua Epocă a fierului
(La Tène) este marcată de vestigiile de la
Tilişca, Mediaş, Arpaşu de Sus ş.a., care
ilustrează gradul înalt de dezvoltare atins
de civilizaţia dacică. Din timpul stăpânirii
romane au rămas ca mărturie o serie de

vestigii ale unor castre (la Boiţa, Săcădate)
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sau ale unor aşezări civile (la Caşolţ,
Slimnic, Sibiu, Micăsasa, Mediaş, Roşia construite puternice cetăţi de apărare, cu
ş.a.). După părăsirea Daciei de către biserici de incintă, printre care se remarcă
romani (în perioada 271–275), populaţia cele de la Cisnădioara, Sibiu, Biertan,
autohtonă daco-romană de pe aceste Slimnic, Sibiel, Orlat, Mediaş ş.a. În satul
meleaguri a continuat să-şi desfăşoare Cârţa se află cea mai veche biserică în stil
activitatea neîntrerupt, aşa cum o gotic din România, aparţinând fostului
dovedesc descoperirile de la Roşia (sec. complex monahal întemeiat în 1202 de
2–3), Slimnic (sec. 3), Biertan (sec. 4), călugării cistercieni şi desfiinţat în 1474
Brateiu (sec. 4–6), Mediaş (sec. 9–10) etc. din ordinul regelui ungur Matia Corvin.
Începând cu sec. 12 apar primele Un moment memorabil din istoria jud.
menţiuni documentare ale unor aşezări S. îl reprezintă victoria obţinută de Mihai
omeneşti (cea mai veche datând din 20 Viteazul asupra oştilor maghiare ale
dec. 1191, referitoare la Cibinium, azi principelui Andrei Báthori în lupta de la
Sibiu), care se înmulţesc în sec. 13–14 Şelimbăr, din 18 oct. 1599, în urma căruia
(Stejărişu 1223, Biertan 1224, Aţel 1253,
domnul Ţării Româneşti a înaintat către
Tălmaciu 1265, Mediaş 1267, Agnita 1280,
Alba Iulia, intrând triumfal în aceasta (la
Caşolţ 1302, Bazna 1302, Nou Săsesc 1305,
21 oct. 1599), instituindu-şi astfel stăLoamneş 1320, Avrig 1364, Mihăileni
pânirea asupra întregului teritoriu al
1382 etc.). Totodată, la jumătatea sec. 12,
Transilvaniei şi realizând prima oară
respectiv în perioada 1142–1162,
unirea tuturor românilor. Spre sf. sec. 17
perimetrul actual al municipiului Sibiu
(1699), ţinuturile sibiene, împreună cu
a constituit teritoriul primelor colonizări
întreaga Transilvanie, au căzut sub
cu populaţie germană (saşi) din
dominaţia habsburgică, oraşul Sibiu
Transilvania, aici stabilindu-se, la
devenind (1703–1791 şi 1849–1865) reşed.
îndemnul regilor maghiari, familiile
guvernatorilor şi capitala principatului
venite din Saxonia superioară, cărora li
Transilvania. În cursul sec. 19, ind.
se acordau unele privilegii. Grupurile de
manufacturieră din aşezările sibiene a
colonişti germani, constituite îndeosebi
cunoscut o intensă activitate şi dezdin ţărani şi meşteşugari, s-au răspândit
apoi şi în alte zone, organizându-se în voltare, în ciuda intenţiilor Curţii impeobşti teritoriale (numite scaune), având riale de la Viena de a menţine această
dreptul de a-şi întemeia aşezări rurale, a zonă într-o stare de înapoiere, care să asiridica cetăţi, a cultiva pământul sau să gure cu materii prime provinciile
desfăşoare o activitate meşteşugărească. ereditare ale habsburgilor. Tot în această
Pe lângă numeroasele scaune sibiene, perioadă, oraşul Sibiu a fost unul dintre
care cuprindeau satele cu populaţie mixtă cele mai importante centre ale luptei
(română şi germană), supuse aceluiaşi românilor pentru emancipare naţională,
regim de exploatare de tip feudal, existau aici avându-şi sediul (din 1848) Comitetul
în Evul Mediu şi unele districte pur Naţional Român ales de Adunarea de la
româneşti (districtele Amlaşului, Făgă- Blaj. O manifestare de amploare o
raşului, sau cel din zona Sălişte–Tălmaciu reprezintă Conferinţa naţională a fruntaaparţinând Mărginimii Sibiului) care s-au şilor români din Transilvania (1/13–4/16
transformat în scaune, după modelul ian. 1861), care a adoptat două rezoluţii
celor săseşti, dar şi-au păstrat autonomia privind recunoaşterea românilor „ca
internă în întreg Evul Mediu. naţiune politică şi independentă faţă cu
Caracteristic Evului Mediu sibinian este celelalte naţiuni”, precum şi folosirea
faptul că două feude româneşti – limbii române în viaţa publică, alături de
Amlaşul şi Făgăraşul (azi situate parţial cea maghiară şi cea germană. Apogeul
în jud. S.) nu au dispărut ca posesiuni luptei naţionale a românilor sibieni este
din titulatura domnilor români de peste marcat de întrunirea Dietei Transilvaniei
munţi, fiind mereu revendicate ca bunuri la Sibiu (3/15 iul. 1863), cu participare 57
ce li se cuvin de jure din moşi-strămoşi, românească majoritară (46 de delegaţi
ele reapărând în documentele cancela-56 români, faţă de 42 maghiari şi 32 saşi), în 4
riilor domneşti chiar şi în sec. 16–18. Tot- cadrul căreia a fost votată o lege
odată, în sec. 13–15, în mai multe localităţi referitoare la egalitatea constituţională a
de pe terit. actual al jud. S. au fost naţiunii române cu celelalte naţiuni,
Legea egalei indreptatiri a natiunii romane si a confesiunilor sale
cu celelalte nationalitati, precum si Legea privitoare la

principiul egalitatii cu limbile maghiara
si germana.
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si justitie
folosirea limbii române în administraţie
pe bază de egalitate ş.a. În ultimele două
decenii ale sec. 19, locuitorii meleagurilor
sibiene au fost alături de mişcarea
memorandistă, în care alături de Ioan
Raţiu şi de alţi fruntaşi politici se numără
şi sălişteanul Dimitrie Comşa. La
începutul sec. 20, locuitorii aşezărilor
sibiene au participat activ la acţiunile
întreprinse de Comitetul Naţional Român
al jud. S. pentru unirea Transilvaniei cu
România, fapt concretizat la 1 dec. 1918
la Marea Adunare Naţională de la Alba
Iulia, la care au luat parte şi peste 8 000
de oameni din jud. S. În urma Dictatului
de la Viena din 30 aug. 1940, o parte din
jud. S., alături de zona de NV a
Transilvaniei, a fost cedată Ungariei
horthyste. În toamna anului 1944, terit.
jud. S. a fost eliberat de sub ocupaţia
ungară de către armatele române. După
1945, jud. S. a fost nevoit să se dezvolte
din punct de vedere economico-social,
cultural, ştiinţific etc. în coordonatele
impuse de regimul comunist. În perioada
interbelică, jud. S. era extins pe 3 531 km2
şi cuprindea un oraş şi 89 de sate, grupate
în 6 plăşi. Sub această formă a evoluat,
cu unele fluctuaţii, până în sept. 1950,
când regimul comunist a desfiinţat
judeţul, instituind regiunea Sibiu, cu
reşed. la Sibiu, care includea mai multe
raioane, oraşe şi comune, iar în 1952,
regiunea Sibiu a fost desfiinţată fiind
redistribuită la regiunile înconjurătoare,
o mare parte a terit. său fiind inclusă la
regiunea Stalin (ulterior regiunea
Braşov). Ca urmare a Legii nr. 2 din 17
febr. 1968 s-a revenit la forma de organizare ad-tiv teritorială bazată pe judeţe,
reînfiinţându-se jud. S. în limitele actuale.
Economia actuală a jud. S. se caracterizează printr-un pronunţat profil
industrial şi printr-o agricultură complex
dezvoltată, în mare parte privatizată.
Industria reprezintă ramura principală
a economiei jud. S., în cadrul căreia s-a
pus accent pe dezvoltarea permanentă a
potenţialului ramurilor purtătoare de
progres tehnic, cum sunt mecanica fină,
electronica, producţia instalaţiilor de
mare tehnicitate pentru industriile
chimică, energetică, metalurgică ş.a. În
cadrul întreprinderilor industriale sibiene
(unele cu capital majoritar sau integral
de stat, altele cu capital privat) se produc:

energie electrică şi termică (termocentrale
de la Sibiu şi Cisnădie şi hidrocentralele
Sadu II, Sadu V, Turnu Roşu, Avrig,
Arpaşu de Jos), aparate de măsură şi
control, biciclete, arcuri, şuruburi, acid
sulfuric, plexiglas (Sibiu, Mediaş,
Cisnădie, Copşa Mică, Avrig), confecţii,
tricotaje, stofe, covoare pluşate, mochete,
pături, ciorapi, mobilă, cherestea,
încălţăminte, articole de marochinărie şi
de sport, instrumente muzicale, rechizite
şcolare şi de birou, vase emailate pentru
uz casnic, geamuri, sticlărie pentru
menaj, prefabricate din beton, porţelanuri, faianţă, produse ceramice şi alim.
(Sibiu, Mediaş, Copşa Mică, Cisnădie,
Agnita, Avrig, Dumbrăveni, Tălmaciu,
Râu Sadului, Ocna Sibiului, Cristian ş.a.).
Un aport deosebit îl are ind. casnică
textilă, cu veche tradiţie, dezvoltată cu
precădere în satele de oieri de la poalele
munţilor (Jina, Răşinari, Sălişte, Orlat,
Gura Râului, Tilişca ş.a.).
Agricultura, în interiorul căreia s-au
produs (după dec. 1989) importante
mutaţii în ceea ce priveşte forma de
proprietate, structura producţiei etc.,
beneficiază de un cadru natural favorabil
dezvoltării tuturor ramurilor agricole,
având un profil complex, cu accent pe
cultura plantelor şi creşterea animalelor
(ramuri cu vechi tradiţii). Deşi particularităţile generale ale reliefului dau jud.
S. caracterul unui judeţ de munte şi
podiş, acesta dispune de suficiente
terenuri agricole (56,2% din supr. totală).
La sf. anului 2007, fondul funciar al jud.
S. era format din 305 353 ha terenuri
agricole (din care 296 706 ha, respectiv
97,2% în proprietate privată), 203 220 ha
acoperite cu păduri, 6 152 ha cu ape şi
bălţi şi 28 523 ha alte suprafeţe. În acelaşi
an, din totalul terenurilor agricole
(305 353 ha), 115 973 ha reveneau
suprafeţelor arabile, 106 895 ha păşunilor
naturale, 75 377 ha fâneţelor, 4 580 ha
livezilor şi pepinierelor pomicole şi 2 528
ha viilor şi pepinierelor viticole. În anul
2007, terenurile arabile erau cultivate cu
porumb (24 888 ha), plante furajere (9 562
ha), grâu şi secară (7 821 ha), orz şi
orzoaică, cartofi, sfeclă de zahăr, plante
tehnice, legume ş.a. Pomicultura, în
cadrul căreia predomină merii, prunii,
perii se practică în special în zonele
piemontane, formând bazine pomicole
compacte în arealele localit. Şura Mare,
Cisnădie, Răşinari, Orlat, Dumbrăveni,

Apoldu de Sus, Slimnic, Miercurea
Sibiului, Mediaş ş.a. În anul 2007,
producţia totală de fructe a jud. S. a fost
de 13 552 tone, din care 12 135 tone mere,
820 tone prune, 292 tone pere, 157 tone
cireşe şi vişine, 128 tone nuci ş.a. La
acestea se adaugă o importană cantitate
de fructe de pădure (afine, zmeură ş.a.).
Viticultura are condiţii favorabile de
dezvoltare în Pod. Târnavelor, unde se
găsesc mai multe podgorii, în localit.
Axente Sever, Apoldu de Sus, Mediaş,
Şeica Mică, Valea Viilor, Aţel, Miercurea
Sibiului, Biertan ş.a. Soiurile predominante de struguri sunt Traminer,
Fetească, Riesling, Pinot Gris, MuscatOttonel. În toamna anului 2007,
producţia totală de struguri a fost de
1 282 tone. Sectorul zootehnic, cu vechi
tradiţii, contribuie cu 45,8% la realizarea
producţiei totale agricole a jud. S. La
începutul anului 2008, sectorul zootehnic
(privatizat în proporţie de peste 99,7%)
cuprindea 52 500 capete bovine (99,7% în
proprietate particulară), 123 714 capete
porcine (99,8% la particulari), 448 040
capete ovine (99,9% privatizat), locul 1
pe ţară, 15 498 capete caprine şi 16 055
capete cabaline (acestea din urmă în
totalitate privatizate). Jud. S. se remarcă
şi printr-o tradiţie de creştere a unui
număr însemnat de bubaline. Avicultură
(964 825 capete păsări); apicultură (24 259
familii de albine). Ca urmare a numărului
mare de ovine, crescute în special de
particulari, jud. S. ocupă locul 1 pe ţară
la producţia de lână (1 242 tone).
Căile de comunicaţie, cu importanţă
crucială în asigurarea legăturilor economice între diferitele localit. ale jud. S. sau
cu celelalte localit. din ţară, au cunoscut
o permanentă dezvoltare şi modernizare,
cu toate greutăţile inerente perioadei de
tranziţie la economia de piaţă în care se
află judeţul. La sf. anului 2007, lungimea
reţelei feroviare sibiene însuma 145 km
(din care 44 km linii electrificate),
rezultând o densitate de 26,7 km /1 000
km2 (inferioară mediei pe ţară, care este
45,2 km/1 000 km2). Importanţa transportului feroviar este amplificată de
prezenţa pe terit. jud. S. a unui segment
din magistrala de c.f. Bucureşti–Braşov–
Sibiu–Deva–Arad care-l traversează pe
la S, pe direcţie E–V, şi a unui tronson din
magistrala feroviară Bucureşti–Piteşti–
Râmnicu Vâlcea–Podu Olt–Sibiu–Copşa
Mică–Blaj–Cluj-Napoca–Oradea, care-l

străbate median pe direcţie S–N.
Nodurile feroviare Sibiu, Copşa Mică,
Podu Olt asigură ramificaţiile pr. către
alte direcţii de penetrare. La sf. anului
2007, lungimea drumurilor publice
sibiene totaliza 1 599 km (din care 312 km
drumuri modernizate), cu o densitate de
29,4 km/100 km2 (inferioară mediei pe
ţară, care este 33,9 km/100 km2). În afara
drumurilor care împânzesc jud. S. până
în cele mai îndepărtate zone, există două
sectoare de magistrale rutiere, paralele
cu cele două magistrale feroviare,
precum şi două segmente ale şoselelor
naţionale de altitudine, care asigură
legăturile rutiere ale Munteniei cu
Transilvania pe o rută mai scurtă, dar mai
dificilă. Astfel, partea de SE a jud. include
ultimii 25 km ai Transfăgărăşanului, iar
extremitatea de SV a jud. S., la limita cu
jud. Alba, este străbătută de drumul
naţional alpin Novaci–Oaşa–Sebeş. Transporturile aeriene de mărfuri şi călători
de prin intermediul
sunt asigurate
efectuate
aeroportului din Sibiu.

„Cindrelul”), un teatru dramatic („Radu
Stanca”), cu secţii în limbile română şi
germană, un teatru de păpuşi, un studio
local de radio-emisie, 17 muzee, 219
biblioteci, cu 4 014 000 vol., un cinematograf, 14 case de cultură, 150 cămine
culturale, nouă cluburi, numeroase
formaţiuni corale şi de dansuri, ansambluri folclorice, tarafuri şi orchestre
populare etc. În acelaşi an, activitatea
sportivă se desfăşura în cadrul celor 89
de secţii sportive, care cuprindeau 2 779
sportivi legitimaţi, 141 antrenori şi 163
arbitri.
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Învăţământ, cultură şi artă. În anul
şcolar 2007–2008, reţeaua unităţilor de
învăţământ de pe terit. jud. S. cuprindea
50 de grădiniţe de copii, cu 14 594 copii
înscrişi şi 903 educatori, 93 de şcoli
generale (învăţământ primar şi
gimnazial), cu 35 408 elevi şi 2 775 cadre
didactice, 34 de licee, cu 14 687 elevi şi
985 profesori, cinci şcoli profesionale, cu
5 495 elevi şi 379 profesori, trei instituţii
de învăţământ superior (Universităţile
„Lucian Blaga” şi „Dimitrie Cantemir” şi
Institutul Teologic Ortodox), cu 21
facultăţi, 25 884 studenţi şi 801 profesori.
În anul 2007, reţeaua aşezămintelor de
cultură şi artă, concentrate cu precădere
la Sibiu, Mediaş, Copşa Mică, Agnita,
Cisnădie ş.a., cuprindea o Filarmonică de
stat (cu o orchestră simfonică şi una de
muzică populară – Ansamblul folcloric

Turism. Varietatea şi frumuseţea remarcabilă a peisajului natural (predominant
muntos şi de podiş), poziţia jud. S. la
întretăierea unor importante căi de
comunicaţie, existenţa numeroaselor
monumente istorice şi arhitectonice,
particularităţile şi autenticitatea portului
popular, originalitatea obiceiurilor şi
datinilor, prezenţa unor staţiuni climaterice şi balneoclimaterice ş.a. reprezintă principalele obiective care explică
potenţialul turistic ridicat al jud. S.
Farmecul priveliştilor montane (creste şi
vârfuri semeţe, circuri glaciare delimitate
de versanţi impunători, frecvenţa
lacurilor glaciare, pădurile de conifere
sau de foioase etc.), precum şi uşoara
accesibilitate a M-ţilor Făgăraş, Lotrului

şi Cindrel (peste 15 cabane, printre care
Negoiu, Podragu, Bâlea-Cascadă, Arpaş
ş.a., şoselele transalpine peste crestele
M-ţilor Făgăraş şi Cindrel, prezenţa liniei
de teleferic Bâlea-Lac – Bâlea-Cascadă,
numeroasele poteci de munte marcate)
au stimulat un flux turistic local şi de
tranzit foarte intens. La valorile peisagistice fără seamăn ale munţilor se
adaugă multitudinea şi diversitatea altor
obiective şi elemente de interes turistic,
printre care: monumentele medievale din
Sibiu şi Mediaş (turnuri, bastioane,
fortificaţii, case vechi, biserici, palate etc.),
ruinele cetăţilor de la Tălmaciu şi
Miercurea Sibiului şi cele ale turnului de
pază de la Turnu Roşu (Tălmaciu),
cetăţile de la Biertan şi Slimnic, bisericile
evanghelice din Cisnădie, Cisnădioara,
Miercurea Sibiului, Cristian, Avrig, Cârţa
ş.a., satele din Mărginimea Sibiului,
staţiunea climaterică Păltiniş şi staţiunile
balneoclimaterice Ocna Sibiului, Bazna
şi Miercurea Sibiului, numeroasele rezervaţii naturale şi monumente ale
naturii (rezervaţia paleontologică de la
Turnu Roşu, rezervaţia complexă Bâlea,
rezervaţia hidrogeologică „Lacul fără
Fund” din Ocna Sibiului ş.a.), monumentul de la Şelimbăr, ridicat în
amintirea victoriei repurtate în oct. 1599
de Mihai Viteazul asupra armatelor lui
Andrei Báthori, Parcul Dumbrava din
Sibiu, cu un interesant muzeu etnografic,
Muzeul păstoritului din Poiana Sibiului,
manifestările etno-folclorice din Jina,
Răşinari, Cisnădie, Agnita, Dumbrăveni,
podgoriile din Pod. Târnavelor etc.
Activitatea turistică sibiană dispune de
o bază materială adecvată, alcătuită din
31 hoteluri şi moteluri, 10 cabane, patru
campinguri, şapte vile, şapte tabere
pentru elevi cu o capacitate totală de
cazare de 5 123 locuri. Indicativ auto: SB.

I. Municipii

Localit. componente ale municipiilor

Satele care aparţin municipiilor

2. SIBIU (1191)

1. Păltiniş (1909)

Ocrotirea sănătăţii. În anul 2007,
reţeaua unităţilor sanitare sibiene era
formată din nouă spitale, cu 2 991 paturi
(un pat de spital la 141 locuitori), nouă
policlinici două dispensare, 187 cabinete
medicale private, 275 cabinete stomatologice
particulare, 123 farmacii şi puncte farmaceutice ş.a. În acelaşi an, asistenţa
medicală era asigurată de 1 081 medici
(un medic la 391 locuitori), 293 medici
stomatologi (un medic stomatolog la
1 444 locuitori) şi 293 cadre medicale cu
pregătire medie.

{n nov. 2014 s-a inaugurat segmentul
Localităţile jud. Sibiu
de autostrad` Sibiu-Or`]tie.
(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)
1. MEDIAŞ (1267)
II. Oraşe

1. AGNITA (1280)
2. AVRIG (1364)

Localit. componente ale oraşelor
1. Coveş (1357)
2. Ruja (1349)

1. Ighişu Nou (1305)

Satele care aparţin oraşelor
1. Bradu (1311–1319)
2. Glâmboaca (1322)
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3. Mârşa (1956)
4. Săcădate (1306)

3. CISNĂDIE (1204)

1. Cisnădioara (1223)

5. DUMBRĂVENI (1332)

1. Ernea (1366)
2. Şaroş pe Târnave (1283)

4. COPŞA MICĂ (1402)

6. MIERCUREA SIBIULUI (1290)
7. OCNA SIBIULUI (1263)

1. Aplodu de Sus (1290)
2. Dobârca (1309)

8. SĂLIŞTE (1265)

1. Aciliu (1330)
2. Amnaş (1309)
3. Crinţ (1954)
4. Fântânele (1366)
5. Galeş (1366)
6. Mag (1488)
7. Săcel (1319)
8. Sibiel (1366)
9. Vale (1366)

9. TĂLMACIU (1265)
III. Comune
1. ALMA
2. ALŢINA
3. APOLDU DE JOS
4. ARPAŞU DE JOS
5. AŢEL
6. AXENTE SEVER
7. BAZNA
8. BÂRGHIŞ

1. Topârcea (1309)

1. Colonia Tălmaciu (1956)
2. Tălmăcel (1453)
Satele componente
(primul sat este reşed. com.)
1. Alma (1289)
2. Giacăş (1337)
3. Şmig (1317)

9. BIERTAN

1. Apoldu de Jos (1288)
2. Sângătin (1290–1301)

11. BOIŢA

1. Alţina (1291)
2. Beneşti (1406)
3. Ghijasa de Sus (1636)

1. Arpaşu de Jos (1223)
2. Arpaşu de Sus (1509)
3. Nou Român (1307)
1. Aţel (1253)
2. Dupuş (1267)

1. Axente Sever (1305)
2. Agârbiciu (1343)
3. Şoala (1331)
1. Bazna (1302)
2. Boian (1309)
3. Velţ (1359)

1. Bârghiş (1357)
2. Apoş (1311–1345)
3. Ighişu Vechi (1291)
4. Pelişor (1357)

10. BLĂJEL

12. BRATEIU
13. BRĂDENI
14. BRUIU
15. CÂRŢA
16. CÂRŢIŞOARA
17. CHIRPĂR

5. Vecerd (1337)
6. Zlagna (1318)

1. Biertan (1224)
2. Copşa Mare (1283)
3. Richiş (1283)
1. Blăjel (1393)
2. Păucea (1366)
3. Romaneşti (1954)
1. Boiţa (1453)
2. Lazaret (1956)
3. Lotrioara (1956)
4. Paltin (1954)
1. Brateiu (1283)
2. Buzd (1356)

1. Brădeni (1297)
2. Retiş (1353)
3. Ţeline (1614)

1. Bruiu (1307)
2. Gherdeal (1532)
3. Şomartin (1307)
1. Cârţa (1223)
2. Poieniţa (1357)

1. Cârţişoara (1223)

1. Chirpăr (1332–1333)

18. CRISTIAN
19. DÂRLOS

20. GURA RÂULUI

21. HOGHILAG
22. IACOBENI

23. JINA

24. LASLEA

25. LOAMNEŞ

26. LUDOŞ
27. MARPOD
28. MERGHINDEAL
29. MICĂSASA

30. MIHĂILENI

31. MOŞNA

2. Săsăuş (1479)
3. Vărd (1317–1320)
4. Veseud (1379)

32. NOCRICH

1. Cristian (1223).

1. Dârlos (1317)
2. Curciu (1322)
3. Valea Lungă (1309)

1. Gura Râului (1380)

1. Hoghilag (1309)
2. Prod (1348)
3. Valchid (1345)
1. Iacobeni (1309)
2. Movile (1355)
3. Netuş (1309)
4. Noiştat (1355)
5. Stejărişu (1223)
1. Jina (1396)

1. Laslea (1309)
2. Floreşti (1305)
3. Mălâncrav (1305)
4. Nou Săsesc (1305)
5. Roandola (1322)
1. Loamneş (1320)
2. Alămor (1319)
3. Armeni (1319)
4. Haşag (1263)
5. Mândra (1750)
6. Sădinca (1913)
1. Ludoş (1330)
2. Gusu (1309)

1. Marpod (1349)
2. Ilimbav (1375)

1. Merghindeal (1332–1335)
2. Dealu Frumos (1329)

1. Micăsasa (1267)
2. Chesler (1439)
3. Ţapu (1309)
4. Văleni
1. Mihăileni (1382)
2. Metiş (1319)
3. Moardăş (1373)
4. Răvăşel (1394)
5. Şalcău (1394)
1. Moşna (1280)
2. Alma Vii (1298)
3. Nemşa (1359)

33. ORLAT

34. PĂUCA

35. POIANA SIBIULUI

Sibo

1. Nocrich (1263)
2. Fofeldea (1332–1335)
3. Ghijasa de Jos (1319)
4. Hosman (1317–1320)
5. Ţichindeal (1350)
1. Orlat (1265)

1. Păuca (1309)
2. Bogatu Român (1324)
3. Broşteni (1296)
4. Presaca (1647)

1. Poiana Sibiului (1490)

36. POPLACA

1. Poplaca (1382)

38. RACOVIŢA

1. Racoviţa (1443)
2. Sebeşu de Sus (1733)

37. PORUMBACU DE JOS

39. RĂŞINARI
40. RÂU SADULUI

41. ROŞIA

42. SADU

43. SLIMNIC

44. ŞEICA MARE

45. ŞEICA MICĂ
46. ŞELIMBĂR

1. Porumbacu de Jos (1466)
2. Colun (1322)
3. Porumbacu de Sus (1466)
4. Sărata (1466)
5. Scoreiu (1392)

1. Răşinari (1204)
2. Prislop (1954)

1. Râu Sadului (1750)

1. Roşia (1327)
2. Caşolţ (1302)
3. Cornăţel (1306)
4. Daia (1327)
5. Nou (1322)
6. Nucet (1387)
1. Sadu (1335)

1. Slimnic (1282)
2. Albi (1954)
3. Pădureni
4. Ruşi (1424)
5. Veseud (1332–1335)

1. Şeica Mare (1308–1310)
2. Boarta (1349)
3. Buia (1296)
4. Mighindoala (1956)
5. Petiş (1336)
6. Ştenea (1392)
1. Şeica Mică (1311–1348)
2. Soroştin (1311)
1. Şelimbăr (1323)
2. Bungard (1429)
3. Mohu (1494)
4. Veştem (1468)
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47. ŞURA MARE
48. ŞURA MICĂ
49. TÂRNAVA
50. TILIŞCA

1. Şura Mare (1332–1335)

51. TURNU ROŞU

1. Turnu Roşu (1476)

1. Şura Mică (1323)

52. VALEA VIILOR

1. Valea Viilor (1263)

2. Hamba (1332–1335)
2. Rusciori (1380)

1. Târnava (1331)

2. Colonia Târnava (1956)

53. VURPĂR

2. Sebeşu de Jos (1733)
2. Motiş (1319)

1. Vurpăr (1296)

1. Tilişca (1366)
2. Rod (1419)

SIBO Õ Jibou.

SIC 1. Dealurile Sicului, regiune colinară
în Câmpia Transilvaniei, parte
componentă a Câmpiei Fizeşului, situată
la S de valea râului Fizeş, alcătuită
predominant din depozite tortoniene
(argile marnoase, gresii, tufuri, sare).
Relieful, dezvoltat pe structuri diapire,
este dominat de cueste, vârfuri reziduale,
cu alt. de 450–550 m, versanţi afectaţi de
alunecări, ravene, torenţi etc.
2. Com. în jud. Cluj, formată dintr-un
sat, situată în zona Dealurilor Sicului;
2 517 loc. (1 ian. 2011): 1 205 de sex masc.
şi 1 312 fem. Piscicultură în iazuri şi
heleşteie. În arealul com. S. se află o zonă
de stufărişuri, situată în amonte de Tăul
Ştiucii, pe terit. com. Fizeşu Gherlii,
declarată rezervaţie ornitologică (biocomplex acvatic care constituie loc de pasaj
pentru păsările migratoare). În satul Sic,
menţionat documentar, prima oară, în
1291, se află o biserică din sec. 13 (azi
biserică reformată), cu forme de tranziţie
de la arhitectura romanică la cea gotică,
ce păstrează fragmente de picturi murale
interioare din sec. 14 („Judecata de Apoi”,
Legendele Sfintei Ursula, Sfântului
Nicolae, Sfântului Ladislau), bisericile din
lemn cu hramurile „Sfântul Ioan Gură de
Aur” (1707), cu decor sculptat şi cu turnclopotniţă cu foişor pe pronaos, şi „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1731) şi o
biserică romano-catolică (1758–1795).

SICAŞ, pas în Carpaţii Orientali, pe
cursul superior al râului Şicăsău (afluent
drept al Târnavei Mari), între M-ţii
Gurghiu (la V) şi M-ţii Harghita (la E), la
1 000 m alt. Străbătut de o şosea modernizată care face legătura între Depr.
Giurgeu şi Depr. Odorhei.
SICHEVIŢA, com. în jud. Caraş-Severin,
alcătuită din 19 sate, situată pe stg. Văii

Dunării şi al lacului de acumulare Porţile
de Fier I, la poalele M-ţilor Almăj şi
Locvei, la graniţa cu Serbia; 2 443 loc. (1
ian. 2011): 1 171 de sex masc. şi 1 272 fem.
Expl. de granit. Mori acţionate hidraulic
(mori de apă). Pescuit în regim natural.
Pomicultură. Muzeu cu colecţii de
arheologie, etnografie şi numismatică (în
satul Gornea). În arealul satului Gornea
au fost descoperite (după 1968) vestigiile
unei aşezări neolitice datând din milen.
5–4 î.Hr. (cultura Vinča-Turdaş), urme
materiale din Epoca bronzului şi din
prima Epocă a fierului, precum şi
vestigiile unui castru roman din piatră
(60 x 60 m) şi ale unei aşezări romane
civile. Satul Sicheviţa apare menţionat
documentar, prima oară, în perioada
1690–1700. În satul Gornea există schitul
cu acelaşi nume (de călugări), întemeiat
în anul 2001, cu biserica având hramul
„Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”,
un paraclis sfinţit la 21 nov. 2006, chilii,
bucătărie, trapeză şi un arhondaric
construit în anul 2002.

SICULENI, com. în jud. Harghita,
formată dintr-un sat, situat în Depr. Ciuc,
pe cursul superior al Oltului, în zona de
confl. cu râurile Racu, Segheş şi Şugo, la
poalele M-ţilor Harghita şi Ciuc; 2 848
loc. (1 ian. 2011): 1 420 de sex masc. şi
1 428 fem. Prelucr. lemnului şi a cărnii.
Creşterea bovinelor, porcinelor şi a
ovinelor. Satul Siculeni apare menţionat
documentar, prima oară, în 1567. În
noaptea de 7 ian. 1764, trupele imperiale
habsburgice au tras cu tunul de pe
Dâmbul Bogat în locuitorii satului
Siculeni (pentru că bărbaţii de aici
refuzaseră să se înroleze în regimentele
grănicereşti înfiinţate din ordinul Curţii
imperiale de la Viena), omorând peste
500 de oameni. În amintirea victimelor
secuieşti, în 1899 a fost ridicată Columna

memorială „Siculicidium”. Până la 17
febr. 1968, satul şi com. S. s-au numit
Harghita. Până la 7 apr. 2004, com. S. a
avut în componenţă satele Ciaracio,
Ciceu (care la acea dată au format com.
Ciceu), Racu şi Satu Nou (aceste două
sate din urmă au format com. Racu, jud.
Harghita).

SIGHETU MARMAŢIEI, municipiu în
jud. Maramureş, situat în extremitatea de
N a României, în partea de NV a Depr.
Maramureş, la 274 m alt., la poalele
dealurilor Solovan, Dobăieş, Câmpu
Negru ş.a., pe râul Iza, în apropiere de
confl. cu Tisa, la graniţa cu Ucraina;
40 873 loc. (1 ian. 2011): 19 750 de sex
masc. şi 21 123 fem. Supr.: 135,3 km2, din
care 16,9 km2 în intravilan; densitatea:
2 419 loc./km2. Staţie de c.f. (inaugurată
în 1875). Nod rutier. Expl. de balast.
Producţie de motoare, de turbine, de

Sighetu Marmaţiei. Biserica reformată

Sighetu Marmaţiei. Muzeul arhitecturii populare
maramureşene

instrumente optice şi echipamente
fotografice, de aparate, dispozitive şi
instrumente medicale şi de laborator, de
mobilă, cherestea, placaj, plăci aglomerate din lemn/PAL, plăci fibrolemnoase, de şuruburi, de piese de schimb
pentru autovehicule, de conf. textile, de
tricotaje, covoare, cărămizi, plăci de
teracotă, şamotă, de încălţăminte, de perii
din păr de animale şi de produse alim.
(preparate din lapte şi carne, băuturi
alcoolice, panificaţie ş.a.). Moară de
cereale. Pomicultură. Teatru popular.
Parcul „Grădina Morii”, cu arbori
multiseculari (peste 200 de ani vechime),
printre care se află numeroşi plopi, înalţi
de 40 m şi cu o circumferinţă de 8,20 m.
Muzeul Maramureşului (f. 1873, reorganizat în 1957), cu secţii de istorie,
etnografie şi artă populară (sculpturi în
lemn, icoane pe sticlă, ţesături şi broderii,
covoare, obiecte casnice, măşti, ceramică
maramureşeană etc.); Muzeu de ştiinţele

Sighetu Marmaţiei. Centrul municipiului

naturii (1878); Muzeul arhitecturii
populare maramureşene, inaugurat la 30
mai 1981,situat în aer liber, pe Dealul
Dobăieş, cuprinde toate tipurile de
construcţii săteşti din Maramureş; Muzeu
memorial închinat victimelor comunismului, organizat în sediul fostului
penitenciar şi inaugurat la 20 iun. 1997;
Casa memorială „Ellie Wiesel” şi Muzeul
culturii evreieşti. Festivalul anual al
datinilor şi obiceiurilor de iarnă
„Marmaţia”, care se desfăşoară (din 1968)
în luna decembrie. La S.M. a funcţionat
în anii comunismului unul dintre cele
mai dure penitenciare din ţară, în care şi-au
găsit sfârşitul numeroase personalităţi
româneşti (aici a murit, printre mulţi alţii,
Iuliu Maniu, în noaptea de 4 spre 5 febr.
1953). Istoric. Cele mai vechi urme de
locuire identificate pe terit. actualului
oraş datează din Paleolitic şi Neolitic, iar
pe Dealul Solovan au fost descoperite
(1964–1965) vestigiile unei aşezări fortificate din Epoca bronzului târziu. Localit.
apare menţionată documentar, prima
oară, în 1326, iar apoi în 1334 (cu numele
Plebanus Dygnet/Zygnet sau Zyket) şi în
1346 (cu denumirea de Zyghet). În 1394,
aşezarea a devenit reşed. voievodală a
Comitatului Maramureş, servind şi ca loc
de adunări şi târguri, pe care rutenii o
numeau Sihot. În 1397, localit. este
consemnată în documente ca oppidum
(târg), în 1459 ca civitas (oraş), iar mai
târziu cu toponimul Marmaţia (Datum
Marmatiis). În sec. 16, la S.M. a luat fiinţă

Sighetu Marmaţiei
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o şcoală calvină românească, ce a
funcţionat până în sec. 17, iar în 1836 s-a
deschis o Academie de Drept (reorganizată în 1869), care a existat până în 1920.
La 5 febr. 1861, intelectualii maramureşeni au fondat „Asociaţiunea pentru
cultura poporului român din Maramureş”, una dintre cele mai vechi instituţii
de cultură, dar cu o existenţă efemeră
(până în 1867), în 1862 a fost întemeiat
„Institutul pedagogic românesc” (Preparandia), care a funcţionat până în 1872,
iar în 1867 a fost înfiinţată Societatea de
lectură a românilor maramureşeni
„Dragoşeanca”. Până la 1 ian. 1965, oraşul
s-a numit Sighet, iar la 17 febr. 1968 a fost
declarat municipiu. În prezent, municipiul S.M. are în subordine ad-tivă 5
localit. componente: Iapa, Lazu Baciului,
Şugău, Valea Cufundoasă, Valea Hotarului. Monumente: biserică romanocatolică, atestată documentar în 1326 (din
1540 aparţine cultului reformat),
reconstruită în stil neogotic (1859–1862);
biserica fostei mănăstiri a piariştilor
(1730–1775); biserica romano-catolică
(1736); biserica ucraineană cu hramul
„Înălţarea Sfintei Cruci” (1791); biserica
ortodoxă cu hramul „Adormirea Maicii
Domnului” construită în 1890–1892 şi
pictată în perioada 1930–1933 de Traian
Biltiu-Dâncuş, ajutat de pictorul italian
Tasso Marcini şi Elena Mureşan. Biserica
a fost restaurată integral, inclusiv pictura,
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în anii 2003–2008 şi are un iconostas nou,
din stejar, cu icoane pictate de soţii
Drânceanu; clădirea Vicariatului ortodox
ucrainean (sec. 19); clădirea fostei şcoli
reformate (1802), în care a funcţionat
(1836–1920) Academia de Drept, azi
Liceu pedagogic; clădirea fostei Primării
(sec. 19), azi Casa Armatei; Palatul
Prefecturii (1691–1697); clădirea fostului
Tribunal (1893), azi sediul Primăriei
municipale; Cazarma (1850–1890); clădirea construită în anii 1890–1910, în care
a fost sediul unei Loji francmasonice;
clădirea Gării C.F.R. (1893–1897); clădirea
fostului penitenciar (1897), azi muzeu
memorial: Sinagogă (1902); Palatul
Cultural (1913). Casa-muzeu „Elie
Wiesel” – casa în care s-a născut (1928)
scriitorul american de origine ebraică Elie
Wiesel, laureat al Premiului Nobel pentru
pace (1986).

SIGHIŞOARA, municipiu în jud. Mureş,
situat în Pod. Târnavelor, la 315–425 m
alt., la poalele dealurilor Gării (528 m alt.)
la N, Stejăriş (542 m), la E, Dealul de
Mijloc (603 m), la S, Brădet (524 m), la V
şi dominat de Dealul Cetăţii (425 m), pe
stg. râului Târnava Mare, la confl. cu râul
Şaeş, la 56 km SE de municipiul Târgu
Mureş; 31 956 loc. (1 ian. 2011): 15 218 de
sex masc. şi 16 738 fem. Supr.: 113,5 km2,
din care 11,8 km2 în intravilan; densitatea:
2 708 loc./km2. Staţie de c.f. (inaugurată
în 1898). Nod rutier. Expl. de balast.
Producţie de fire şi cabluri electrice şi
electrocasnice, de fire sintetice şi
artificiale, de aparate, dispozitive şi
instrumente medicale şi de laborator, de
mobilă, de mobilier sanitar, scolar, de
laborator şi de birou, de confecţii (în
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special camăşi bărbăteşti), lenjerie de
corp, îmbrăcăminte din piele, de articole
de marochinărie si de voiaj, de cărămidă,
ţiglă, var, geamuri, faianţă, de articole
pentru menaj (vase emailate, farfurii,
ceşti, sticle de ambalaj), de obiecte
ornamentale (bibelouri, vaze pentru flori
etc.) şi de produse alim. (preparate din
carne şi lapte, băuturi alcoolice, oţet,
panificaţie ş.a.). Muzeu municipal de
istorie şi artă feudală, organizat (1899) în
Turnul cu ceas, care cuprinde colecţii de
arheologie, istorie şi etnografie (mobilier,
arme, unelte, ceasuri, icoane etc.); Casa
memorială „N.D. Cocea” şi casa în care
a copilărit Hermann Oberth (născut la
Sibiu în 1894–m. 1980), fizician şi
inventator german originar din Romînia.
La S. are loc anual Festivalul artelor
medievale (din 1993) şi Festivalul
internaţional de blues (din anul 2005).
Istoric. S. constituie una dintre cele mai
vechi şi constante vetre de locuire ale
ţării, aici fiind descoperite vestigii
arheologice datând din Neolitic, din
perioada de mijloc a Epocii bronzului
(sec. 16–13 î.Hr.) şi din Epoca fierului (La
Tène, sec. 2 î.Hr.-1 d.Hr.). În 1897, pe
Dealul Wietenberg (numit şi Dealul
Turcului) de lângă S. au fost descoperite
urmele unei aşezări, specifice perioadei
de mijloc a Epocii bronzului, în care s-au
găsit spade, topoare, securi, săbii ş.a.
(toate din bronz), precum şi numeroase
vase ceramice (străchini cu buza
prelungită în lobi unghiulari, ceşti cu o
toartă, vase cu picior ş.a.) decorate cu
benzi spiralate-meandrice, care alcătuiesc
motive cu valoare de simbol solar şi care
au dat numele Culturii Wietenberg (sec.
16–13 î.Hr.). În 1861, în punctul
„Kulterberg” de pe Dealul Stejăriş a fost
descoperită o mare necropolă daco-

romană, cu morminte de incineraţie şi de
înhumaţie, datând din sec. 2–3, din care
s-au recuperat vase ceramice dacice şi
monede romane, iar în 1960, în punctul
numit „Pârâul Hotarului” din SV
oraşului S. au fost identificate 12
morminte de incineraţie în care s-au găsit
fibule, vase ceramice dacice, vârfuri de
săgeţi, monede romane ş.a. Pe platoul
Pomoale au fost scoase la iveală urmele
unui castru roman cu val de pământ şi
şanţ, care a aparţinut Legiunii a XIII-a
Gemina, precum şi ale unei aşezări civile
romane (sec. 2–4), în care s-au găsit ţigle,
cărămizi cu ştampilă, inscripţii de cult şi
funerare, reliefuri, inele din aur cu
filigran, opaiţe, 26 de monede romane
emise în perioada 108–248 ş.a. La mijlocul
sec. 12 au fost aduşi în această zonă
colonişti germani din Saxonia (saşi),
cărora li s-au acordat anumite drepturi
şi privilegii, creându-se (în sec. 13) un
adevărat burg medieval cu caracter
meşteşugăresc şi comercial, înconjurat de
ziduri de apărare. Cronicarul sas Georg
Krauss (1607–1679) menţionează, întruna dintre lucrările sale, întemeierea
cetăţii Sighişoara în anul 1191. Documentar însă, localitatea apare consemnată
pentru prima oară în 1224, în Diploma
regelui Andrei II al Ungariei. Ulterior,
aşezarea medievală este menţionată în
documentele vremii cu diferite nume:
Castrum Sex sau Seniores de Castro Sex (14
dec. 1280), Schaäsburg (1282), Schespurch
(1298), Segusvár (1300), Civitas de Segusvár
(1367), Sighişoara (din 1435). Se pare că
numele aşezării derivă de la râul Şaeş, pe
care localnicii de origine germană îl
numeau Schaäs (de unde Schaäsburg), iar
cei de origine maghiară îi spuneau
Segesd (de unde Segesvár), adică (în
ambele limbi) Cetatea Şaeşului. În 1339,
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localit. a devenit reşed. unui comitat şi
un important centru meşteşugăresc, iar
în 1345 a fost recunoscută ca oraş. În sec.
13–14, S. făcea parte din Terra Blachorum
(Ţara Românilor). În sec. 14–15, în urma
construirii unei extinse centuri de
fortificaţii (ziduri, bastioane, turnuri de
apărare, păstrate în mare parte şi astăzi),
S. s-a impus ca unul dintre cele mai
puternice burguri (oraş-cetate) din partea
de E a Europei, în care funcţionau 15
corporaţii, 20 de bresle ş.a., iar în 1493 a
primit dreptul de a organiza târguri
anuale. La începutul sec. 16 a avut loc un
intens proces de depopulare temporară
a cetăţii, locuitorii săi părăsind-o ca
urmare a frecventelor atacuri şi jafuri. În
1585 şi 1603, oraşul a fost afectat de
foamete, în 1601 şi 1604 prădat de oastea
generalului austriac de origine italiană
Giorgio Basta, iar în anii 1554, 1572, 1586,
1603, 1646–1647, 1661, 1709, 1719,
populaţia a fost decimată de ciumă. La
30 apr. 1676, c. 3/4 din oraş a fost distrusă
de un puternic incendiu, amplificat şi de
explozia depozitului de muniţii aflat în
Turnul croitorilor. În 1785, S. figura
printre pr. oraşe ale Transilvaniei în care
se dezvoltase pe scară largă cultura
viermilor de mătase. Locuitorii din S. au
participat la acţiunile revoluţionare din
1848–1849, precum şi la evenimentele
anului unionist 1918. Oraşul, declarat
municipiu la 17 febr. 1968, are în
subordine ad-tivă 6 localit. componente
(Angofa, Aurel Vlaicu, Rora, Şoromiclea,

Sighişoara. Turnul croitorilor

Venchi, Viilor) şi un sat (Hetiur), atestat
documentar în 1301. Monumente: la S.
se păstrează cel mai frumos şi mai
complet ansamblu urban medieval din
România (sec. 14–17), care are înfăţişarea
unei aşezări cu străzi înguste (unele în
pantă), cu case masive din cărămidă,
totul înconjurat de o centură de ziduri
(supraînălţate în sec. 15 şi 17, de la 4 m
cât erau iniţial la 8 m înălţime), lungă de
930 m, întărită cu 4 bastioane (în prezent
mai sunt 3) şi 14 turnuri de apărare (din
care se mai păstrează doar nouă) purtând
numele unor bresle: Turnul funarilor
(sec. 14); Turnul cositorarilor (1583), înalt
de 45 m, întărit (sec. 15) cu creneluri şi
guri de tragere; Turnul tăbăcarilor (sec.
14–15); Turnul cojocarilor (sec. 14, refăcut
în 1676), de plan pătrat (5 x 5 m); Turnul
croitorilor (sec. 13–14), refăcut în anii
1677–1678 după distrugerea provocată
de explozia din 30 apr. 1676 (aici se afla
pulberăria oraşului) şi restaurat în 1935,
are o formă dreptunghiulară (14 x 8 m);
Turnul măcelarilor (sec. 15), iniţial cu
bază octogonală, reconstruit hexagonal
în sec. 16; Turnul cizmarilor (1521, refăcut
în anii 1676–1681 după incendiul din
1676); Turnul fierarilor construit în 1631
pe locul vechiului Turn al bărbierilor
demolat în 1630. Cel mai puternic şi
monumental este Turnul Primăriei
(Sfatului) sau Turnul cu ceas (sec. 14),
înalt de 64 m, străjuit la partea superioară
de patru turnuleţe secundare de 12,5 m
înălţime fiecare, plasate pe colţurile
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acoperişului, care reprezentau simbolul
autonomiei judiciare a Sighişoarei. Acest
turn a fost reşed. primăriei oraşului până
în anul 1556, apoi a avut diverse
destinaţii, iar în 1899 a fost amenajat ca
muzeu de istorie a oraşului. Forma
actuală a Turnului cu ceas datează din
1676, când a fost reparat după incendiul
din 30 apr. 1676. Avariat de curuţi în
1704, turnul a fost reparat abia în anii
1775–1776. Orologiul turnului este atestat
documentar în 1648, an în care au fost
montate şi figurinele acestuia (care
reprezintă fiecare câte o zi a săptămânii),
operă a meşterului-sculptor Johann
Kirschel. În 1964, meşterul german Fritz
Konrad a adaptat acestui ceas un motoraş
electric. Alte monumente: Bastionul
artileriei (1551); biserica fostei mănăstiri
a Dominicanilor, de mari dimensiuni
(44,50 m lungime, 12,60 m lăţimea navei,
5,70 m lăţimea corului), apare menţionată
documentar, prima oară, în 1298 ca
biserică-hală, în perioada 1483–1515 a fost
amplificată în stilul goticului târziu, iar
în 1550 a fost preluată de cultul
evanghelic. Afectată parţial de incendiul
din 30 apr. 1676, biserica a fost restaurată
în anii 1677–1682 şi renovată în anii 1928–
1929. Biserica posedă un altar baroc (din
1680), o orgă mare şi o orgă mică,
instalate în 1715, şi o colecţie de 39 de
covoare datând din sec. 17; biserica
evanghelică din Deal, construită în trei
etape (sec. 12–15), iniţial în stil romanic
(biserică-hală), refăcută în 1345 în stil
gotic târziu şi amplificată în perioada
1429–1483, păstrează un amvon sculptat
în 1480, fragmente de picturi murale
interioare executate în anii 1483–1488 de
Kendlinger Jacobus şi Valentin, un altar
poliptic pictat (c. 1515) şi mobilier (strane
din lemn) în stilul Renaşterii, realizat în
1523–1528 de Johannes Reychmuth. La
această biserică s-a întrunit (în 1506)
nobilimea maghiară, secuiască şi săsească
pentru a reînnoi Unio Trium Nationum
(încheiat în sept. 1437) în vederea
excluderii românilor din viaţa politică a
Transilvaniei. Biserica evanghelică din
Deal a fost supusă unor reparaţii în anii
1590, 1613, 1654–1655, 1698, 1728, 1934,
iar în periaoda 1992–2003 a fost restaurată
integral (inclusiv picturile murale). Acest
ultim proiect de restaurare a fost distins,
în anul 2005, cu Marele premiu „Europa
Nostra” decernat de Uniunea Europeană
pentru patrimoniu; biserica greco-catolică
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Sihastru

Sighişoara. Biserica evanghelică din Deal

(a leproşilor), în stil gotic (1480–1500);
biserica ortodoxă cu hramul „Intrarea în
Biserică a Maicii Domnului” (1788–1797),
cu iconostas nou, realizat din lemn
sculptat, instalat în 1997; biserica reformată (1888), în stil neogotic, construită
după planul arhitectului Alpar Ignac din
Budapesta; biserica unitariană (1936–
1938); biserica romano-catolică, cu o navă
de 30 m lungime, a fost constuită în anii
1895–1900, în stil eclectic (neogotic şi
neoromanic), pe locul fostului Turn al
lăcătuşilor care fusese reconstruit după
incendiul din 30 apr. 1676, dar demolat
în 1894; Catedrala ortodoxă cu hramul
„Sfânta Treime” construită în anii 1934–
1937 după planul arhitectului Dumitru
Petrescu-Gopes şi pictată la interior de
Anastasie Damian (picturile au fost
restaurate în 1980–1984); biserica ortodoxă din cartierul Corneşti (1797, pictată
în 1818 de Ioan Pop din Făgăraş); Scara
şcolarilor (acoperită), construită în anul
1642, pe o pantă cu o diferenţă de nivel
de 24 m, iniţial formată din 300 de trepte
din lemn, iar în prezent doar din 175 de
trepte întrerupte de platforme late. La
capătul de sus al scării se află o şcoală,
care funcţionează din 1522, cu o clădire
construită în două etape (1729 şi 1803),
la care a învăţat, printre alţii, savantul
Hermann Oberth; Gangul babelor,

construit din lemn (în 1844), prin care
bătrânii oraşului aveau acces uşor spre
biserică, pe timp nefavorabil; Podul
„Mamut” (lung de 35 m şi lat de 8,90 m),
construit din lemn în 1873–1874, de
inginerul W. Mildt, a fost distrus de
inundaţiile din 1975, pe locul lui fiind
construit un pod din beton; casa în care
a locuit Vlad Dracul (1431–1436) şi în care
se presupune că s-a născut Vlad Ţepeş;
Casa cu cerb (sec. 17), distrusă de incendiul din 30 apr. 1676 şi reconstruită în
1691 de primarul Michael Deli (proprietarul ei de atunci) şi restaurată în anii
1997–2001 ş.a. În satul Hetiur se află o
biserică evanghelică (sec. 15, cu unele
transformări din sec. 17 şi 19 şi turnclopotniţă din 1744) şi o biserică ortodoxă
cu hramul „Buna Vestire” (1808). În 1992
au fost iniţiate şi sponsorizate (de unele
firme din Germania) ample lucrări de
consolidare şi renovare a oraşului
medieval, cu toate obiectivele sale (ziduri,
turnuri, clădiri vechi etc.), iar în 1999,
ansamblul urban medieval Sighişoara a
fost inclus pe lista patrimoniului cultural
mondial UNESCO. Pe Dealul Stejăriş se
află o pădure de stejari, declarată rezervaţie
forestieră. Important centru turistic.
SIHASTRU, Mănăstirea ~ Õ Ploscuţeni.

SIHĂSTRIA, Mănăstirea ~ Õ VânătoriNeamţ.
SIHĂSTRIA PLĂIŞOR Õ Săliştea.

SIHĂSTRIA VORONEI, Mănăstirea ~ Õ
Vorona.
SIHLA, Schitul ~ Õ Vânători-Neamţ.

SIHLEA, com. în jud. Vrancea, alcătuită
din 4 sate, situată în zona de contact a
Câmpiei Râmnicului cu Subcarpaţii
Vrancei; 5 404 loc. (1 ian. 2011): 2 651 de
sex masc. şi 2 753 fem. Staţie (în satul
Sihlea) şi haltă de c.f. (în satul Voetin),
inaugurate la 13 iun. 1881. În satul Sihlea
se află un conac (sec. 19) şi o biserică având
hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi
Elena” (1850–1854), iar în satul Voetin,
biserica ortodoxă cu hramul „Adormirea
Maicii Domnului”, ctitorie din 1808 a
serdarului Asanache Robescu.

SIHLOAIA, vârf în Obcina Mare, reprezentând alt. max. a acesteia (1 224 m).
SIHOT Õ Sighetu Marmaţiei.

SILIŞTEA 1. Com. în jud. Brăila, alcătuită
din 6 sate, situată în zona de contact a
Câmpiei Brăilei cu Câmpia Siretului
Inferior, pe dr. văii inf. a Siretului; 1 869
loc. (1 ian. 2011): 929 de sex masc. şi 940

fem. Producţie de tuburi şi bolţuri.
Fabrică de nuteţuri combinate. Morărit.
Creşterea bovinelor. Satul Siliştea apare
menţionat documentar, prima oară, în
1756. Până la 1 ian. 1965, satul şi com. S.
s-au numit Nazâru. Săpăturile arheologice
efectuate în anul 2000 au scos la iveală
vestigiile unei aşezări neolitice, a unui
bordei, a unei locuinţe de suprafaţă şi a
unei vetre de foc în care s-au găsit
fragmente de vase ceramice, unelte, vase
şi borcane de provizii, castroane, străchini
tronconice, unele decorate cu linii oblice
incizate, aparţinând culturilor Babadag I
şi Babadag II.
2. Com. în jud. Constanţa, alcătuită
din 2 sate, situată în partea de V a Pod.
Carasu, pe râul Ţibrind; 1 418 loc. (1 ian.
2011): 700 de sex masc. şi 718 fem. Nod
rutier. Până în 1993, com. S. a avut în
componenţă satele Dropia şi Tortoman
care în acel an s-au desprins din această
comună şi au format com. Tortoman, jud.
Constanţa.
3. Com. în jud. Teleorman, alcătuită
din 3 sate, situată în Câmpia GăvanuBurdea, pe cursurile superioare ale
râurilor Glavacioc şi Sericu; 1 391 loc.
(1 ian. 2011): 1 200 de sex masc. şi 1 191
fem. Nod rutier. Expl. de petrol şi gaze.
Până la 1 ian. 1965, satul şi com. S. s-au
numit Grosu. În satul Siliştea se află
clădirea Primăriei (sec. 19). Biserica din
lemn „Sfântul Dumitru” (1797–1799), în
satul Buteşti , declarată monument istoric
în 2004. Până la 7 mai 2004, com. S. a avut
în componenţă satele Purani şi Puranii
de Sus, care la acea dată au format com.
Purani, jud. Teleorman.
4. Õ Siliştea-Gumeşti.
SILIŞTEA CRUCII, com. în jud. Dolj,
formată dintr-un sat, situată în Câmpia
Desnăţuiului, pe râul Baboia; 1 661 loc.
(1 ian. 2011): 822 de sex masc. şi 839 fem.
Haltă de c.f. Culturi de cereale, plante
tehnice şi de nutreţ ş.a. Biserica „Sfinţii
Împăraţi Constantin şi Elena” (1850–1852,
reparată în 1904).

SILIŞTEA-GUMEŞTI, com. în jud.
Teleorman, formată dintr-un sat, situată
în Câmpia Găvanu-Burdea, pe cursul
superior al văii Râu Câinelui; 2 557 loc.
(1 ian. 2011): 1 285 de sex masc. şi 1 272
fem. Moară de cereale (1926). Culturi de
cereale, plante tehnice şi de nutreţ,
floarea-soarelui ş.a. În perioada 1 ian.
1965–17 febr. 1968 s-a numit Siliştea, iar
între 17 febr. 1968 şi 20 mai 1996 a purtat
numele Siliştea Nouă. Mănăstire de
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Simeria.
Castelul „Bella-Fay”

călugări, înfiinţată în 1998, cu biserica din
lemn „Sfântul Fanurie” construită în
2004-2005. Aici s-a născut scriitorul Marin
Preda (1922–1980), în casa căruia s-a
amenajat un muzeu memorial (în 1982).
SILIŞTEA NOUĂ Õ Siliştea-Gumeşti.

SILIŞTEA SEACĂ Õ Seaca de Pădure.
SILIŞTEA-STĂNILEŞTI Õ Stănileşti.

SILIVAŞU DE CÂMPIE, com. în jud.
Bistriţa-Năsăud, alcătuită din 4 sate,
situată în zona de contact a colinelor
Comlodului cu colinele Mădăraşului, pe
cursul superior al râului Şaeş; 1 090 loc.
(1 ian. 2011): 513 de sex masc. şi 577 fem.
Nod rutier. Culturi de cereale, plante
tehnice şi de nutreţ, cartofi, floareasoarelui, tutun ş.a. Creşterea bovinelor,
ovinelor, porcinelor. Satul Silivaşu de
Câmpie apare menţionat documentar,
prima oară, în 1329. Bisericile ortodoxe,
din lemn, cu hramurile „Adormirea
Maicii Domnului” (1662, refăcută în 1842,
cu picturi interioare realizate de Ion
Moldoveanu din Fărău) şi „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (sec. 17,
transferată în 1932 din satul Socol), în
satele Silivaşu de Câmpie şi Fânaţele
Silivaşului.

SILVANO-SOMEŞENE, Dealurile ~,
denumirea generică sub care este
cunoscută marea unitate de relief deluros
(c. 5 050 km2) din partea de N a Dealurilor
Vestice, cuprinsă între M-ţii Plopiş (la S),
aliniamentul culmilor Meseş–Prisnel–
Preluca–Şatra (la E) şi rama munţilor
vulcanici (la N), şi care se desfăşoară sub
forma unei zone de legătură între Câmpia
Someşului (la V) şi Pod. Someşan (la E).
Unii cercetători includ această reg.
deluroasă în aria Pod. Someşan.

SIMERIA, oraş în jud. Hunedoara, situat
în partea de N a Depr. Hunedoara, la 200
m alt., pe stg. Văii Mureşului, la 9 km E
de municipiul Deva; 13 423 loc. (1 ian.
2011): 6 512 de sex masc. şi 6 911 fem.
Supr.: 49,8 km2, din care 13 km2 în
intravilan; densitatea: 1 013 loc./km2.
Nod feroviar (staţia de c.f. inaugurată în
1866) şi rutier. Expl. de travertin (în satul
Cărpiniş). Ateliere de reparat locomotive
şi vagoane de c.f. Prelucr. marmurei şi
lemnului; producţie de mobilă, de
îmbrăcăminte din piele, de cărămidă şi
ţiglă, de prefabricate din beton (în satul
Bârcea Mare), ulei, produse lactate şi de
panificaţie. Institut de cercetări forestiere
(din 1954). Parc dendrologic (70 ha),
atestat documentar în 1763, cu peste 550
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de specii de plante, din care multe sunt
rarităţi, ca de exemplu: 13 specii de
magnolii (Magnolia macrophylla, Magnolia
virginiana ş.a.), eucaliptul, arborelemamut (Sequoia gigantea), ienupărul de
Virginia (Juniperus virginiana), chiparosul
(Cupressus sempervirens), Ginkgo biloba
(relict terţiar) ş.a. În 1957, parcul
dendrologic a fost declarat rezervaţie
naturală. Istoric. Localitatea a luat fiinţă
în 1866 ca aşezare feroviară în apropierea
satului Simeria Veche (menţionat
documentar, prima oară, în 1276) şi în
jurul depoului de locomotive şi al
atelierelor de reparat materialul rulant
feroviar. Declarat oraş în 1952, S. are în
subordine ad-tivă 6 sate: Bârcea Mare,
Cărpiniş, Sântandrei, Simeria Veche,
Şăuleşti, Uroi. Rezervaţia naturală
Măgura Uroiului, martor de eroziune de
natură eruptivă. Monumente: castelul
„Bella-Fay” (sec. 18, restaurat în 18701880), declarat monument istoric; biserica
romano-catolică
(1886);
biserica
reformată (1896); biserica greco-catolică
„Sfântul Vasile" (1996-2005); biserica
ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului”Biscaria (2000-2012); în satul Simeria
Veche se află o clădire din sec. 18 în care
a locuit generalul Józef Bem în timpul
Revoluţiei de la 1848–1849.
SIMERIA-DEVA, Depresiunea ~ Õ
Mureş (3).
SIMERIA VECHE Õ Simeria.
SIMILA Õ Poieneşti.

SIMINICEA, com. în jud. Suceava, alcătuită din 2 sate, situată în partea de SE a
Pod. Dragomirnei, pe dr. văii Siretului;
3 038 loc. (1 ian. 2011): 1 492 de sex masc.
şi 1 546 fem. Expl. de balast. Culturi de
cereale, cartofi, legume ş.a. În satul
Siminicea, atestat documentar în 1431, se
află biserica din lemn cu hramul „Duminica Tuturor Sfinţilor” (1830).

Simeria. Parcul dendrologic

SINAIA, oraş în jud. Prahova, situat pe
cursul superior al râului Prahova, la
poalele de SE ale M-ţilor Bucegi şi cele
de SV ale M-ţilor Baiului, la 798–971 m
alt., la 62 km NV de municipiul Ploieşti;
11 528 loc. (1 ian. 2011): 5 347 de sex masc.
şi 6 181 fem. Supr.: 7,6 km2; densitatea:
1 516 loc./km2. Staţie de c.f. (inaugurată
la 10 iun. 1879). Expl. de calcar. Întreprindere mecanică (din 1953) profilată pe
producţia de pompe de injecţie pentru
echiparea motoarelor Diesel, de pompe
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de ulei şi de distribuitoare hidraulice.
Producţie de cherestea, de conserve şi de
preparate din carne (salam, din 1897). S.
este una dintre cele mai importante şi mai
frecventate staţiuni balneoclimaterice ale
ţării, care întruneşte condiţii optime
pentru odihnă, tratament, petrecerea
vacanţelor şi pentru turism în orice
anotimp şi pentru toate vârstele. Are un
climat de culoar montan, cu veri răcoroase
(în iul. temp. medii de 14–16°C) şi ierni
puţin friguroase (în ian. medii termice de
–3,5°C) datorită versanţilor muntoşi care
adăpostesc staţiunea. Temp. medie
anuală este de c. 6°C, iar precipitaţiile
însumează, în medie, 800–1 000 mm
anual (iarna cad zăpezi abundente).
Dispunând de excelenţi factori naturali
de cură (climat tonic-stimulant, caracterizat prin presiune atmosferică joasă şi
o ionizare accentuată a atmosferei, cu aer
curat, lipsit de praf şi alergeni; izv. cu ape
minerale sulfuroase, bicarbonatate,
calcice, magneziene, oligominerale),
staţiunea S., supranumită „Perla
Carpaţilor”, oferă toate condiţiile pentru
tratarea nevrozelor, a afecţiunilor tubului
digestiv (gastrite cronice hipoacide), a
celor hepato-biliare (dischinezie biliară,
colecistite cronice, sechele după operaţii
pe ficat), endocrine (hipertiroidie benignă
şi boala Basedow, după tratament
endocrinologic), respiratorii etc., precum
şi pentru refacerea potenţialului de
muncă. Festival anual internaţional de
chitară clasică (în luna iunie, din 1996).
Istoric. Prima formă de aşezare omenească din această zonă a fost schitul
„Sfântul Nicolae” de pe Molmot, atestat
documentar în 1581 şi care se afla la Nord
de actualul cartier Furnica. Localit. S.
apare menţionată documentar, prima

Sinaia. Cota 1400

Sinaia. Vile din staţiune

oară, în 1690, când, în preajma mănăstirii
Sinaia (1690–1695), pentru paza sa, au
fost construite primele locuinţe ale unor
scutelnici, care apoi au format o populaţie
stabilă. Iniţial, satul s-a numit Izvorul,
menţionat documentar cu acest nume în
1783, apoi numit Podu Neagului (din
1833), iar de la 1 dec. 1874 poartă denumirea actuală. Declarată oraş (comună
urbană) la 9 mai 1880, localit. a devenit
ulterior reşed. de vară a regelui Carol I.
În prezent, S. este un important centru
turistic şi de desfăşurare a unor conferinţe internaţionale şi naţionale, în
cadrul căruia, alături de numeroase
hoteluri moderne (Alpin, Palas, Internaţional, Montana, Cota 1400 ş.a.), vile cu
arhitectură specifică aşezărilor de munte,
hanuri, popasuri turistice, case particulare, cabane ş.a., există şi amenajări

Sinaia. Cazinoul

speciale destinate practicării sporturilor
de iarnă: pistă de bob cu o lungime de
1 500 m (13 viraje şi 132 m diferenţă de
nivel), pârtii de schi de diferite grade de
dificultate (Carp, 2 500 m, dificilă;
Papagal, 2 140 m, dificilă; Turistică, 2 800
m, medie etc.), pârtii pentru săniuş etc.
Numeroase poteci marcate, şoseaua
modernă, cu acces auto până la Cota
1 400, teleferic (dat în folosinţă în anul
1971), cu cabine de 35 de locuri (Sinaia–
Cota 1 400) şi de 28 de locuri (Cota 1 400–
cabana Vârful cu Dor, aflată la 2 000 m
alt.) şi telescaunul Cota 1 400–cabana
Vârful cu Dor, asigură legăturile turistice
între zona centrală a oraşului şi platoul
M-ţilor Bucegi. Amatorii de înot (şi
saună) au la dispoziţie piscinele hotelurilor Montana şi Sinaia, iar cei care
doresc mişcare în aer liber pot folosi
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terenurile de tenis, baschet, volei etc. S.
este pr. punct de plecare spre cabanele
M-ţilor Bucegi (Cota 1 500, Vârful cu Dor,
2 000 m alt., Cuibul Dorului, 1 200 m,
Babele, 2 206 m, Omu, 2 505 m, Padina,
1 525 m, Piatra Arsă, 1 950 m, Peştera,
1 610 m) şi ale M-ţilor Baiului (Piscul
Câinelui, 950 m etc.). Monumente:
mănăstirea Sinaia, cu biserica veche,
având hramul „Adormirea Maicii
Domnului” (15 m lungime şi 6 m lăţime),
a fost construită în anii 1690–1695, din
iniţiativa şi prin strădania marelui spătar
Mihail Cantacuzino (fiul postelnicului
Constantin Cantacuzino şi fratele domnului Şerban Cantacuzino), după
modelul mănăstirii „Sfânta Elena” de pe
Muntele Sinai, pe care o vizitase cu puţin
timp înainte. Biserica veche a fost pictată
iniţial de renumitul zugrav Pârvu Mutu,
dar, după devastarea din 1784 şi părăsirea ei vreme de câţiva ani, a trebuit să
fie reparată şi repictată în anii 1792–1795,
când s-a scris şi pisania (16 sept. 1795),
sub domnia lui Alexandru Moruzi.
Biserica a fost supusă unor lucrări de
consolidare şi de spălare a picturilor în
anii 1993–1996. Alături de chiliile construite la adăpostul unor ziduri înalte, se
află biserica-paraclis, datând din aceeaşi
perioadă (1690–1695) şi refăcută în 1792,
sub stăreţia monahului Damaschin. Biserica
nouă, cu hramul „Sfânta Treime”, este o
construcţie elegantă, începută în 1843 de
stareţul Ioasaf şi terminată în 1846 de
către stareţul Paisie, împreună cu chiliile

laterale. Între 1893 şi 1903, biserica nouă
şi chiliile au fost restaurate sub conducerea arhitectului francez Émile André
Lecomte du Noüy, cu cheltuiala Eforiei
Spitalelor
civile
din
Bucureşti,
realizându-se o sinteză de elemente stilistice moldoveneşti şi munteneşti. Atunci
s-a efectuat ornamentaţia exterioară cu
ceramică policromă, smălţuită, şi s-au
executat picturile murale interioare, în
stil neobizantin, de către danezul Aage
Exner. În pronaos, alături de portretele
unor sfinţi, se află şi portretele regelui
Carol I şi reginei Elisabeta, împreună cu
unica lor fiică, Maria, moartă în copilărie.
Clopotniţă (1892). Muzeu de artă religi-
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oasă (înfiinţat în 1895), primul de acest
fel din ţară, care funcţionează şi astăzi.
La mănăstirea Sinaia se află cavoul lui
Take Ionescu, iar în cimitirul oraşului, la
Izvorul Rece, îşi doarme somnul de veci
Badea Cârţan; Castelul Peleş, construit
între 1873 şi 1883 (etajul I) şi între 1896 şi
1914 (etajul II), în stilul Renaşterii
germane, după planurile arhitectului
vienez Wilhelm von Doderer şi ale celui
german Johannes Schultz din Lemberg
(Lvov), cu transformări şi adăugiri gotice
efectuate de arhitectul ceh Karel Liman
în anii 1896–1914, este compus din 160
de camere şi are un turn central de 66 m
înălţime. Castelul a fost reşedinţă regală
de vară (până în 1947), iar astăzi adăposteşte
un muzeu cu colecţii de picturi, sculpturi,
armuri, covoare, mobilă, tapiserii etc.
Colecţia de arme este formată din peste
4 000 de piese datând din sec. 15–19. În
apropierea castelului Peleş se află castelul
Pelişor, destinat iniţial prinţului
Ferdinand I, şi soţiei sale, prinţesa Maria,
azi muzeu. Castelul Pelişor a fost
construit în perioada 1899–1903, în stil
vienez, după planurile arhitectului ceh
Karel Liman, pe cheltuiala regelui Carol I.
Castelul are 99 de camere şi poartă
amprenta reginei Maria în ceea ce
priveşte decorările interioare (exemplu:
dormitorul era decorat după planurile şi
desenele reginei Maria, cu mobilă
sculptată în lemn de tei şi poleită cu aur).
Castelele Peleş şi Pelişor, împreună cu
terenurile aferente au fost retrocedate
fostului rege al României, Mihai I, la 20
mart. 2007, iar ulterior Mihai I a făcut o
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ofertă de răscumpărare a acestora, suma
plătită de statul român (circa 30 de
milioane de euro) fiind stabilită în urma
unei evaluări realizate de o comisie de
audit prin negociere; clădirea Cazionului,
construită în 1912 după planurile
arhitectului Petre Antonescu. În cartierul
Cumpătul, de pe stg. râului Prahova, se
află Staţiunea de cercetări a Facultăţii de
Biologie din Bucureşti, iar la baza
versantului de V al culmii Tufa (masivul
Cumpătu) există o rezervaţie complexă,
cunoscută sub numele de Aninişul de la
Sinaia (1,4 ha), în care este ocrotit pâlcul
de pădure de foioase în cadrul căruia
aninul (Alnus incana) are o frecvenţă
mare. În afară de anin se mai întâlnesc
paltin (Acer pseudoplatanus), carpen
(Carpinus betulus) şi, mai rar, pin (Pinus
sylvestris), zada (Larix decidua ssp.
Carpatica), brad (Abies alba) şi molid (Picea
abies). Stratul de arbuşti include păducel
(Crataegus intermedia), soc (Sambucus nigra),
măceş (Rosa canina) ş.a., iar vegetaţia ierboasă cuprinde numeroase specii, printre
care piciorul-cocoşului (Ranunculus
carpaticus), floarea-paştelui (Anemone
nemorosa), vioreaua (Scilla bifolia), crinul
de pădure (Lilium martagon), sânziene
(Galium vernum) ş.a. Adăposteşte o faună
bogată: mamifere mici (printre care se
remarcă chiţcanul mic de apă), păsări,
batracieni ş.a. În zona centrală a oraşului
a fost amenajat (în 1881) un frumos parc
natural.

SINEŞTI 1. Com. în jud. Ialomiţa, alcătuită din 6 sate, situată în Câmpia Vlăsiei,
pe cursul superior al râului Mostiştea;
2 412 loc. (1 ian. 2011): 1 180 de sex masc.
şi 1 232 fem. Abator (în satul Hagieşti).
Culturi de cereale, plante tehnice şi de
nutreţ, floarea-soarelui, leguminoase
pentru boabe, legume ş.a. Fermă piscicolă
(în satul Cătruneşti). În satul Sineşti,
menţionat documentar, prima oară, în
1709, se află biserica având hramul
„Adormirea Maicii Domnului” (1855), iar
în satul Hagieşti, atestat documentar în
1624, există bisericile cu hramurile
„Sfântul Nicolae” (ctitorie din 1704 a
căpitanului Radu Dudescu, cu fresce
originare în pridvor şi picturi murale
interioare executate în 1884), „Sfinţii
Împăraţi Constantin şi Elena” (1810) şi
„Sfinţii Voievozi”-Măriuţa (1873). Biserica
„Sfântul Nicolae” nu are turle întrucât
acestea au fost distruse de incendiul din
1971. În această biserică se află mor-
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mântul domnului Grigore Mihail Suţu (†
1836, Pesta, Ungaria şi osemintele aduse
aici în 1846). În satul Boteni se află
biserica
având
hramul
„Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1820–1823,
cu fragmente de picturi murale interioare, originare), iar în satul Hagieşti
există conacul lui Mihail Marghiloman,
construit în anii 1869–1874 de meşteri
italieni, ruinat în anii ’80 ai sec. 20 şi
reparat la începutul sec. 21 sub îngrijirea
Direcţiei Monumentelor Istorice. Între
17 febr. 1968 şi 23 ian. 1981, com. S. a
făcut parte din jud. Ilfov. Pe terit. com.
S. se află pădurea cu acelaşi nume (în
trecut s-a numit Ţiganca), extinsă pe o
supr. de 304 ha şi alcătuită din stejar,
gârniţă şi salcâm. Popas turistic (în
pădurea Sineşti).
2. Com. în jud. Iaşi, alcătuită din 4 sate,
situată în zona de contact a Câmpiei Jijiei
Inferioare cu Pod. Central Moldovenesc;
4 477 loc. (1 ian. 2011): 2 297 de sex masc.
şi 2 180 fem. Iaz piscicol. Viticultură. În
satul Sineşti, menţionat documentar,
prima oară, în 1458, se află bisericile cu
hramurile „Buna Vestire” (ante 1717) a
fostului schit şi „Adormirea Maicii Domnului” (1820, cu pridvor de la mijlocul
sec. 19 şi picturi murale interioare din
1827; reparată în anii 1956–1958). Fond
cinegetic (mistreţi, iepuri ş.a.). Pădure de
stejari, declarată rezervaţie forestieră.
3. Com. în jud. Vâlcea, alcătuită din
6 sate, situată în zona Piem. Olteţului, pe
cursul mijlociu al râului Olteţ; 2 531 loc.
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(1 ian. 2011): 1 271 de sex masc. şi 1 260
fem. Centru pomicol. În satul Sineşti se
află biserica din lemn cu hramul
„Cuvioasa Parascheva” (1746, mărită în
1839) şi ruinele bisericii „Sfântul Nicolae”
(1738); în satul Popeşti există biserica
având hramul „Sfinţii Voievozi” (1693,
refăcută în 1834), iar în satul Ciucheşti,
biserica din lemn cu hramul „Sfinţii
Voievozi” (1806).
SINGIDAVA Õ Cugir (2).

SINGURENI, com. în jud. Giurgiu,
alcătuită din 3 sate, situată în Câmpia
Găvanu-Burdea, pe cursul inf. al râului
Neajlov; 3 040 loc. (1 ian. 2011): 1 472 de
sex masc. şi 1 568 fem. Nod rutier. Baltă
piscicolă (9,5 ha). Spital (1910), în satul
Singureni. Centru viticol şi de vinificaţie.
Culturi de cereale, plante tehnice şi de
nutreţ, floarea-soarelui, legume ş.a. Între
17 febr. 1968 şi 23 ian. 1981, com. S. a
făcut parte din jud. Ilfov. În satul
Singureni se află biserica „Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena” (1854) şi conacele
„Nicu Cantacuzino” (1840–1866, azi staţie
de vinificaţie) şi „Mociorniţa” (1920–1930,
azi sediul Primăriei şi Dispensarului
uman), declarate monumente istorice.
Bisericile cu hramurile „Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena” (prima jumătate a
sec. 18) şi „Sfântul Ioan Botezătorul”
(1856-1867), în satele Stejaru şi Crânguri.
SINIOARA, masiv deluros în zona Dealurilor Mureşului, cu alt. max. de 756 m.

SINOIE, liman marin (fost golf de mare),
situat în partea de E a Dobrogei, pe terit.
jud. Constanţa, în cadrul complexului
lagunar Razim. Supr.: 171,5 km2; ad. max.:
1,6 m; vol.: 210,7 mil. m3. Despărţit de
lacurile Zmeica şi Goloviţa prin Grindul
Lupilor, care barează alimentarea lui cu
ape dulci aduse în lacul Razim de
canalele Dranov şi Dunavăţ din braţul
Sfântu Gheorghe al Dunării. Din această
cauză, lacul S. prezintă o concentraţie
mai mare de săruri (16–18 g/l). Lacul S.
comunică cu Marea Neagră prin
intermediul gurii Periboina din Grindul
Chituc, fapt ce-i măreşte gradul de
salinitate. Pe malul de SV al lacului S. se
află ruinele cetăţii Histria.
SINTEA MARE, com. în jud. Arad,
alcătuită din 3 sate, situată în partea de
S a Câmpiei Crişurilor, pe dr. văii
Crişului Alb şi pe râul Teuz; 3 791 loc.
(1 ian. 2011) 1 848 de sex masc. şi 1 943
fem. Nod rutier. Confecţii (îmbrăcăminte). Satul Sintea Mare apare
menţionat documentar, prima oară, în
1337, iar satul Adea în perioada 1202–
1203. Zonă de interes cinegetic (în arealul
satului Adea): fazani, iepuri, mistreţi,
căpriori, cerbi lopătari ş.a.

SIRET 1. Culmea Siretului, zonă
deluroasă în partea de NE a Pod. Sucevei
(parte componentă a acestuia), alcătuită
din numeroase masive înalte (peste 500
m alt.) ce se succed pe direcţie NV–SE,
sub forma unei culmi prelungi, în
imediata apropiere a Văii Siretului (pe
stânga acesteia). Este o reg. bine individualizată între culoarul Siretului (la V) şi
Câmpia Moldovei (la E), extinsă pe c. 130
km lungime (de la graniţa cu Ucraina în

Valea râului Siret la Mirceşti

N şi până în dreptul municipiului Roman
în S) şi c. 20 km lăţime max. (în dreptul
oraşului Hârlău). Alcătuită predominant
din depozite sarmaţiene (marne argiloase,
gresii, argile, nisipuri ş.a.), această zonă
deluroasă se prezintă sub forma unei
alternanţe de masive (bine împădurite)
cu şei largi (intens populate), cum sunt:
Dealul Bour, Şaua Lozna, Dealul Hăpăi,
Şaua Bucecea, Dealurile Vorona, Şaua
Vorona, Dealu Mare, Şaua Ruginoasa,
Colinele Ruginoasa–Strunga, Şaua
Strunga. Alt. max. a acestei reg. deluroase
este de 587 m (în Dealul Tudora).
Structura monoclinală a straturilor şi
comportarea diferită a rocilor faţă de
agenţii modelatori au determinat orientarea şi înclinarea culmilor pe direcţie
NV–SE, precum şi apariţia unor platouri
structurale largi, a cuestelor şi a
abrupturilor.
2. Râu în partea de E a României, cu
direcţie generală de curgere NNV-SSE,
afl. stg. al Dunării la S de Galaţi; 706 km,
din care 559 km pe terit. României; supr.
bazinului hidrografic: 44 835 km2, din
care 42 890 km2 pe terit. României (cel
mai mare bazin hidrografic din ţară, care
ocupă 18,8% din supr. României, având
o dezvoltare asimetrică pe dreapta). Izv.
din Carpaţii Păduroşi (Ucraina), de sub
vf. Lungu, de la 1 238 m alt. şi, după ce
îşi croieşte o vale transversală, tipic
montană, cu pantă medie de c. 10‰, intră
în România în amonte de oraşul Siret, de
unde începe să aibă o vale largă, cu aspect
de culoar, cu o pantă medie de 0,60‰,
colectând majoritatea râurilor care
coboară de pe pantele estice ale
Carpaţilor Orientali. Drenează mai întâi
partea de E a Pod. Sucevei, în cadrul
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căruia valea sa (adâncită cu peste 150 m
faţă de nivelul general al podişului)
separă Pod. Dragomirnei şi Pod.
Fălticenilor (situate la V de Siret) de
Culmea Siretului (situată la E, la contactul
cu Câmpia Moldovei). Formează apoi
limita dintre Subcarpaţi (la V) şi Pod.
Central Moldovenesc şi Colinele Tutovei
(la E), printr-o luncă largă, iar la Cosmeşti
(jud. Vrancea) intră în Câmpia Română
(mai precis în compartimentul acesteia
numit Câmpia Siretului Inferior), unde
are un curs leneş, foarte meandrat şi o
luncă foarte largă. Debitul mediu
multianual în cursul superior este de 12,7
m3/s, în cel mijlociu de 40–70 m3/s, iar
la vărsare de 230 m3/s (cel mai mare debit
lichid dintre râurile interioare ale ţării).
Debitul mediu solid este de c. 21 mil.
tone/an. În perioada 25–27 iul. 2008, S.
a provocat inundaţii catastrofale de-a
lungul cursului său, din cauza ploilor
torenţiale din bazinul superior care au
însumat c. 100 litri pe m2. Pe cursul
Siretului au fost realizate mai multe lacuri
de acumulare, cu scop hidroenergetic, ale
căror ape pun în mişcare turbinele
hidrocentralelor de la Bucecea (1,2 MW,
1981), Galbeni (29,15 MW, 1983),
Răcăciuni (45 MW, 1985), Bereşti (43,5
MW, 1986), Călimăneşti (44 MW, 1995),
Movileni (47,7 MW, 30 oct. 2008). Pe
malurile şi în lunca râului S. se află
oraşele Siret, Paşcani şi Mărăşeşti. Afl. pr.:
Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş, Putna,
Râmnic, Buzău (pe dr.) şi Bârlad, Geru
(pe stg.). În Antichitate era numit Seretos.
3. Culoarul Siretului, denumirea sub
care mai este cunoscută Valea Siretului

Zona de confluenţă a râului Siret cu Dunărea
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în zona cuprinsă între graniţa României
cu Ucraina (în amonte de oraşul Siret) în
N şi confl. râului Siret cu Dunărea în S.
Situat între unităţi fizico-geografice
distincte, respectiv între Pod. Dragomirnei şi Pod. Fălticenilor (V) şi Culmea
Siretului sau Bour-Dealu Mare (la E), în
partea superioară, şi între Subcarpaţi (la
V) şi Pod. Bârladului (la E), în reg.
mijlocie şi inf. a Văii Siretului, acest culoar se caracterizează prin lăţimi variabile
(de la 2–3 km în cursul superior, 4–18 km
în zona mijlocie şi până la c. 40 km în
zona de vărsare) şi printr-o accentuată
asimetrie, cu versanţi mai înalţi şi abrupţi
pe stg. şi o largă desfăşurare a luncilor şi
teraselor pe dr. văii. În perimetrul com.
Răcăciuni se constată o puternică îngustare a văii-culoar (din cauza unui orizont
dur de cinerite andezitice care îngreunează eroziunea), ajungând la c. 2,5 km,
pe care George Vâlsan a denumit-o (în
1916) „defileu”, iar alţi geografi i-au
atribuit numele de „Poarta de la Răcăciuni”. În cadrul Culoarului Siretului,
albia minoră este sculptată în aluviuni şi
prezintă numeroase meandrări (în special
în aval de confl. cu Zăbrăuţul, de unde
panta râului se atenuează foarte mult,
până la 0,25‰), iar lunca este dominată
de grinduri, belciuge, bălţi, sectoare
mlăştinoase şi mici cursuri paralele ale
unor braţe părăsite, numite local Sireţele.
Lunca Siretului se continuă cu câmpurile
de terase (ajungând în porţiunea dintre
Bacău şi Roman la opt terase în total),
care se succed de la 3–4 m alt. la contactul
cu lunca, până la 200 m alt. Diferenţele

de alt. între luncă şi versanţi sunt mai
mari pe partea stg. a văii. Versantul stg.
al văii Siretului este puternic înclinat şi
are aspect de coastă, afectat de intense
procese de alunecare şi de eroziune
torenţială. Astfel, la sf. lunii iun. 2008, în
arealul localit. componente Blăgeşti din
municipiul Paşcani, pe versantul stg. al
Siretului, s-au produs puternice alunecări
de teren, extinse pe c. 1,5 km lungime şi
c. 12 ha suprafaţă, deplasarea terenului
către albia râului Siret făcându-se cu c.
16 m, cu rupturi de pantă de peste 6 m.
4. Oraş în jud. Suceava, situat în
extremitatea de NE a României, în partea
de N a Pod. Dragomirnei (Pod. Suceava),
la 320 m alt., pe dr. râului Siret, la 42 km
N de municipiul Suceava şi la 5 km S de
graniţa cu Ucraina; 9 240 loc. (1 ian. 2011):
4 523 de sex masc. şi 4 717 fem. Supr.: 43,4
km2, din care 7 km2 în intravilan;
densitatea: 1 320 loc./km2. Staţie de c.f.
Nod rutier. Punct de frontieră (vamă).
Confecţii metalice şi prelucr. metalelor.
Producţie de şuruburi, buloane, nituri şi
şaibe, de tricotaje, conf., covoare pluşate
şi de produse de panificaţie. Muzeu de
istorie (1985); biblioteca publică
„T. Stefanelli”; casa de cultură „Mihai
Teliman”. Istoric. În arealul oraşului au
fost descoperite vestigii neolitice, din
Epoca bronzului, din sec. 3–4 şi 12–18.
Vechi oraş moldovenesc, menţionat
documentar, prima oară, în sec. 12, iar la
15 iun. 1340 apare consemnat ca târg.
Într-un document din 1345 se arată că S.
era o aşezare de misionari franciscani.
Între 1365 şi 1388 a fost reşed. domnească
(capitala Moldovei). La 10 febr. 1388,
domnul Petru I (Muşat) a mutat capitala
Moldovei de la S. la Suceava. La 9 mart.

Siret (4). Clădirea fostei primării şi statuia Doamnei Margareta Muşat

1371, S. a devenit sediul unei episcopii
catolice, primind atributul civitas (atunci
avea două cetăţi: una pe Dealul Ruina şi
alta pe Dealul Sasca). În Evul Mediu a
fost un însemnat centru comercial şi
punct de vamă pe drumul care venea
dinspre Lvov (azi în Ucraina) spre Marea
Neagră. Consemnat din nou ca târg în
1759, îşi menţine acest statut şi în timpul
ocupaţiei austriece (1775–1918) a
nordului Moldovei, perioadă în care a
avut funcţii comerciale şi meşteşugăreşti
slab dezvoltate, cunoscând o activitate
economico-socială mai accentuată abia în
a doua jumătate a sec. 20. În prezent,
oraşul S. are în subordine ad-tivă 2 localit.
componente: Mănăstioara şi Pădureni.
Monumente: ruinele cetăţii voievodului
Sas de pe Dealul Sasca; biserica „Sfânta
Treime” (16,50 m lungime şi 11 m
lăţime), ctitorie atribuită de unii
cercetători voievodului Sas (1354–1358),
iar de alţii, domnului Petru I (Muşat)
(1375–1391). Este prima biserică de plan
trilobat din Moldova construită din piatră
brută, cu decor de ceramică smălţuită pe
faţade. Reparată în 1873 şi restaurată în
anii 1937–1940, biserica păstrează un
iconostas din 1841. Declarată monument
istoric în 2004. Zvoniţa (clopotniţa)
bisericii a fost construită în sec. 18;
biserica romano-catolică franciscană cu
hramul „Maica Domnului” (ante 1371),
în cadrul căreia şi-a avut sediul (1371–
1435) episcopia catolică; biserica „Sfântul
Ioan Botezătorul”, construită în anii 1672–
1674 prin osârdia domnului Ştefan
Petriceicu, pe locul unei vechi biserici
zidite de Margareta Muşat (mama lui
Petru I Muşat) înainte de anul 1384 şi
rămasă în ruină după anul 1646. Biserica
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are un pridvor adăugat în anul 1800 şi
turn-clopotniţă pe pridvor, ridicat în
1831; clădirea fostei Primării (1826), azi
policlinică; han (sf. sec. 19); în oraş a
existat şi o biserică armenească, zidită
înainte de anul 1507 şi dărâmată în 1551
din ordinul domnului Ştefan Rareş (fiul
lui Petru Rareş). În localit. componentă
Mănăstioara se află biserica având hramul „Sfântul Onufrie” a schitului omonim, zidită înainte de anul 1617, reclădită
în 1673 şi restaurată în anii 1899 şi 1921,
cu o fântână alăturată, datând din 1765.

SIREŢEL, com. în jud. Iaşi, alcătuită din
5 sate, situată la poalele Dealului Mare,
pe râul Sireţel; 4 153 loc. (1 ian. 2011):
2 157 de sex masc. şi 1 996 fem. Expl. de
gresii şi de lemn. Moară. Creşterea
ovinelor. Satul Sireţel apare menţionat
documentar, prima oară, în 1436. Pădure
de fag cu arbori multiseculari, cu înălţimi
de până la 35 m.
SIREŢELE Õ Siret (3).

SIRIU 1. Munţii ~, masiv muntos în SE
Carpaţilor Orientali (Carpaţii de
Curbură), în grupa M-ţilor Buzăului,
cuprins între cursurile superioare ale
râurilor Buzău (la E) şi Bâsca Chiojdului
(la V), având orientarea generală NV-SE.
În sens restrâns, M-ţii S. sunt cuprinşi
între văile Buzăului (la E), Crasnei (la N),
Siriului Mic (în SV) şi Siriului Mare (în
S), dominând unităţile muntoase din jur
cu altitudini mai mici: M-ţii Întorsurii (la
N), M-ţii Tătaru (în V), M-ţii ZmeuretMunteanu (în S-SE) şi Podu Calului (în

V). Alcătuit din gresii dure („gresia de
Siriu”), şisturi şi marne cretacice.
Versanţii cu pantă mare şi abrupturi
sălbatice au la bază trene de grohotişuri,
iar în S şi SE sunt afectaţi de frecvente
alunecări. Pe platourile din partea de V
a vf. Mălâia sunt prezente o serie de
lacuri nivale. Alt. max.: 1 663 m (vf.
Mălâia). Acoperit cu păduri de fag în
amestec cu brazi seculari, molizi şi pini,
iar la peste 1 500 m alt. sunt păşuni
montane cu ţăpoşică (Nardus stricta) şi
păiuş (Festuca rubra commutata).
Rezervaţia naturală complexă din
masivul Siriu, situată pe partea dr. a
râului Buzău, cuprinde, alături de un
relief pitoresc (abrupturi stâncoase
sălbatice, ţancuri, curmături, depozite
mari de grohotişuri, microdepresiuni –
între care una extinsă la 1 450–1 460 m
alt., pe 2,5 ha, cunoscută sub numele de
Lacul Sec – ş.a.), o mare varietate de
plante, printre care se remarcă stânjenelul
de munte (Iris ruthenica), precum şi
numeroase specii lemnoase ca afinul
(Vaccinium myrtillus), ienupărul (Juniperus
communis), arinul (Alnus viridis), merişorul (Vaccinium vitis-idaea), coacăzul
(Bruckenthalia spiculifolia) ş.a. Se întâlnesc
şi mici areale mlăştinoase cu rogoz (Carex
stellulata) şi roua cerului (Drosera
rotundifolia).
2. Vârf în partea de N a M-ţilor Siriu.
Alt.: 1 657 m. Cunoscut şi sub numele de
Bocârnea.
3. Lacul ~ Õ Vulturilor, Lacul ~.
4. Com. în jud. Buzău, alcătuită din
5 sate, situată pe cursul superior al râului
Buzău, la poalele de E ale M-ţilor Siriu şi
cele de V ale M-ţilor Podu Calului, la 508
m alt.; 3 109 loc. (1 ian. 2011): 1 589 de sex
masc. şi 1 520 fem. Reşed. com. este satul
Lunca Jariştei. Staţiune balneoclimaterică
sezonieră, de interes local (în satul Gura
Siriului), cu climat montan şi izv. cu ape
minerale sulfuroase, bicarbonatate,
clorurosodice şi termale (31°C), indicate
în tratarea afecţiunilor aparatului
locomotor, ale sistemului nervos periferic
şi cele hepato-biliare. În arealul com. S.,
pe cursul Buzăului, a fost finalizat (în
1985) un baraj, în urma căruia s-a format
un lac de acumulare de 11,5 km lungime
(supr.: 500 ha; vol.: 155 mil. m3), cu scop
hidroenergetic (apele lui pun în mişcare
turbinele hidrocentralei de la Nehoiaşu,
com. Nehoiu, cu o putere instalată de 42
MW, dată în folosinţă în 1988), de
alimentare cu apă şi de regularizare a
debitelor râului Buzău.
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SITA BUZĂULUI, com. în jud. Covasna,
alcătuită din 4 sate, situată pe cursul
superior al Buzăului, la poalele de N ale
M-ţilor Siriu; 4 764 loc. (1 ian. 2011): 2 375
de sex masc. şi 2 389 fem. Expl. de gresii.
Fabrică de cherestea. Păstrăvărie. Pe terit.
satului Crasna a fost descoperit (1887) un
tezaur alcătuit din bare de aur, turnate la
Sirmium (azi Sremska Mitrovica, Serbia),
cu efigii de împăraţi romani, dintre care
cea mai recentă este aceea a lui Graţian
(Flavius Gratianus, 367–383). Satul Sita
Buzăului apare menţionat documentar,
prima oară, în 1533. Agroturism (satul de
vacanţă Crasna, popasul Dumbrava,
pensiunile Begonia, Bularca).
SITARU, Mănăstirea ~ Õ Grădiştea (2).

SITNA, râu, afl. dr. al Jijiei pe terit. com.
Hlipiceni, jud. Botoşani; 69 km; supr.
bazinului: 953 km2. Izv. din Dealul Bour
(E Pod. Sucevei), din arealul com.
Văculeşti şi drenează părţile de V şi S ale
Câmpiei Jijiei Superioare. Pe cursul său
inf. se află lacul Drăcşani, unul dintre cele
mai mari iazuri din jud. Botoşani
(440 ha).
SIUTGHIOL, lagună marină, situată pe
litoralul Mării Negre, la 5 km N de
centrul
municipiului
Constanţa,
despărţită de Marea Neagră printr-un
cordon litoral, pe care se află staţiunea
Mamaia. Supr.: 19,56 km2; vol.: 88,7 mil.
m3; ad. max.: 18 m. Deşi comunică cu
Marea Neagră prin intermediul lacului
Tăbăcăriei, datorită puternicei alimentări
subterane cu ape ascensionale (printr-o
dolină de 16 m adâncime), lacul S. are
apă dulce. Constituie o importantă sursă
de apă pentru alimentare şi pentru
irigarea terenurilor din zonele înconjurătoare. Este, totodată, o excelentă bază
nautică a staţiunii Mamaia, unde se
practică schiul nautic, canotajul, iahtingul, pescuitul etc. În apropierea
ţărmului vestic al lacului S. se află insula
Ovidiu pe care s-a construit un restaurant
rustic şi un complex turistic. Important
obiectiv turistic.
SKEEY Õ Ştei.
SKEY Õ Ştei.

SLATINA 1. Lac de acumulare creat pe
cursul inf. al râului Olt (finalizat în anul
1980), la S de municipiul Slatina, cu scop
hidroenergetic (apele lui pun în mişcare
turbinele hidrocentralei de la Slatina), de
alimentare cu apă a municipiului Slatina,
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pentru irigarea terenurilor din zona
înconjurătoare şi pentru regularizarea
cursului Oltului. Supr.: 540,7 ha; vol.:
19,24 mil. m3.
2. Municipiu în partea de S a
României, reşed. jud. Olt, situat pe
terasele înalte de pe stg. râului Olt, la 135
m alt., pe pârâul Şopot, în zona de contact
dintre prelungirile Piem. Cotmeana cu
Câmpia Boian; 76 995 loc. (1 ian. 2011):
37 235 de sex masc. şi 39 760 fem. Supr.:
119,6 km2, din care 65,4 km2 în intravilan;
densitatea: 1 177 loc./km2. Staţie de c.f.
(inaugurată la 5 ian. 1875). Nod rutier.
Expl. de balast. Termocentrală. Hidrocentrală (26 MW), dată în folosinţă în 1981.
Important centru al metalurgiei neferoase, cu o întreprindere de aluminiu
(intrată în funcţiune în 1965), care

produce blocuri, laminate plate, benzi,
folii, bare, sârmă, piese turnate şi cabluri
electrice armate şi nearmate - toate din
aluminiu; alte produse realizate la S.
sunt: ţevi din oţel pentru foraje, pistoane
pentru automobile, anvelope, carduri
pentru anvelope, subansamble auto, plăci
grafitate, electrozi, mobilă, conf., tricotaje,
mat. de constr. (cărămidă, prefabricate
din beton), produse alim. (preparate din
carne şi lapte, paste făinoase, băuturi
etc.). Muzeu judeţean (1951), cu secţii de
istorie, arheologie, paleontologie şi
etnografie. Biblioteca judeţeană „Ion
Minulescu”(f. 26 oct. 1931), azi cu peste
280 000 de vol. Centru de cercetări şi
proiectări pentru tehnologia aluminiului.
La sf. lunii august (în ultima sâmbătă şi
duminică) are loc anual Festivalul
folcloric „Căluşul”. Istoric. Cele mai
vechi urme de locuire descoperite în
perimetrul actual al oraşului datează din
Neolitic, aparţinând culturilor Sălcuţa şi
Vădastra (milen. 4–3 î.Hr.). În 1960, în
cartierul Crişan II au fost scoase la iveală
vestigii din Epocile bronzului şi fierului,
din perioada daco-romană (ceramică
romană de lux, terra sigilata ş.a.) şi din
timpul migraţiei popoarelor. Prima
menţiune documentară a localităţii
datează din 20 ian. 1368, într-un act emis
de Vladislav I (Vlaicu), în care este
consemnată ca punct vamal pe drumul
care lega Sibiul de Piteşti. În timpul
domniei lui Vlad Vintilă (1532–1535), S.
a fost reşedinţă domnească. În a doua
jumătate a sec. 16 S. a decăzut, rămânând
timp îndelungat un modest târg agricol,
dezvoltându-se cu precădere în a doua
jumătate a sec. 20. La 4 mart. 1821, Tudor
Vladimirescu, aflat în drum spre
Bucureşti, a ocupat localit. S. Declarat
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municipiu la 27 iul. 1979, S. are în
subordine ad-tivă localit. componentă
Cireaşov. Monumente: mănăstirea
Clocociov (de maici), datând de la
începutul sec. 16 (aşa cum reiese dintrun zapis de danie din 1512), a fost
refăcută de Mihai Viteazul la sf. sec. 16.
Forma actuală a aşezământului monahal
datează din 1645, când marele agă Diicu
(Dinicu) Buicescu a reconstruit biserica
după degradările provocate de cutremurul din 1628. Biserica „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” a fost zidită
după modelul bisericii mănăstirii Dealu
de lângă Târgovişte, cu o turlă pe naos şi
două turle pe pronaos şi un pridvor
deschis cu arcade rotunjite pe stâlpi
circulari şi groşi, construiţi din
cărămidă.Biserica a fost refăcută după
cutremurul din 11 ian. 1838, când i s-au
prăbuşit turlele. În timpul Primului
Război Mondial, mănăstirea a fost
distrusă de un incendiu şi părăsită.
Restaurată în 1958 şi în 1980–1981,
biserica mănăstirii Clocociov păstrează
fragmente de picturi murale interioare
din 1862, printre care se remarcă un
tablou votiv cu portretele domnului
Matei Basarab şi ale lui Diicu Buicescu
cu soţia sa, compoziţia „Judecata de
Apoi” ş.a. Zidul de incintă este înalt,
susţinut de mai multe contraforturi.
Muzeu cu colecţii de artă veche românească (icoane, argintărie, broderii,
ţesături, sculpturi în lemn, cărţi vechi
etc.). Atelier de tricotat. La această
mănăstire a trăit călugărul Naum
Râmniceanu (1764–1838), autor al unei
Cronici a Ţării Româneşti de la începuturi şi
până în 1834 (apărută în limba română);
Schitul Strehareţ, de maici (amintit în
documentele anilor 1478, 1531, 1578,
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Slatina (3). Biserica „Schimbarea la Faţă” a
mănăstirii Slatina

1607, 1620, 1665), cu biserica având
hramul „Adormirea Maicii Domnului”,
a cărei înfăţişare actuală datează din anii
1665–1668, este ctitoria episcopului
Serafim al Râmnicului. În 1671-1672 a fost
construit zidul de incintă, iar biserica
repictată şi sfinţită. Aşezământul monahal a fost refăcut după stricăciunile
provocate de cutremurele din 14 oct. 1802
şi 11 ian. 1838. Biserica a fost supusă unor
renovări în 1844, prin osârdia egumenului Iosif Ecleziarhul şi unor modificări
în anii 1930–1936, când i s-a adăugat
pridvorul şi a fost repictată în interior;
biserica cu hramul „Sfânta Treime”,
zidită în perioada 1641–1645, reparată
după incendierea ei de către turci în 1784,
apoi renovată în 1851 şi pictată în 1886;
bisericile cu hramurile „Adormirea
Maicii Domnului” (1734–1736), „Sfinţii
Împăraţi Constantin şi Elena” (începutul
sec. 18, refăcută în 1793 şi pictată în 1899),
„Sfântul Ioan Botezătorul” (1796, reparată
în anii 1824, când a fost şi pictată, şi 1876),
„Adormirea Maicii Domnului” (1802–
1806, cu picturi murale interioare
executate în 1831), „Sfântul Nicolae”–
Obrocari (1820, refăcută în 1877); biserica
„Ionaşcu”, iniţial cu hramul „Sfântul
Nicolae”, a fost construită în perioada 13
mai 1782–20 sept. 1787, prin osârdia şi pe
cheltuiala jupânului Ionaşcu Ion Serbu
Cupeţu din Slatina şi apoi reparată în
1843. Ulterior a fost demolată şi reclădită
ca o catedrală pe locul celei vechi, între
1872 şi 1877 (sfinţită la 8 nov. 1877) şi
pictată de Gheorghe Tattarescu, atribuindu-i-se hramul „Sfântul Gheorghe”;
catedrala episcopală „Înălţarea Domnului”
(1994-2011), 34 m lungime, 22 m lăţime;
icoana hramului a fost realizată în
mozaic; clădirile fostei Prefecturi (1886);
Tribunalului judeţean (1890), Primăriei
(1905), Băncii Naţionale a României
(1908) şi liceului „Radu Greceanu” (1891);
Casa „Caracostea” (1902); casa Profe-

sorilor (1899); podul peste râul Olt
construit din metal în anii 1888–1891;
monumentul eroinei Ecaterina Teodoroiu
operă din 1925 a sculptorului Dumitru
Măţăoanu; Obeliscul „Slatina 600”, operă
din 1968 a lui Ion Irimescu; statuia din
bronz, înfăţişându-l pe domnitorul
Alexandru Ioan Cuza, dezvelită la 24 ian.
1993. În localit. componentă Cireaşov se
află biserica având hramul „Sfinţii Voievozi” (1802–1806, pictată în 1831). La S.
s-au născut dramaturgul Eugen Ionescu
şi folcloristul Dumitru Caracostea.
3. Com. în jud. Suceava, alcătuită din
3 sate, situată în zona de contact a Pod.
Sucevei cu M-ţii Stânişoarei, pe râul Suha
Mică; 5 216 loc. (1 ian. 2011): 2 716 de sex
masc. şi 2 500 fem. Prelucr. lemnului.
Până la 17 febr. 1968, satul şi com. S. s-au
numit Drăceni. În satul Slatina, atestat
documentar în 1498, se află mănăstirea
Slatina (de maici), ctitorie din 1553–1558
a domnului Alexandru Lăpuşneanu.
Biserica „Schimbarea la Faţă”, declarată
monument istoric în anul 2004, a fost
construită din piatră brută şi cărămidă şi
sfinţită la 14 oct. 1558 şi se află în mijlocul
unei vaste incinte patrulatere, întărită cu
ziduri înalte de 7 m şi groase de 1,80 m,
străjuite de turnuri de apărare la colţuri.
În pronaosul bisericii există un
remarcabil tablou votiv care înfăţişează
întreaga familie a lui Alexandru
Lăpuşneanu. Picturile murale interioare
au fost refăcute cu ocazia renovării
bisericii în anii 1826–1828. Biserica, chiliile
şi paraclisul au mai fost supuse unor
renovări în anii 1955–1960, iar în perioada
1968–1979 s-au executat reparaţii la
turnul de poartă şi la clopotniţă şi s-a
construit un nou corp de chilii. Lângă
biserică se află Casa Domnească (15581561) şi o fântână ornamentală, cu bazin
din marmură, realizate sub influenţă renascentistă. În biserică sunt înmormântaţi
Alexandru Lăpuşneanu (călugărit în 1568
cu numele Pahomie), soţia lui – Doamna
Ruxandra († 12 nov. 1570) şi fiica lor
Teofana; mitropolitul Veniamin Costache
a fost îngropat aici la 18 dec. 1846, iar apoi
osemintele au fost strămutate în 1887 la
Mitropolia din Iaşi. Tot aici există racla
cu moaştele (capul) Sf. Grigore Teologul
care în perioada 1968–2001 a fost depusă
la Muzeul Naţional de Artă din Bucureşti
şi readusă la această mănăstire la 11 febr.
2001. Aceste moaşte au fost aduse în
Moldova de domnul Alexandru
Lăpuşneanu în a doua jumătate a sec. 16.
Mănăstirea a fost desfiinţată de
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autorităţile comuniste la 28 oct. 1959 şi
reînfiinţată în 1962.

SLATINA-TIMIŞ, com. în jud. CaraşSeverin, alcătuită din 4 sate, situată în
partea de N a Culoarului Timiş-Cerna, la
poalele de NE ale M-ţilor Semenic şi cele
de V ale M-ţilor Ţarcu, pe cursul superior
al râului Timiş; 3 023 loc. (1 ian. 2011):
1 505 de sex masc. şi 1 518 fem. Staţie de
c.f. (în satul Slatina-Timiş). Expl. de lignit
(în satul Ilova). Pomicultură (meri, pruni,
peri). Prelucr. lemnului. Bibliotecă
publică; patru cămine culturale. Agroturism. În satul Slatina-Timiş, menţionat
documentar, prima oară, în 1433, se află
o biserică ortodoxă din sec. 18 şi o biserică
romano-catolică (1770), declarată
monument istoric.

SLAVA CERCHEZĂ, com. în jud. Tulcea,
alcătuită din 2 sate, situată în Pod.
Babadag, pe cursul superior al râului
Slava; 2 361 loc. (1 ian. 2011): 1 169 de sex
masc. şi 1 192 fem. Expl. de calcar.
Apicultură. Pe terit. satului Slava Rusă
au fost descoperite urmele unei aşezări
urbane romano-bizantine, extinsă pe o
supr. de 24 ha, înconjurată de ziduri
masive din piatră, străjuite de 30 de
turnuri, străpunse de 3 porţi, datând din
sec. 3–7 şi cunoscută sub numele de
Libida (Libidinon polis). Satul Slava
Cercheză este atestat documentar în
1828. În satul Slava Rusă se află două
mănăstiri aparţinând cultului creştin de
rit vechi, una de călugări – „Uspenia”
(„Adormirea Maicii Domnului”) şi alta
de maici – „Vovidenia” („Intrarea în
Biserică a Maicii Domnului”). Mănăstirea
„Uspenia” a fost înfiinţată în sec. 17 (c.
1680), iar biserica din lemn, construită în
1840. În 1860, biserica din lemn a fost
demolată, pe locul ei zidindu-se actuala
biserică, sfinţită în 1883 (renovată în
2007–2008, ocazie cu care a fost refăcută
şi pictura). Aceasta este unica mănăstire
de călugări aparţinând cultului creştin
de rit vechi, în care slujbele se ţin în limba
slavonă. Mănăstirea „Vovidenia”
(singura mănăstire de maici din lume,
aparţinând cultului creştin de rit vechi)
a fost întemeiată în sec. 17 de câţiva
călugări ruşi care au adus din localitatea
Kazan Icoana Maicii Domnului de la care
provine şi denumirea mănăstirii. Aflată
în părăsire la sf. sec. 18, mănăstirea
„Vovidenia” a fost reînfiinţată de o
văduvă bogată din Rusia, care a venit aici
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împreună cu slujnica ei şi cu câteva maici.
Distruse de inundaţie în 1850, chiliile şi
biserica au fost refăcute pe un alt loc, mai
înalt, ferit de inundaţii.

SLĂNIC 1. Râu, afl. stg. al Buzăului pe
terit. com. Săpoca, jud. Buzău; 65 km;
supr. bazinului: 432 km2. Izv. din partea
de S a M-ţilor Vrancei, de sub vf. Furu,
curge mai întâi pe direcţie N-S, intră apoi
în zona subcarpatică la Lopătari, unde îşi
schimbă direcţia către E, drenează un
areal cu depozite salifere care-i îmbogăţeşte apele în săruri, iar în aval de
localit. Vintilă Vodă îşi îndreaptă cursul
către S.
2. Oraş în jud. Prahova, situat în
Subcarpaţii Prahovei, în imediata vecinătate a M-ţilor Grohotiş, la 413 m alt., pe
râul Slănic (afl. al râului Vărbilău), la 45
km N-NV de municipiul Ploieşti; 6 474
loc. (1 ian. 2011): 3 097 de sex masc. şi
3 377 fem. Supr.: 40 km2, din care 13,2 km2
în intravilan; densitatea: 490 loc./km2.
Staţie finală de c.f. (inaugurată la 10 dec.
1883). Expl. de sare, din sec. 17 (salina
„Unirea”, la 210 m ad., datează din 1881,
exploatările efectuându-se până în 1969),
de gips şi de tufuri dacitice. Produse alim.
Muzeul sării (în salină) şi Muzeu cu secţii
de istorie şi artă. Staţiune balneoclimaterică de interes general, cu funcţionare permanentă, cu climat de dealuri,
sedativ, cu veri răcoroase (în iul. temp.
medie este de 19,5°C) şi ierni nu prea
friguroase (în ian. media termică este de
–3,5°C). Temp. medie anuală este de c.
9°C, iar precipitaţiile însumează, în medie,
750 mm anual. Staţiunea dispune de izv.

cu ape minerale cloruro-sodice, sulfatate,
calcice (puse în valoare din anul 1885,
când a început să se dezvolte staţiunea
balneară) şi de lacuri cu apă clorurosodică, concentrată (170–300 g/l) –
lacurile Baia Baciului, Baia Roşie, Baia
Porcilor, Lacul Verde – indicate în
tratamentul afecţiunilor reumatismale
(spondiloze, artroze, poliartroze etc.), a
celor posttraumatice (stări după entorse,
luxaţii şi fracturi ale oaselor membrelor,
tratate ortopedico-chirurgical şi vindecate), neurologice periferice (pareze
uşoare, stări după polinevrite în stadiu
de remisiune, sechele vechi de
poliomielită), ginecologice (insuficienţă
ovariană, cervicite cronice, metroanexite
cronice), dermatologice (psoriazis, ichtioze
incipiente, cheratodermatii), a unor boli
vasculare (varice în stadiu incipient,
eritromelalgie), respiratorii (bronşite şi
traheobronşite cronice, astm alergic) ş.a.
În interiorul salinei vechi (Salina
„Unirea”), la 210 m adâncime, unde
temp. este constantă (12°C) tot timpul
anului, este amenajat un sanatoriu,
destinat tratamentului astmului bronşic,
într-un microclimat cu aer sărat. Din
cauza unor infiltraţii puternice de apă (în
iul. 1995), sanatoriul a fost inundat; închis
pentru refacere şi consolidare, acest
sanatoriu a fost redeschis pentru tratamente la sf. lunii aug. 1995. În oraş există
şi un complex balnear cu bază proprie de
tratament. Istoric. În perimetrul actual
al oraşului au fost descoperite vestigii
dacice şi romane. Localitatea apare
menţionată documentar, prima oară, în
1532, iar apoi la 22 iun. 1556, într-un
hrisov al domnului Pătraşcu cel Bun. În

Slănic (1). Valea râului Slănic în zona subcarpatică

1685, spătarul Mihai Cantacuzino a iniţiat
deschiderea primei ocne de sare la Slănic,
iar la 16 nov. 1791, un zapis al domnului
Mihai Suţu consemna că ocnele de sare
de la Slănic şi Telega erau un apanaj al
Domniei Sale. În sec. 18 S. a fost ridicat
la rang de târg, în 1879 figura ca aşezare
urbană (comună urbană), în 1886 localitatea a fost recunoscută drept staţiune
balneară, iar în 1892 oraş. În prezent,
oraşul Slănic are în subordine ad-tivă
localit. componente Groşani şi Prăjani.
Monumente: bisericile cu hramurile
„Sfântul Ioan Botezătorul” (1724, refăcută
în 1774), „Sfântul Gheorghe” (1732),
„Sfinţii Trei Ierarhi” (1799–1800), „Sfânta
Maria” (1851), „Sfântul Ilie” (1865). Turism
intens, legat atât de tratamentul balnear,
cât şi de prezenţa în oraş a salinei şi mai
ales a unui „Munte de sare”, dezvelit de
pământ, înalt de câteva zeci de metri
(declarat rezervaţie geologică şi monument al naturii la 2 iun. 1952). Rezervaţia,
extinsă pe o supr. de 1,8 ha, cuprinde
„Muntele de sare” cu lacul Grota Miresei
din interiorul său, precum şi zona
învecinată care include Lacul Porcilor şi
lacul Baia Baciului (acesta din urmă
cantonat într-o ocnă prăbuşită în sec. 19;
supr.: 6 100 m2; ad.: 7,62 m). Cutremurele
din 4 mart. 1977, 30 aug. 1986 şi 30 mai
1990 au provocat crăpături mari şi adânci
în pereţii „Muntelui de sare”, iar
infiltraţiile puternice de apă dulce la baza
acestuia au pricinuit prăbuşirea (în iul.
1995) a unei mari părţi a „Muntelui de
sare”, ştirbindu-i-se astfel măreţia şi
frumuseţea. În apropierea „Muntelui de
sare”, pe solurile sărăturate se dezvoltă
o vegetaţie specifică halofilă, reprezentată

Slănic (2). Lacul Baia Baciului

Slănic (2). Complexul balnear

prin: sărărica (Salicornia herbaceea), pelinul
(Artemisia salina), steluţa (Aster tripolium),
tufărişuri de cătină ş.a.
3. Mănăstirea ~ Õ Aninoasa (2).

SLĂNIC-MOLDOVA, oraş în jud. Bacău,
situat în depresiunea omonimă, la poalele
de SE ale M-ţilor Nemira, la 530 m alt.,
pe cursul superior al râului Slănic (afl.
dr. al Trotuşului), la 78 km SV de
municipiul Bacău; 4 889 loc. (1 ian. 2011):
2 451 de sex masc. şi 2 438 fem. Supr.: 114
km2, din care 3,6 km2 în intravilan;
densitatea: 1 358 loc./km2. Expl. de gresii.
Păstrăvărie. Ateliere de prelucr. a lemnului. Staţie de îmbuteliere a apelor
minerale. Releu de televiziune (din 1964).
Staţiune balneoclimaterică de interes
general, cu funcţionare permanentă, cu
climat de depresiune intramontană, cu
aer pur, lipsit de praf şi alergeni, bogat
în aerosoli şi ioni negativi. Temp. medie
anuală este de 7,4°C, iar precipitaţiile
atmosferice însumează, în medie, 700 mm
anual. Pr. bogăţie a staţiunii o constituie
numeroasele izv. cu ape minerale carbogazoase, bicarbonatate, slab sulfuroase,
clorurate, sodice, hipertone, hipotone,
unele oligominerale, descoperite la 20 iul.
1800 şi folosite din 1820. Primele analize
ale apelor minerale de aici au fost făcute
în 1832, iar după anul 1877 au fost
introduse primele instalaţii balneare.
Valoarea terapeutică a apelor minerale
de la S.-M. a fost confirmată de-a lungul
timpului de unele medalii obţinute la
expoziţiile internaţionale de la Viena
(medalie de aur, 1873), Frankfurt pe Main
(medalie de argint, 1881), Paris (medalie
de aur, 1889) ş.a., fiind comparate de către
specialişti cu apele minerale de la
Karlovy Vary, Vichy, Aix-les-Bains ş.a.
Supranumită „Perla Moldovei”, staţiunea
S.-M. oferă posibilitatea efectuării unor

tratamente eficace pentru ameliorarea sau
vindecarea bolilor tubului digestiv
(gastrite cronice hipoacide şi hiperacide,
ulcere gastrice şi duodenale la minimum
trei luni după perioada dureroasă, stări
după stomac operat, colite cronice
nespecifice, colon iritabil, constipaţie
cronică), ale celor hepato-biliare (dischinezie biliară, stări după ficat operat),
metabolice şi de nutriţie (forme uşoare şi
medii de diabet zaharat, obezitate), ale
afecţiunilor rinichilor şi căilor urinare
(stări după infecţii urinare, vindecate prin
tratament medicamentos, fără leziuni sau
tulburări ale rinichilor). În cură externă,
apele minerale de aici sunt recomandate
pentru tratarea afecţiunilor reumatismale, a celor cardiovasculare, endocrine
(stări prepuberale la copii hiperreactivi),
ginecologice (sindrom ovarian de
menopauză) ş.a. Staţiunea dispune de
buvete pentru cură internă cu ape
minerale (izvoarele 1, 8 şi 8 bis, grupate
într-un pavilion, şi 1 bis, 3 şi 10 în altul),
precum şi de numeroase instalaţii pentru
băi calde cu apă minerală, pentru terapie
respiratorie (aerosoli, inhalaţii, cameră
barică), pentru electroterapie şi hidroterapie, bazine pentru kinetoterapie,
instalaţii pentru mofetă, pentru tratarea
unor afecţiuni vasculare periferice, săli
de gimnastică medicală etc. Curse
speciale de autocare efectuează transportul pacienţilor din S.-M. la sanatoriul
balnear subteran, cu microclimat de
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salină, de la Târgu Ocna (18 km).
Staţiunea dispune de o bună bază de
cazare (peste 2 800 de locuri în hoteluri,
vile, complex sanatorial, popas turistic,
case particulare) şi de variate posibilităţi
de distracţie şi agrement. Parc dendrologic. Istoric. Prima menţiune a
localităţii datează din 1757, fiind consemnată într-un hrisov al domnului
Constantin Racoviţă, în care se specifică
dăruirea întregii văi a Slănicului
Epitropiei spitalului „Sfântul Spiridon”
din Iaşi. O dată cu descoperirea (în 1800)
unui izvor de apă minerală de către
serdarul Mihalache Spiridon, aşezarea a
cunoscut o evoluţie ascendentă din punct
de vedere balnear. Până la 17 febr. 1968,
localitatea a purtat numele Băile Slănic. În
prezent, oraşul are în subordine ad-tivă
localit. componente Cerdac şi Cireşoaia.
Monumente: clădirile Primăriei (1870–
1890, cu unele refaceri din 1927) şi
fostului cazino, construită în 1894 după
planurile arhitecţilor George Sterian şi
H. Rick, declarată monument de
arhitectură; biserică „Sfântul Ilie” zidită
în 1927-1929 pe locul uneia din lemn din
sec. 19, restaurată în 1994-1996.

SLĂTIOARA 1. Õ Măgura Slătioarei.
2. Com. în jud. Olt, alcătuită din 2
sate, situată în partea de N a Câmpiei
Romanaţi, pe dr. văii Oltului, pe malurile
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lacurilor de acumulare Arceşti şi Slatina;
2 757 loc. (1 ian. 2011): 1 339 de sex masc.
şi 1 418 fem. Staţie de c.f. (în satul
Slătioara). Nod rutier. Expl. de balast.
Hidrocentrală (53 MW), intrată în
funcţiune în 1986. Bisericile cu hramurile
„Sfânta Treime” (1805) şi „Sfinţii
Voievozi” (1854), în satul Slătioara.
3. Com. în jud. Vâlcea, alcătuită din
6 sate, situată în Depr. subcarpatică
olteană, la poalele de NV ale Măgurii
Slătioara, la confl. râului Cerna cu Pârâu
Plopilor; 3 483 loc. (1 ian. 2011): 1 719 de
sex masc. şi 1 764 fem. Nod rutier. Moară
de cereale. Centru de ceramică populară
nesmălţuită, de culoare roşie, decorată
simplu cu humă albă. În satul Slătioara
se află o biserică din lemn, cu dublu hram
– „Buna Vestire” şi „Cuvioasa Parascheva”
(sec. 18) şi o biserică din cărămidă cu
hramul „Naşterea Maicii Domnului”
(1705, cu picturi murale interioare din
1802); în satul Goruneşti există o biserică
din zid cu hramul „Intrarea în Biserică a
Maicii Domnului” (1781, cu fragmente
de picturi murale datând din 1807), iar
în satul Milostea, o biserică din lemn cu
hramul „Cuvioasa Parascheva” (1906).
În perimetrul com. S. se află rezervaţia
geomorfologică Măgura Slătioarei (769
m alt.), cu aspect de cuestă abruptă spre
N, afectată de ravene şi bad-lands
(pământuri rele). La S. are loc anual (din
1998), la sfârşitul lunii aug., Festivalul
internaţional de film „Eco-Etno-Folk” în
cadrul căruia sunt prezentate filme
documentare şi reportaje de scurt metraj
cu subiecte referitoare la ecologie, ambient,
etnografie, folclor, antropologie, turism –
festival iniţiat şi desfăşurat de fiecare dată
sub tutela scriitorului Dinu Săraru.
4. Codrul secular ~ Õ Stulpicani.

unei aşezări din perioada de trecere de
la Neolitic la Epoca bronzului, aparţinând
culturii Coţofeni (2500–1800 î.Hr.), un
depozit de bronz de la începutul primei
Epoci a fierului, o aşezare dacică şi apoi
daco-romană (sec. 2 î.Hr.-3 d.Hr.) în care
s-a găsit ceramică dacică modelată cu
mâna şi la roată şi ceramică romană,
precum şi un tezaur de podoabe dacice,
din argint (sec. 1 î.Hr.-1 d.Hr.), format din
brăţări, colane, lanţ ş.a. În satul Slimnic,
menţionat documentar, prima oară, în
1282 şi apoi în 1309, se află cetatea
Stolzemburg (sec. 14–16, refăcută în sec.
18 şi restaurată în anii ’50 ai sec. 20), cu
biserică de incintă (sec. 14–15, cu unele
transformări din 1792), şi o biserică
ortodoxă de la sf. sec. 18 (renovată în
1912). În satul Ruşi există o cetate (sec.
16–17) cu biserică evanghelică de incintă
(1749–1782), iar în satul Veseud există un
conac de la începutul sec. 19, o biserică
din sec. 13 (azi biserică evanghelică),
fortificată în sec. 15–18 şi biserica
ortodoxă „Sfântul Gheorghe” (sfârşitul
sec. 18).
SLIVILEŞTI, com. în jud. Gorj, alcătuită
din 8 sate, situată în zona Dealurilor
Jiului, pe râul Jilţu; 3 615 loc. (1 ian. 2011):
1 874 de sex masc. şi 1 741 fem. Muzee
etnografice, în satele Slivileşti şi Şiacu. În
satul Miculeşti se află biserica „Sfântul
Nicolae” (1872), iar în satul Şiacu există
cula „Grecescu” (sec. 18). Bisericile din
lemn, cu acelaşi hram – „Sfântul Nicolae”,
în satele Sura (1805), Ştiucani (1877) şi
Slivileşti (1880).

SLOBOZIA 1. Municipiu în SE României,
reşed. jud. Ialomiţa, situat în Câmpia
Bărăganului, la 11–35 m alt., pe stg. râului
Ialomiţa; 51 884 loc. (1 ian. 2011): 24 722
de sex masc. şi 27 162 fem. Supr.: 132,9
km2, din care 13 km2 în intravilan;
densitatea: 3 991 loc./km2. Nod feroviar

SLĂTIOARELE, Schitul ~ Õ Ocnele
Mari.

SLĂVEIU, lac glaciar situat în masivul
Retezat, sub vf. Slăveiu Mare (2 347 m),
la 2 015 m alt. Supr.: 3,3 ha. Ad. max.: 6,1
m. Obiectiv turistic.

SLIMNIC, com. în jud. Sibiu, alcătuită din
5 sate, situată în Pod. Hârtibaciului, pe
râul Slimnic; 3 726 loc. (1 ian. 2011): 1 891
de sex masc. şi 1 835 fem. Haltă de c.f. (în
satul Veseud). Creşterea bovinelor (în
satul Ruşi). Pe terit. satului Slimnic au
fost descoperite (1900–1920) vestigiile

Slobozia (1).
Vedere generală

(staţie de c.f. inaugurată la 20 sept. 1887)
şi rutier. Expl. de gaze naturale şi de
balast. Termocentrală. Combinat de
îngrăşăminte azotoase (dat în folosinţă
în 1972). Fabrici textile (confecţii, tricotaje, filatură de bumbac din 1970), de
prelucr. a lemnului (mobilă), a
cauciucului şi a maselor plastice, de mat.
de constr. (cărămidă şi ţiglă, din 1955,
prefabricate din beton), de asamblare a
televizoarelor color (din 1994) şi de
produse alim. (ulei vegetal, din 1968,
brânzeturi, unt, lapte praf, din 1970,
biscuiţi şi produse de panificaţie,
preparate din carne ş.a.). Tipografie.
Moară de cereale. Abator. Silozuri de
cereale. Ferme de creştere a porcinelor,
bovinelor şi păsărilor. Muzeu judeţean
(1971), cu colecţii de arheologie, istorie,
artă şi etnografie; Muzeul Naţional al
Agriculturii (1990), cu exponate ce
cuprind maşini, utilaje şi unelte agricole.
Biblioteca judeţeană „Ştefan Bănulescu”
(f. 1933), cu 226 161 vol. (2012); Bibliotecă
municipală. Casa de cultură a Sindicatelor (1975). Universităţile „Bioterra”
şi „Spiru Haret”. Centru cultural judeţean
„Ionel Perlea”, inaugurat la 31 mart. 1992,
intrat în circuitul UNESCO în anul 1999.
La S. se află (din 6 febr. 1994) sediul
Episcopiei Sloboziei şi Călăraşului. Post
de radio particular „Radio Campus”
(1990). Parc dendrologic (1,7 ha) cu peste
40 de specii de arbori; Parcul Tineretului
(15,6 ha). Popas turistic „Paradis”.
Istoric. În perimetrul actual al oraşului
au fost descoperite vestigii neolitice (vase
ceramice, lucrate la roată din pastă
cenuşie, lustruite) aparţinând culturii
Boian (milen. 4 î.Hr.). În localit. componentă Bora a fost scos la iveală (1960)
un tezaur monetar alcătuit din 22 de
monede (emise în perioada 1522–1602),
din care 18 taleri din argint şi 4 ducaţi din
aur. Cunoscută ca sat de clăcaşi în prima
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jumătate a sec. 14, localitatea apare
menţionată documentar, prima oară, la
20 mart. 1594, cu numele Vaideei, într-un
hrisov emis de domnul Mihai Viteazul,
iar apoi în anul 1614, într-un act emis la
Târgovişte de domnul Radu Mihnea, prin
care acesta întărea marelui postelnic
Ianache Caragea „seliştea satului ce se
cheamă Vaideei” din jud. Ialomiţa, aşezare
mai veche ce fusese pustiită de invazia
turco-tătară cu 20 de ani în urmă (în 1594
– n.n.), în timpul domniei lui Mihai
Viteazul. Ulterior, satul Vaideei s-a
contopit cu aşezarea Slobozia lui Ianache
(nume derivat de la postelnicul Ianache
Caragea), rezultând localitatea cu acelaşi
nume, care s-a dezvoltat (în sec. 17–18)
ca centru pentru negoţul cu vite (cu trei
târguri anuale) şi ca centru meşteşugăresc, subordonat domnului Ţării
Româneşti. În cursul sec. 17, localit.
Slobozia lui Ianache apare frecvent
menţionată în documente (12 ian. 1630,
12 iul. 1633, 10 ian. 1635, 10 nov. 1636, 9
ian. 1679, 24 febr. 1682, 4 dec. 1688 ş.a.),
iar în 1772 a apărut pentru prima oară cu
toponimul Slobozia, întrucât numeroşii
oameni care veneau la mănăstirea şi la
târgul de aici au renunţat să mai adauge
şi apelativul …lui Ianache. Totodată, un
document emis de domnul Matei Basarab
la 12 iul. 1633 specifica faptul că acesta
face o danie „mănăstirii ce se cheamă
Vaideei, cu hramul Arhanghelilor Mihail
şi Gavriil, făcută de Ianache postelnicul”.
La sf. sec. 18, Slobozia era un centru
important de desfacere a cerealelor şi
produselor animaliere, iar după Pacea de
la Adrianopol din 1829 (când monopolul
turcesc a slăbit) a devenit un activ centru
agricol şi însemnat târg pentru cereale.
În perioada 1832–1925, Slobozia a fost
reşed. plasei Ialomiţa, iar între 1925 şi
1950 a plasei Slobozia. Construirea căii

ferate (1887–1912) spre Bucureşti şi spre
Ţăndărei a stimulat începutul urbanizării
Sloboziei (în 1895 s-a construit spitalul,
în 1905 a fost introdus iluminatul electric
etc.), astfel că la 19 mai 1912 a fost
declarată oraş. La sf. celui de-al Doilea
Război Mondial, respectiv la 26 aug. 1944,
trupele române au lichidat, în zona
Sloboziei, o formaţiune a armatei germane. În 1952, oraşul S. a devenit reşed.
raionului cu acelaşi nume, iar la 17 febr.
1968, reşed. jud. Ialomiţa. Declarată
municipiu la 27 iul. 1979, S. are în subordine ad-tivă localit. componente Bora
(atestată documentar la 20 mart. 1571) şi
Slobozia Nouă. Monumente: biserica
„Sfinţii Voievozi” a fostei mănăstiri
Slobozia (sau Vaideei) este ctitoria din
1618 a postelnicului Ianache Caragea şi
a fost amplificată de domnul Matei
Basarab în 1634. Distrusă de cutremurul
din 11 ian. 1838, biserica a fost refăcută
din temelii şi pictată în 1842–1848 prin
strădania egumenului Gavriil din
Smirna. Turnul-clopotniţă datează din
1836. După secularizarea averilor mănăstireşti (1863), ansamblul monahal a
decăzut treptat, deoarece averea mănăstirii (200,5 ha pământ arabil) a fost
împărţită la 245 de familii de ţărani, iar
lăcaşul de cult a devenit biserică de mir.
În 1994, mănăstirea a fost reactivată cu
obşte de maici, iar în 2009 transformată
în mănăstire de călugări; biserica
„Adormirea Maicii Domnului” din
cartierul Bora, sfinţită la 15 aug. 1863, cu
picturi murale interioare originare
executate de Costache DumitrescuBuzău, refăcute în 1902 de pictorul Sava
Henţia şi restaurate în 1965 de Stela
Ionescu; catedrala episcopală cu dublu
hram – „Înălţarea Domnului” şi „Sfântul
Alexandru” (15 iul. 1992–25 mart. 2004);
biserica romano-catolică (iul.-oct. 2001);
Monumentul eroilor Primului Război
Mondial; bustul domnului Matei Basarab
(dezvelit în 1932). La 9 km NV de

municipiul S. se află staţiunea balneoclimaterică Amara, iar la marginea oraşului există satul de vacanţă „Hermes”.
2. Com. în jud. Argeş, alcătuită din 2
sate, situată în partea de N a Câmpiei
Găvanu-Burdea, pe cursul superior al
râului Dâmbovnic; 4 790 loc. (1 ian. 2011):
2 461 de sex masc. şi 2 329 fem. Culturi
de cereale, plante tehnice şi de nutreţ,
floarea-soarelui, legume etc. Viticultură.
Creşterea porcinelor. Morărit; produse
de panificaţie. Până la 1 ian. 1965, satul
şi com. S. s-au numit Slobozia-Trăznitu.
Biserica având hramul „Cuvioasa
Parascheva” (sec. 19) şi conacul „Sturdza”
(sec. 19), în satul Slobozia.
3. Com. în jud. Giurgiu, formată
dintr-un sat, situată în partea de S a
Câmpiei Burnas, pe stg. văii Dunării, în
zona de confl. a râului Pasărea cu Parapanca; 2 514 loc. (1 ian. 2011): 1 278 de sex
masc. şi 1 236 fem. Expl. de balast.
Produse alim. La 12/24 aug. 1807, la S.
s-a încheiat armistiţiul ruso-turc care
stipula ca trupele ruseşti şi turceşti să
părăsească cele două principate româneşti,
iar „… administraţiunea să se dea unui
divan alcătuit din boieri, până la încheierea păcei”. Ţarul Rusiei, Aleksandr I
Pavlovici, a refuzat ratificarea armistiţiului, ostilităţile fiind reluate în mart.
1809. Între 17 febr. 1968 şi 23 ian. 1981,
com. S. a făcut parte din jud. Ilfov. Biserica „Sfântul Gheorghe” (1864).
SLOBOZIA BRADULUI, com. în jud.
Vrancea, alcătuită din 6 sate, situată în
partea de SE a Subcarpaţilor Vrancei, în
zona de contact cu Câmpia Râmnicului;
6 522 loc. (1 ian. 2011): 3 334 de sex masc.
şi 3 188 fem. Centru pomi-viticol. În
arealul satului Coroteni au fost descoperite vestigii neolitice (în special
ceramică), aparţinând culturii Boian. În
satul Slobozia Bradului se află mănăstirea
Rogoz (de maici), cu biserica „Naşterea
Sfântului Ioan Botezătorul”, ctitorie din
1820 a lui Constantin şi Gheorghe
Robescu, restaurată în 1982. Mănăstirea
a fost desfiinţată la 28 oct. 1959 şi
reînfiinţată în 1990, iar în 1994-1998 s-a
zidit paraclisul „Naşterea Maicii
Domnului”. În satul Slobozia Bradului
mai există biserica „Sfântul Nicolae”,
ctitorie din anii 1808–1825 a vistiernicului
Iordache Niculescu, pictată iniţial în ulei
– picturi restaurate în 1901 de Nae
Orăşanu şi repictată în frescă în 1953 de
Adolf Cantini. Biserica a fost restaurată
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după cutremurul din 4 mart. 1977 şi
repictată în 1994, în frescă, de Elena
Vasilescu. În satul Coroteni există biserica
având hramul „Sfântul Ioan” (1830).

SLOBOZIA CIORĂŞTI, com. în jud.
Vrancea, alcătuită din 3 sate, situată în
partea de N a Câmpiei Râmnicului, pe
râul Râmna; 2 020 loc. (1 ian. 2011): 982
de sex masc. şi 1 038 fem. Muzeu de
istorie (în satul Jilişte). Iaz pentru peşte.
Creşterea porcinelor. În satul Jilişte, la
24 apr. 1574, oastea lui Ion Vodă a învins
armata turco-munteană care urmărea să-l
instaleze domn pe Petru Şchiopul. Aici
se află bustul lui Ion Vodă (dezvelit la
20 apr. 1957), operă a sculptorului Marius Butoianu. În satul Slobozia Ciorăşti
se află biserica „Adormirea Maicii Domnului”, zidită în 1863–1864 şi reparată în
1879.

SLOBOZIA CONACHI, com. în jud.
Galaţi, alcătuită din 2 sate, situată în
partea de S a Câmpiei Covurlui, pe râul
Suhu; 3 732 loc. (1 ian. 2011): 1 876 de sex
masc. şi 1 856 fem. Nod rutier. Expl. de
petrol. Morărit; produse de panificaţie.
Culturi de cereale, legume ş.a. Satul
Slobozia Conachi a fost înfiinţat în perioada
1800–1810 de Constantin Conachi, care a
adus pe moşia sa mai mulţi clăcaşi,
întemeind o slobozie (sat stăpânit de mari
latifundiari). În satul Slobozia Conachi
se află biserica „Sfânta Treime”, zidită în
anii 1814–1818 prin osârdia lui Constantin
Conachi (reparată în 1873). Satul Izvoarele a fost puternic afectat de alunecările
de teren din 22 aug. 1993, când s-au
surpat numeroase case. Pînă la 25 mart.
2005, com. S.C. a avut în componenţă
satul Cuza Vodă, care la acea dată a
devenit comună de sine stătătoare.
SLOBOZIA GRAPINA Õ Bălcăuţi.

SLOBOZIA LUI IANACHE Õ Slobozia
(1).

SLOBOZIA MÂNDRA, com. în jud.
Teleorman, formată dintr-un sat, situată
în partea de V a Câmpiei Boian, pe râul
Sâiu; 1 758 loc. (1 ian. 2011): 827 de sex
masc. şi 931 fem. Culturi de cereale,
plante tehnice şi de nutreţ, floareasoarelui, legume ş.a. Viticultură. Biserica
„Sfântul Nicolae” (1848), în satul Slobozia
Mândra. Până la 7 mai 2004, com. S.M. a
avut în componenţă satele Uda-Clocociov
şi Uda-Paciurea, care la acea dată au
format com. Uda-Clocociov, jud. Teleorman.

SLOBOZIA MOARĂ, com. în jud.
Dâmboviţa, formată dintr-un sat, situată
în Câmpia Titu, pe interfluviul
Dâmboviţa-Ilfov; 2 270 loc. (1 ian. 2011):
1 096 de sex masc. şi 1 174 fem. Între 17
febr. 1968 şi 23 ian. 1981, com. a făcut
parte din jud. Ilfov. Biserica „Sfinţii
Împăraţi Constantin şi Elena”, zidită în
1896-1897 de filantropul Iorgu Dumitrescu.
SLOBOZIA-TRĂZNITU Õ Slobozia (2).

SLUJITORII-ALBOTEŞTI Õ Zăvoaia.

SMÂRDAN 1. Com. în jud. Galaţi,
alcătuită din 3 sate, situată în SE Câmpiei
Covurlui, pe cursul inf. al râului Mălina,
pe ţărmul de N al limanului fluviatil
Mălina; 5 038 loc. (1 ian. 2011): 2 590 de
sex masc. şi 2 448 fem. Culturi de cereale.
Viticultură. Ferme de creştere a bovinelor, ovinelor şi păsărilor. Piscicultură.
Prelucr. lemnului. Produse de patiserie.
2. Com. în jud. Tulcea, formată dintrun sat, situată pe dr. braţului Măcin (sau
Dunărea Veche), vizavi de municipiul
Brăila; 1 109 loc. (1 ian. 2011): 547 de sex
masc. şi 562 fem. Monument ridicat în
memoria eroilor din timpul Războiului
de Independenţă. Pescuit.
SMÂRDIOASA, com. în jud. Teleorman,
alcătuită din 2 sate, situată în zona de
contact a Câmpiei Boian cu Câmpia
Burnas, la confl. râului Vedea cu
Teleorman; 2 483 loc. (1 ian. 2011): 1 219
de sex masc. şi 1 264 fem. Staţie de c.f. (în
satul Smârdioasa). Nod rutier. Produse
alim. Fermă de creştere a porcinelor
(lichidată în 1997). Viticultură. Biserică
având hramul „Sfinţii Voievozi” (1824),
în satul Smârdioasa.
SMEDEROVO Õ Roman.

SMEENI, com. în jud. Buzău, alcătuită din
7 sate, situată în zona de contact a
Câmpiei Bărăganului cu Câmpia BuzăuCălmăţui, pe râul Călmăţui; 6 863 loc.
(1 ian. 2011): 3 421 de sex masc. şi 3 442
fem. Nod rutier. Produse textile. Culturi
de cereale, sfeclă de zahăr, floareasoarelui, legume etc. Creşterea ovinelor.
Muzeu mixt. Bisericile cu hramurile
„Sfântul Nicolae” (1847–1852), „Sfântul
Dumitru” (1855–1857) şi „Sfântul
Nicolae” (1926), în satele Udaţi-Lucieni,
Albeşti şi Smeeni.

(1 ian. 2011): 729 de sex masc. şi 670 fem.
Centru viticol şi de vinificaţie. În satul
Smulţi, menţionat documentar, prima
oară, la 15 iul. 1448, se află bisericile cu
hramurile „Sfântul Nicolae” (1810,
refăcută în anii 1870–1873), „Sfinţii
Voievozi” (1831) şi „Sfântul Gheorghe”
(din lemn, 1849–1850).

SNAGOV 1. Râu, afl. dr. al Ialomiţei pe
terit. com. Gruiu (jud. Ilfov); 46 km; supr.
bazinului: 203 km2. Izv. din partea de E
a Câmpiei Titu, din arealul com.
Butimanu (jud. Dâmboviţa), şi străbate
reg. de N a Câmpiei Vlăsiei. Pe cursul
superior s-a format heleşteul Butimanu,
iar în cursul mijlociu şi inferior, limanul
fluviatil Snagov.
2. Lac (liman fluviatil) de formă
alungită, foarte sinuos, cu multe golfuleţe,
situat în partea de N a Câmpiei Vlăsiei,
pe cursul mijlociu şi inferior al râului
omonim. Supr.: 575 ha. Lungime: 16,5
km; lăţ. max.: 400 m; ad. max.: 9 m; vol.:
17,3 mil. m3. Comunică cu râul Ialomiţa
printr-un emisar. Este cel mai mare şi mai
important liman fluviatil din bazinul
Ialomiţei, cu o bogată faună piscicolă
(somn, crap, ştiucă, plătică, biban ş.a.) şi
unele specii rare, relicte ponto-caspice
(lamelibranhiatul Dreissena polymorpha)
şi interesante plante acvatice, printre care
otrăţelul (Aldrovanda vesiculosa, relict
terţiar), săgeata apei (Sagittaria latifolia),
nufărul alb (Nymphaea alba) şi nufărul
indian (Nelumbo nucifera, introdus de
om). Pe fundul lacului se dezvoltă o
bogată vegetaţie de brădiş, iar pe luciul
apei plutesc plauri, unii atingând grosimi
de 1,5 m. Pe o mică insulă din mijlocul
lacului S. se află mănăstirea Snagov (Õ
Gruiu). Podul din lemn de stejar care lega
odinioară insula de ţărmul lacului S. a
fost incendiat în timpul Revolutiei din
1821 şi nu a mai fost refăcut niciodată.
Lacul S. este o importantă bază nautică

SMIRODAVA Õ Roman.

SMULŢI, com. în jud. Galaţi, formată
dintr-un sat, situată în partea de S a Pod.
Covurlui, pe cursurile superioare ale
râurilor Geru, Gologan şi Suhu; 1 399 loc.

Snagov (2). Lacul Snagov

Snagov (2). Insula pe care se află mănăstirea
Snagov

şi sportivă, destinată competiţiilor sportive pe apă, naţionale şi internaţionale,
şi, totodată, un atrăgător obiectiv turistic
şi loc de agrement pentru locuitorii
Capitalei (ştrand, plimbări pe lac cu bărci,
hidrobiciclete, vaporaşe). Lacul S. face
parte din rezervaţia naturală complexă
Snagov.
3. Pădure de şleau, rest al vechiului
Codru al Vlăsiei, situată pe malul lacului
Snagov, la 40 km N de municipiul
Bucureşti. Supr.: 1 727 ha. Este formată
predominant din stejar (Quercus robur) şi
carpen (Carpinus betulus) în amestec cu
frasin (Fraxinus excelsior), tei (Tilia
tomentosa), arţar tătărăsc (Acer tataricum),
jugastru (Acer campestre) ş.a. Subarboretul
este bine dezvoltat, cele mai frecvente
specii fiind sângerul (Cornus sanguinea),
lemnul câinesc (Ligustrum vulgare),
păducelul (Crataegus monogyna) ş.a., iar
pătura erbacee include specii interesante
(unele rare) ca brânduşa aurie (Crocus
moesiacus), stânjenelul cu frunze subţiri
(Iris graminea), spânzul mirositor
(Helleborus odorus), usturoiul bulgăresc
(Nectaroscordum dioscordis) ş.a. În partea
de V a pădurii S. se află rezervaţia
ştiinţifică (100 ha), unde se dezvoltă fagul
caucazian (Fagus orientalis), fagul comun
(Fagus sylvatica), Fagus taurica (hibrid între
fagul comun şi fagul caucazian) ş.a.
Pădurea S., împreună cu partea de E a
lacului Snagov, a fost declarată (2 iun.
1952) rezervaţie naturală complexă.
4. Com. în jud. Ilfov, alcătuită din 5
sate, situată în partea de N a Câmpiei
Vlăsiei, pe malul dr. al lacului Snagov;
6 552 loc. (1 ian. 2011): 3 124 de sex masc.
şi 3 428 fem. Staţie de c.f. (în satul Snagov).
Confecţii metalice. Prelucr. lemnului;
confecţii şi ţesături din lână şi bumbac.
Pomicultură (piersici, caişi, cireşi).
Piscicultură. În satul Tâncăbeşti se află o
antenă de radio-emisie, dată în folosinţă
în 1952. Între 23 ian. 1981 şi 10 apr. 1997,
com. S. a făcut parte din Sectorul Agricol

Ilfov, iar la 22 dec. 1994 a fost declarată
staţiune climaterică. Satul Snagov apare
menţionat documentar, prima oară, la 7
nov. 1428 într-un act emis de domnul
Dan II, apoi la 30 iun. 1441, 28 oct. 1464,
23 mart. 1482 etc. Satul Vlădiceasca din
com. S. a fost demolat în întregime (1987)
şi desfiinţat din ordinul lui Nicolae
Ceauşescu şi apoi reînfiinţat în anii ’90,
după prăbuşirea regimului comunist. În
satul Ghermăneşti se află biserica având
hramul „Sfântul Nicolae” (1790), iar în
satul Tâncăbeşti, o biserică cu hramul
„Sfântul Nicolae”– Ciofliceni (sec. 19), un
han (sec. 19) şi Monumentul eroilor
căzuţi în timpul Primului Război
Mondial (sculptor D. Măţăoanu). Turism.
5. Mănăstirea ~ Õ Gruiu.

SOCODOR, com. în jud. Arad, formată
dintr-un sat, situată în partea de S a
Câmpiei Crişurilor, pe cursul inf. al
Crişului Alb; 2 269 loc. (1 ian. 2011): 1 127
de sex masc. şi 1 142 fem. Staţie de c.f.
Nod rutier. Culturi de cereale, de varză
ş.a. Heleşteu. Creşterea ovinelor. Pe terit.
com. au fost descoperite (1930, 1948) vestigiile unei aşezări din Epoca bronzului,
aparţinând culturii Otomani (1900–1300
î.Hr.), în care s-au găsit străchini, oale cu
două toarte supraînălţate, ceşti, vase
piriforme cu decor plastic (brâie în relief
sau alveolare) sau incizat (spirale, arcade,
ghirlande). Aici au fost descoperite câteva
morminte gepide de înhumaţie (sec. 5–6)
cu inventare alcătuite din mărgele de
sticlă, piepteni, castroane ş.a. În partea de
V a localit. a fost identificată o necropolă
de înhumaţie (sec. 8) aparţinând avarilor,
în care s-au găsit o scară de şa din fier, o
cataramă din bronz ş.a. În satul Socodor,
menţionat documentar, prima oară, în
1299, se află o biserică ortodoxă cu hramul
„Buna Vestire” (1763–1768), cu iconostas
pictat în 1786, declarată monument istoric,
şi o biserică romano-catolică (1869). Fond
cinegetic (în special cerbi lopătari).

SOCOL, com. în jud. Caraş-Severin,
alcătuită din 5 sate, situată în extremitatea
de SV a României, pe stg. Dunării, pe
cursul inferior al râului Nera, la poalele
de V ale M-ţilor Locvei, la graniţa cu
Serbia; 2 038 loc. (1 ian. 2011): 1 002 de
sex masc. şi 1 036 fem. Port fluvial din
anul 1795 şi staţie de c.f., inaugurată la 1
nov. 1856 (în satul Baziaş). Post
hidrologic (Baziaş). Viticultură. În arealul
satului Baziaş, fl. Dunărea intră pe terit.
României pe care-l străbate apoi pe la S
şi SE, pe o distanţă de 1 075 km (până la

Socol
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vărsarea în Marea Neagră). Satul Socol
apare menţionat documentar, prima
oară, în 1472. În satul Baziaş, atestat
documentar în 1581, se află biserica
„Schimbarea la Faţă” a mănăstirii Baziaş,
care aparţine comunităţii sârbilor din
Banat. Mănăstirea are un singur călugăr,
iar slujbele se fac periodic de către preoţii
din jud. Caraş-Severin şi de hramul
bisericii. Unii cercetători susţin că
mănăstirea Baziaş a fost înfiinţată în anul
1225 de către călugărul Sava Nemanjić,
iar alţii afirmă că aceasta a fost întemeiată
în sec. 14–15. Ideea unanim acceptată este
că cel care a contribuit financiar şi
material (ctitorul) la ridicarea acestui
lăcaş este despotul sârb Iovan Brancović
fiul despotului Ştefan Brancović (1420–
1476). Construită iniţial din nuiele
împletite, iar apoi din bârne, biserica
mănăstirii Baziaş a fost deseori incendiată
de diverşi cotropitori şi tot de atâtea ori
refăcută, funcţionarea ei făcându-se
neîncetat, chiar şi în timpul stăpânirii
otomane. Forma actuală a bisericii
datează din anul 1774 şi se datorează lui
Jivco Petrović. În 1805 a fost construit
conacul mănăstirii Baziaş , iar în anii
1868–1872 au fost executate lucrări de
reparaţii la biserică şi conac. Bombardată
în timpul Primului Război Mondial, de
pe vasele de război de pe Dunăre,
mănăstirea Baziaş a fost părăsită treptat,
astfel că în 1934 la această mănăstire nu
mai exista nici un călugăr. În perioada 28
aug.-6 sept. 1944, mănăstirea a fost
atacată de 9 ori de artileria germană,
după război rămânând părăsită şi în
pragul ruinării. Abia în 1980 s-au făcut
reparaţii la biserică, s-a reparat zidul de
incintă şi s-a construit un conac nou pe
locul celui vechi. Biserica mănăstirii
Baziaş este declarată monument istoric.
În satul Zlatiţa, atestat documentar în
1367, există mănăstirea cu acelaşi nume
1799,
(fără vieţuitori), cu biserica „Sfântul Sava
Nemanjić, ctitorie din 1225 a călugărului
Sava Nemanjić, menţionată documentar
în sec. 16, distrusă de turci şi reconstruită
în 1760–1770. Tot în satul Zlatiţa se află
ruinele mănăstirii Cusić. În arealul com.
S. se află Gura Nerei (numită şi „Balta
Nera–Dunăre”), înfiinţată în 1994, care
ocroteşte o zonă umedă, formată în
perimetrul meandrării şi difluenţelor
râului Nera (în sectorul dintre localitatea
Socol şi vărsarea în Dunăre). Loc de
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Socola

popas pentru păsările de apă, printre care
se remarcă egreta mică (Egretta garzetta).
SOCOLA, cartier în partea de S a municipiului Iaşi (fost sat şi apoi târguşor,
amintit documentar în 1583), renumit în
sec. 19 prin prezenţa unui Seminar (fondat
în 1803 de către mitropolitul Veniamin
Costache) şi a unei şcoli de băieţi (înfiinţată
în 1865). La Seminarul de la S. a urmat
cursurile (1855–1858) Ion Creangă.

SOCOND, com. în jud. Satu Mare,
alcătuită din 5 sate, situată în zona de
contact a Câmpiei Aradului cu Dealurile
Codrului, pe cursul superior al râului
Maria (afl. dr. al Crasnei); 2 430 loc. (1 ian.
2011): 1 244 de sex masc. şi 1 186 fem.
Prelucr. lemnului; viticultură. Satul Socond
apare menţionat documentar, prima oară,
în 1424. În satul Soconzel, atestat documentar în 1424, se află o biserică ortodoxă,
din lemn, cu hramul „Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil” (1777), cu picturi
interioare originare şi ornamentată cu un
bogat decor sculptat la ancadramente şi
stâlpi, declarată monument istoric, iar în
satul Stâna există o biserică ortodoxă, din
lemn, cu hramul „Intrarea în Biserică a
Maicii Domnului” (sec. 18).
SOHATU, com. în jud. Călăraşi, alcătuită
din 2 sate, situată în partea de V a
Câmpiei Bărăganului, pe cursul superior

Solca. Vedere de ansamblu a mănăstirii

al râului Rasa; 3 009 loc. (1 ian. 2011):
1 469 de sex masc. şi 1 540 fem. Nod
rutier. Culturi de cereale, plante tehnice
şi de nutreţ, floarea-soarelui, leguminoase
pentru boabe, legume etc. Creşterea
porcinelor şi bovinelor. Iaz piscicol. Fond
cinegetic. Între 17 febr. 1968 şi 23 ian.
1981, com. S. a făcut parte din jud. Ilfov.
În satul Sohatu se află biserica „Schimbarea la Faţă” (1848).

SOHODOL, com. în jud. Alba, alcătuită
din 31 de sate, situată în SV Depr.
Câmpeni, în Ţara Moţilor, pe cursul
superior al Arieşului, la confl. cu
Sohodol, la poalele de E ale M-ţilor Bihor;
1 798 loc. (1 ian. 2011): 921 de sex masc.
şi 877 fem. Expl. de marmură (în satul
Sohodol). Monumentul eroilor. Peşteri
ocrotite (Lucia Mică şi Lucia Mare).

SOLCA, oraş în jud. Suceava, situat în
mica depresiune omonimă, la 522 m alt.,
în zona de contact a prelungirilor Obcinei
Mari cu Pod. Sucevei, pe cursul superior
al râului Solca (afl. dr. al Sucevei), la 46
km NV de municipiul Suceava; 2 654 loc.
(1 ian. 2011): 1 315 de sex masc. şi 1 339
fem. Supr.: 64,6 km2, din care 7,3 km2 în
intravilan; densitatea: 363 loc./km2. Nod
rutier. Expl. şi prelucr. lemnului (cherestea). Producţie de bere (1789) şi de
piese de schimb pentru ind. constr. de
maşini. Muzeu etnografic (1971).
Sanatoriu T.B.C. Localitatea, care dispune
de factori balneari (izvoare cu ape

minerale sulfatate, calcice şi climat de
depresiune, tonic), a devenit, în anul
1866, staţiune balneoclimaterică cu
stabilimente şi instalaţii pentru tratament,
dar acestea au fost distruse în timpul
Primului Război Mondial şi nu au mai
fost refăcute. Istoric. Aşezarea apare
menţionată ca sat, prima oară, la 15 ian.
1418, într-un act emis de domnul
Alexandru cel Bun, iar apoi este consemnată într-un hrisov din 8 aug. 1461, în
care Ştefan cel Mare întărea satul Solca
lui Ivul şi soţiei sale Cerna. În 1598, satul
Solca a fost cumpărat de Gheorghe
Movilă de la Udrea Chiorul şi dăruit
mănăstirii Suceviţa, împreună cu moara,
biserica şi tot ce avea satul întrânsul. În
1615, domnul Ştefan II Tomşa a anulat
dania făcută de Gheorghe Movilă
mănăstirii Suceviţa, răscumpărând satul
în schimbul a 700 de galbeni, o cupă de
argint, două fălci de vie la Cotnari şi satul
Stănileşti cu 22 de familii de ţigani. În
1775, S. împreună cu Bucovina de N a
intrat sub stăpânire austriacă şi o dată cu
aceasta încep să se stabilească aici mai
multe familii de germani, polonezi,
slovaci, ruteni, evrei ş.a. Declarat oraş în
1926. Până la 2 apr. 2007, oraşul S. a avut
în subordine ad-tivă satul Poieni-Solca,
sat care la acea dată a fost trecut în
categoria comunelor. Monumente:
biserica mănăstirii Solca, cu hramul
„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, ctitorie
din anii 1612–1622 a domnului Ştefan II

Solca. Biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”

Tomşa, cu zid de incintă (gros de 2 m) şi
turnuri de apărare datând din 1623
(ansamblul monastic a fost sfinţit în 1623
de Anastasie Crimca, mitropolitul Moldovei).
Mănăstirea Solca a funcţionat până în
1785, când a fost desfiinţată de autorităţile austriece şi reînfiinţată în 1997.
Biserica a fost restaurată în 1901–1902 şi
1985–1990 (resfinţită la 29 iun. 1997) şi
declarată monument istoric în 2004; casa
Savetei Cotrubaş (1670), monument de
arhitectură care adăposteşte azi Muzeul
etnografic; hanul Solca (sec. 19).

SOLEŞTI 1. Lac antropic situat pe cursul
mijlociu al râului Vaslui, în arealul com.
Soleşti. Supr.: 420 ha; vol.: 15 mil. m3.
Important bazin piscicol şi pentru irigaţii.
2. Com. în jud. Vaslui, alcătuită din
7 sate, situată în partea centrală a Pod.
Central Moldovenesc, pe cursul mijlociu
al râului Vaslui; 3 891 loc. (1 ian. 2011):
1 984 de sex masc. şi 1 907 fem. Piscicultură.
Satul Ştioborăni apare menţionat documentar, prima oară, în 1451. În satul
Soleşti, atestat documentar la 10 mart.
1502, se află conacul „Rosetti-Solescu”
(1827-1828), în care s-a născut Elena Cuza,
soţia domnitorului Alexandru Ioan Cuza.
Conacul a fost restaurat în 1948 (azi în
ruină), declarat monument istoric în 2004.
Lângă conac se află biserica „Adormirea
Maicii Domnului” construită înaite de
1809 de Ecaterina Rosetti şi restaurată în
1859-1860. În curtea bisericii este mormântul Elenei Cuza (n. 17 iun. 1825-m. 2
apr. 1909). Bisericile din lemn, cu acelaşi
hram – „Sfântul Nicolae”, în satele
Ştioborăni (1726, cu pridvor adăugat în
1941) şi Valea Siliştei (1838). În satul
Bouşori există biserica „Sfântul Nicolae”,
zidită înainte de anul 1809 şi refăcută în
1842. În arealul com. S. se află o pădure
de stejari multiseculari.

SOLOVĂSTRU, com. în jud. Mureş,
alcătuită din 2 sate, situată în zona
Dealurilor Mureşului, la poalele de V ale
M-ţilor Gurghiu, pe cursul inf. al râului
Gurghiu; 2 969 loc. (1 ian. 2011): 1 463 de
sex masc. şi 1 506 fem. Prelucr. lemnului
şi a laptelui. Fermă de creştere a păsărilor
şi a bovinelor. Două cămine culturale. În
satul Solovăstru s-a născut (1925) soprana
italiană de origine română Virginia
Zeani. Satul Solovăstru apare menţionat
documentar, prima oară, în 1381. În
arealul com. S. se află o porţiune din
trupul pădurii Mociar, cu stejari multiseculari, extinsă pe o supr. totală de 48
ha, declarată rezervaţie forestieră. O altă
porţiune a acestei păduri se desfăşoară
pe terit. com. Gurghiu, jud. Mureş.
SOMA Õ Jamu Mare.

SOMBOL Õ Jimbolia.

SOMEŞ 1. Câmpia Someşului, mare
unitate de relief plat, uşor ondulat, parte
componentă a Câmpiei de Vest, situată
în extremitatea de NV a României, de o
parte şi de alta a cursului inf. al râului
Someş, între marginea apuseană a M-ţilor
Oaş şi Gutâi (în NE), Dealurile Codrului
şi Crasnei (la E şi SE), valea râului Barcău
(la S şi SV) şi graniţele cu Ungaria şi
Ucraina (la V şi respectiv NV). Relieful,
a cărui înălţime variază între 110 m (în
V) şi 180 m (în E), este reprezentat printro suită de glacisuri (în SE) ce alcătuiesc
partea înaltă a acesteia, respectiv câmpiile
Ardudului şi Tăşnadului, prin şesuri
aluviale întinse şi joase (în partea de V),

SOLINA Õ Sulina (2).
SOLNOC Õ Dej (2).

SOLONŢ, com. în jud. Bacău, alcătuită
din 3 sate, situată în partea de NV a Depr.
Tazlău, la poalele de SE ale M-ţilor
Goşmanu, pe râul Solonţ; 3 727 loc. (1 ian.
2011): 1 908 de sex masc. şi 1 819 fem.
Expl. de petrol şi sare gemă. Izvoare cu
ape sărate şi sulfuroase. În satul Solonţ
se află o biserică romano-catolică (sec.
17), o biserică ortodoxă de zid (1767,
restaurată în 1790) şi una din lemn (c.
1808), iar în satul Cucuieţi, o biserică din
lemn, cu hramul „Sfinţii Voievozi” (1749,
refăcută în 1808).

Someş (3). Valea râului Someş la Satu Mare

Someş
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în cadrul cărora se conturează mici
depresiuni mlăştinoase (apărute în zonele
părăsite de râurile divagante) şi câmpuri
mai înalte (interfluvii), acoperite cu loess
sau nisipuri fine depuse de vânt (Câmpia
Carei) şi prin lunci largi, însoţite de
grinduri sau de diguri. Frecvenţa mare a
râurilor care o traversează (densitatea:
1,1 km/km2) determină un exces de
umiditate a solului, fapt ce a impus executarea unor importante lucrări de
hidroamelioraţii (desecări, drenări,
sisteme de canale, lacuri piscicole etc.).
C.S. constituie o importantă zonă de
culturi agricole (cereale, sfeclă de zahăr,
floarea-soarelui, cartofi, legume, plante
de nutreţ etc.). C.S. are ca subdiviziuni:
Câmpia joasă a Someşului, Câmpia
Ardudului, Câmpia Tăşnadului, Câmpia
Ierului, Câmpia Carei şi Câmpia SălaceaRoşiori.
2. Câmpia joasă a Someşului,
unitate joasă de relief, parte componentă
a Câmpiei Someşului, situată în zona
central-nordică a acesteia, de o parte şi
de alta a râului Someş, între râul Crasna
(la SV), hotarele cu Ungaria şi Ucraina (la
V şi NV), M-ţii Oaş-Gutâi (la NE) şi
Câmpia Ardudului (la E şi SE). Constituită din mâluri, argile, nisipuri şi
pietrişuri.
3. Râu în NV României, afl. stg. al
Tisei pe terit. Ungariei; 435 km (din care
376 km pe terit. României); supr.
bazinului 15 015 km2 (14 464 km2 pe terit.
României). S. se formează prin unirea,

898 Someşan, Podişul ~

SOMEŞAN, Podişul ~ Õ Podişul
Someşan.
SOMEŞENI Õ Cluj-Napoca.

SOMEŞ-ODORHEI, com. în jud. Sălaj,
alcătuită din 5 sate, situată la poalele de
E ale Dealurilor Sălajului, pe Valea
Someşului; 2 924 loc. (1 ian. 2011): 1 389 de
sex masc. şi 1 535 fem. Staţie (în satul
Someş-Odorhei) şi haltă de c.f. (în satul
Inău). Pomicultură. Satul Someş-Odorhei
apare menţionat documentar, prima
oară, în 1387. Bisericile din lemn, cu
acelaşi hram – „Sfinţii Arhangheli Mihail
şi Gavriil”, în satele Domnin (1753, cu
picturi interioare din 1812) şi Inău (1832),
şi cu hramul „Sfântul Gheorghe” (sec.
18), în satul Bârsa.

Someş (3). Valea râului Someşu Mic la
Cluj-Napoca

pe terit. com. Mica (jud. Cluj), la c. 4 km
amonte de municipiul Dej, a râului
Someşu Mare cu râul Someşu Mic. Între
municipiul Dej şi com. Ileanda (jud. Sălaj)
are un curs întortocheat, pe direcţie
SE-NV, separând Dealurile Ciceului (în
NE) de Dealurile Dejului şi Gârboului (în
SV), îşi îndreaptă apoi cursul către SV,
strecurându-se printre Culmea Prisnel (la
NV) şi Dealurile Gârboului (la SE), fiind
forţat să ocolească, pe la S, Culmea
Prisnel, prin îngustarea de la Jibou,
făcând un cot foarte strâns, după care
valea se lărgeşte uşor, îndreptându-se
spre N, şerpuind intens printre Dealurile
Sălajului (la V) şi Culmea Prisnel (la E),
şi drenând apoi SV Depr. Baia Mare. În
aval de com. Ardusat (jud. Satu Mare),
S. îşi schimbă brusc direcţia de curgere
către V, printr-o vale extrem de meandrată, traversând Câmpia Someşului şi
municipiul Satu Mare, după care
părăseşte terit. României la limita com.
Dorolţ şi Vetiş (jud. Satu Mare). În zona
de câmpie, S. are o pantă medie de
scurgere foarte redusă (0,45‰), o albie
majoră întinsă (5–6 km), numeroase
meandre şi un debit mediu multianual
de 120 m3/s. Pentru prevenirea inundaţiilor, S. este îndiguit în cursul inf. În
primăvara anului 1970, din cauza ploilor
abundente, debitul S. a depăşit 3 300
m3/s faţă de media multianuală de 120
m3/s, inundând o parte a municipiului
Satu Mare şi câmpia înconjurătoare. Afl.
pr.: Sălătruc, Almaş, Agrij, Sălaj, Lăpuş.
În Antichitate era numit Samus.

SOMEŞU CALD 1. Râu, unul dintre izv.
Someşului Mic; 64 km; supr. bazinului:
534 km2. Izv. din SE M-ţilor Vlădeasa, de
sub vf. Cârligatele (1 694 m alt.), de la
1 385 m alt., dintr-o reg. calcaroasă, cu
numeroase fenomene carstice. Imediat
după ce izvorăşte, râul dispare printr-un
ponor cu peşteră şi, după ce reapare în
Peştera Rădesei, pătrunde în reg. Cetăţilor
Rădesei, pe care o traversează printr-o
peşteră-tunel de 250 m lungime. După ce
străbate o zonă de chei, cu pereţi calcaroşi
abrupţi şi cu diferenţă de nivel de peste
100 m, numită „Bazarul Someşului”, râul
se îndreaptă spre E-NE, porţiune unde
pe cursul său s-a format lacul de acumulare Fântânele (Õ), după care străbate
defileul de la Mărişel, unde, pe o distanţă
de 13 km, are o cădere de peste 300 m,
apele lui odihnindu-se apoi în lacul de
acumulare Tarniţa (Õ). La c. 5 km aval
de acumularea de la Tarniţa, S.C. îşi
uneşte apele cu cele ale Someşului Rece
în lacul de acumulare Gilău (Õ), rezultând, la ieşirea din acesta, un singur curs
de apă cu numele Someşu Mic.
2. Satul ~ Õ Gilău (3).

SOMEŞU MARE, râu în N României, cu
cea mai mare extindere a cursului şi
bazinului său pe terit. jud. BistriţaNăsăud; 118 km; supr. bazinului: 4 490
km2. Se formează prin unirea, la S de
pasul Rodna (1 271 m alt.), a pârâului
Maria, care izv. din V M-ţilor Suhard, de
sub vf. Omu, de la 1 558 m alt., cu pârâul
Valea Smeului, al cărui izv. se află în E
M-ţilor Rodnei, sub vf. Coşorba (1 547 m
alt.). În aval de confl. celor două pâraie,
Valea S.M. capătă o direcţie de curgere
predominantă NE-SV, separă mai întâi
prelungirile M-ţilor Rodnei (în N-NV) de
cele ale M-ţilor Bârgău (în S-SE), formând

în această zonă o serie de repezişuri, traversează apoi reg. Dealurilor Năsăudului, trecând prin oraşul Năsăud, iar în
aval de Beclean desparte Dealurile
Ciceului (în N) de Dealurile Jimborului
(în S) printr-o vale mult lărgită, după care
confluează cu apele Someşului Mic, pe
terit. com. Mica (jud. Cluj), la c. 4 km
amonte de municipiul Dej, formând
cursul unic al râului Someş. Între izv. şi
confl. cu Someşu Mic, panta medie de
scurgere a S.M. scade de la 42‰ în arealul com. Rodna (jud. Bistriţa-Năsăud), la
31‰ în zona oraşului Sângeorz-Băi şi
11,1‰ în zona de confl. cu Someşu Mic,
iar debitul mediu multianual variază de
la 5,40 m3/s în cursul superior (staţia
hidrologică Rodna) la 53 m3/s la confl.
cu Someşu Mic. Afl. pr.: Anieş, Cormaia,
Rebra, Sălăuţa, Ilişua (pe dr.), Ilva, Şieu
(pe stg.).
SOMEŞU MIC, râu în NV Pod.
Transilvaniei, cu întreg cursul şi bazinul
său dezvoltate pe terit. jud. Cluj; 178 km;
supr. bazinului: 3 773 km2. După contopirea apelor Someşului Cald cu cele ale
Someşului Rece în lacul de acumulare
Gilău, de pe terit. com. Gilău (jud. Cluj),
se formează în aval de acesta un curs
unic, cu numele Someşu Mic, a cărui
direcţie de curgere este S-N, cu largi ondulări ale văii şi cu numeroase meandre
ale talvegului. Drenează mai întâi partea
de N a Dealurilor Feleacului, trecând prin
municipiul Cluj-Napoca, separă apoi
Câmpia Fizeşului (în E) de Dealurile
Clujului şi Dejului (în V) printr-o vale
largă, cu aspect de culoar, însoţită de
lunci şi terase bine dezvoltate, trece prin
municipiul Gherla şi, la c. 20 km aval de
acesta, confluează cu Someşu Mare, pe
terit. com. Mica (jud. Cluj), la c. 4 km
amonte de municipiul Dej, formând
cursul unic al râului Someş. Afl. pr.:
Feneş, Suatu, Fizeş (pe dr.), Nadăş, Borşa,
Lonea, Valea Mărului (pe stg.)

Someşu Rece în zona cursului superior

SOMEŞU RECE, râu, unul dintre izv.
Someşului Mic; 45 km; supr. bazinului:
335 km2. Izv. din partea de N a masivului
Muntele Mare, de la 1 639 m alt.,
drenează partea centrală a masivului
Gilău pe direcţie S-N şi se varsă în lacul
de acumulare Gilău, unde îşi amestecă
apele cu cele ale Someşului Cald,
rezultând în aval un singur curs de apă
cu numele Someşu Mic.

SOMOVA, com. în jud. Tulcea, alcătuită
din 3 sate, situată la poalele de NV ale
Dealurilor Tulcei, pe dr. Văii Dunării, pe
gârla Somova; 4 753 loc. (1 ian. 2011):
2 392 de sex masc. şi 2 361 fem. Expl. de
baritină şi de sulfuri complexe. Produse
de panificaţie. Pescuit. Creşterea ovinelor
şi a păsărilor. Cherhana. Biserica având
hramul „Sfinţii Voievozi” (1873), în satul
Somova. Agroturism.
SOPOT, com. în jud. Dolj, alcătuită din
7 sate, situată în partea de NE a Piem.
Bălăciţei, pe râul Raznic; 1 686 loc. (1 ian.
2011): 813 de sex masc. şi 873 fem. În satul
Sopot se află hramul „Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena” (1889–1890), iar în
satul Başcov există o biserică cu dublu
hram – „Sfântul Dumitru” şi „Sfântul
Nicolae” (1842).
SORKINGEN Õ Şercaia.

SOVATA, oraş în jud. Mureş, situat în
Depr. Praid-Sovata, la 475–530 m alt., la
poalele Dealurilor Cireşelu (912 m alt.)
la N, Stejaru (649 m) la E, Becheci sau
Bicheş (1 080 m) la NV şi ale masivului
Gurghiu (vf. Saca, 1 777 m) la NE, pe
cursul superior al râului Târnava Mică,
la confl. cu râul Sovata, la 74 km E de
municipiul Târgu Mureş; 9 507 loc. (1 ian.
2011): 4 593 de sex masc. şi 4 914 fem.
Supr. 4,08 km2; densitatea: 2 330 loc./km2.
Staţie de c.f. (inaugurată în 1899). Nod
rutier. Expl. de balast. Expl. şi prelucr.
lemnului (cherestea); produse alim.
Staţiune balneoclimaterică de interes

Sovata. Hotelurile „Brădet” şi „Făget”

general, cu funcţionare permanentă (din
1850), înconjurată de dealuri şi munţi
acoperiţi cu păduri seculare de stejar şi
fag, în amestec cu carpen, ulm, brad, ş.a.
(deşi, oraşul şi zona înconjurătoare se află
pe un masiv de sare), localitatea are un
climat de depresiune, sedativ, cu aer
curat, lipsit de praf şi alergeni, cu veri
răcoroase (în iul. temp. medii de 18,5°C)
şi ierni nu prea friguroase (în ian. medii
termice de –3,5°C). Temp. medie anuală
este de 7,6°C, iar precipitaţiile însumează
c. 750 mm anual. Marea bogăţie naturală
a staţiunii o constituie lacurile Ursu
(46 000 m2), Aluniş (9 000 m2), Verde
(5 000 m2), Negru, Roşu, Mierlei, Şerpilor,
cu ape clorurate, de mare concentraţie
(30–50 g/l), sodice, care prezintă fenomene de heliotermie (temp. diferenţiate
ale apei în timpul verii, ca urmare a
înmagazinării căldurii Soarelui de către
apa sărată – căldură protejată de stratul
de apă dulce adus de pâraie, care nu se
amestecă cu apa sărată din lac, ci pluteşte
deasupra apei sărate servind ca izolant
termic). Astfel, vara, temp. apei din lacul
Ursu (18,40 m ad. max.), cel mai mare şi
mai semnificativ lac helioterm, variază
între 19–20°C la supr., 30–40°C la 1 m ad.
şi 40–60° la 1,5 m ad. Profilul pr. al
staţiunii S. îl reprezintă tratarea bolilor
ginecologice (insuficienţă ovariană,
cervicite cronice, metroanexite cronice,
sterilitate secundară), dar aici se mai pot
trata şi afecţiunile reumatismale (spondiloze, artroze, poliartroze, tendinoze
ş.a.), cele posttraumatice (stări după
operaţii pe articulaţii, muşchi sau oase,
vindecate, stări după luxaţii şi entorse),
neurologice periferice (pareze uşoare,
sechele după poliomielită şi după
polineuropatii), endocrine (hipotiroidie),
cardiovasculare (ulcer varicos, acrocianoză) ş.a. Staţiunea dispune de o puternică bază de tratament (instalaţii pentru
băi calde cu apă sărată extrasă din lacuri,

Sovata. Lacul Ursu
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Sovata. Vedere generală

instalaţii pentru tratamente ginecologice,
pentru aplicaţii calde cu nămol, pentru
electroterapie, hidroterapie şi kinetoterapie, saune, săli de gimnastică medicală, de masaj etc. Hotelurile „Sovata”,
„Brădet”, „Aluniş”, „Făget” şi „Căprioara”
au baze proprii de tratament. Istoric.
Cunoscută din timpul stăpânirii romane
în Dacia (romanii exploatau sarea şi o
transportau la Apulum; un tezaur monetar şi fragmente de vase ceramice
romane au fost scoase la iveală aici, iar
în satul Sărăţeni au fost identificate
urmele unui castru roman), aşezarea
apare menţionată documentar ca sat în
1597, în legătură cu puterea tămăduitoare
a apelor de aici. Se pare însă că aşezarea
exista anterior acestei date, aşa cum reiese
dintr-o scrisoare din 1581, trimisă de
Kornis Mihály lui Báthory István
(principe al Transilvaniei), în care se face
referire la existenţa a 16 familii pe câmpul
de la Sovata, al cărui proprietar era
familia de nobili secui Szovát (de la care
derivă şi numele localităţii). În 1860, după
trei sute de ani de existenţă, S. ajunsese
să aibă 400 de familii, iar în 1884 a fost
trecută în categoria staţiunilor balneare.
Declarată oraş în 1952, S. are în prezent
în subordine ad-tivă localit. componente
Căpeţi, Ilieşi şi Săcădat. Până la 7 apr.
2004, oraşul S. a avut în subordine
ad-tivă satul Sărăţeni, care la acea dată a
fost trecut în categoria comunelor.
Monumente: casa parohială a bisericii
reformate (sec. 19), declarată monument
istoric; biserica romano-catolică „Sfânta
Treime” (1780-1781); bisericile ortodoxe
„Schimbarea la Faţă” (1931-1932),
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Soveja

„Adormirea Maicii Domnului” (1929,
renovată în 1986 şi pictată în 1990-1994)
şi „Sfântul Nicolae” (1989-1993, pictată
în 1998-2003); biserica reformată (1937);
biserica unitariană (1999-2005). Rezervaţie forestieră (pădure cu stejari seculari).

SOVEJA 1. Depresiune tectono-erozivă,
mică, relativ izolată, parte componentă a
Subcarpaţilor Vrancei, situată la N de
Depr. Vrancei, pe valea superioară a
râului Şuşiţa, străjuită de M-ţii Zboina
Neagră (la V), Dealul Ouşoru (la N şi NE)
şi Dealul Răchitaşu Mare (la S). Relief
colinar, cu alt. de 500–600 m, cu păşuni
naturale, fâneţe şi păduri de fag. Importantă zonă etno-folclorică şi turistică.
2. Com. în jud. Vrancea, alcătuită din
2 sate, situată în depresiunea omonimă,
la 500–540 m alt., la confl. râului Soveja
cu Şuşiţa, la 82 km NV de municipiul
Focşani; 2 516 loc. (1 ian. 2011): 1 153 de
sex masc. şi 1 363 fem. Reşed. com. este
satul Dragosloveni. Expl. forestiere şi de
gips. Valorificarea fructelor de pădure.
Muzeu de istorie şi etnografie. În com. S.
funcţionează o tabără estivală de
sculptură, în aer liber, pentru studenţi.
Com. S. a luat naştere în sec. 17 prin stabilirea aici a oierilor veniţi din satele
argeşene Rucăr şi Dragoslavele, de la care
derivă şi denumirile satelor care alcătuiesc actuala comună. Staţiune climaterică şi de odihnă, de interes general, cu
funcţionare permanentă, cu climat de
depresiune, sedativ, cu veri răcoroase (în
iul. temp. medii de 17,5°C) şi ierni relativ
reci (în ian. medii termice de –4,5°C).

Soveja (2). Biserica „Naşterea Domnului”

Temp. medie anuală este de 7,5°C, iar
precipitaţiile însumează, în medie, c. 700
mm anual. Numeroase izv. cu ape
minerale sulfuroase, clorurate, sodice,
hipertone. Staţiunea este profilată în pr.
pe tratarea nevrozelor astenice, a stărilor
de debilitate, de surmenaj fizic şi
intelectual. În staţiune se află un modern
complex sanatorial. În satul Dragosloveni
se află biserica având hramul „Naşterea
Domnului” a fostei mănăstiri Soveja,
ctitorie din 1645 a domnului Matei
Basarab, închinată păcii încheiate cu
Vasile Lupu după mai multe războaie.
Biserica a fost prădată de tâlhari în 1685,
reparată în1842 şi 1928 şi restaurată în
1977. Aici a fost surghiunit Alecu Russo
(febr.-apr. 1846) pentru unele aluzii
îndrăzneţe din piesa Jignicerul Vadră sau
Provincialul la Teatrul Naţional. În anul
2001 a fost întemeiat schitul Soveja (de
maici), cu biserica „Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena”, amplasat la poalele
dealului Răchitaşu, pe malul pârâului
Şuşiţa; Mausoleul eroilor, construit în
1929, din gresie de Kliwa, în memoria
ostaşilor români căzuţi pe câmpurile de
luptă în timpul Primului Război Mondial.
La S. s-a născut geograful Simion Mehedinţi (1868–1962). Parc natural (20 ha),
creat în 1891. Motel „Soveja”. La 6 apr.
2008, c. 1/4 din satul Rucăreni a fost
mistuit de un violent incendiu (30 de
gospodării au fost distruse total), iar la
11 iul. 2008, un alt incendiu a distrus încă
17 gospodării. Agroturism.
SPANŢOV, com. în jud. Călăraşi, alcătuită din 3 sate, situată în partea de S a
Câmpiei Bărăganului, pe stg. Dunării;

Soveja (2). Mausoleul

4 645 loc. (1 ian. 2011): 2 310 de sex masc.
şi 2 335 fem. Piscicultură. Culturi de
cereale, plante tehnice şi de nutreţ,
legume, floarea-soarelui etc. Centru de
confecţionare a împletiturilor din răchită.
Creşterea bovinelor, ovinelor, porcinelor,
păsărilor. Trei cămine culturale. Bibliotecă publică. Pe terit. com. S. au fost
descoperite (1952, 1956, 1958–1959) vestigiile unei aşezări neolitice de tip tell,
aparţinând culturii Boian (milen. 4 î.Hr.),
străpunsă de mormintele unei necropole
din sec. 4 d.Hr., aparţinând populaţiei
autohtone daco-romane, în care s-au găsit
vase ceramice tipice culturii Boian, cu
decor meandric excizat, plastică etc.
Inventarul mormintelor este compus din
vase fine, cenuşii, piepteni, urcioare,
fibule din bronz, mărgele din chihlimbar.
Satul Spanţov apare menţionat documentar, prima oară, la 23 mart. 1482, satul
Stancea în 1526, iar satul Cetatea Veche
în 1609. În trecut satul Cetatea Veche s-a
numit Staulul Tatina. Între 17 febr. 1968
şi 23 ian. 1981, com. S. a făcut parte din
jud. Ilfov. Bisericile „Sfântul Nicolae”
(1868–1876) şi „Cuvioasa Parascheva”
(1932), în satul Spanţov.
SPERMEZEU, com. în jud. BistriţaNăsăud, alcătuită din 8 sate, situată în
partea de V a Dealurilor Năsăudului, în
depresiunea omonimă, la poalele de SE
ale Culmii Breaza pe cursul mijlociu al
râului Ilişua; 3 838 loc. (1 ian. 2011): 1 977
de sex masc. şi 1 861 fem. Morărit.
Colectarea fructelor de pădure şi a
plantelor medicinale. Centru de cojăcărit
şi de confecţionare a costumelor populare. Pomicultură. Creşterea bovinelor,

ovinelor, porcinelor. Fond cinegetic.
Cămin cultural. În satul Spermezeu,
menţionat documentar, prima oară, în
1456, se află o biserică ortodoxă, din
lemn, cu hramul „Sfânta Maria” (sec. 18);
bisericile cu acelaşi hram – „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil”, în satele
Dobricel (1744), declarată monument
istoric, Sita (construită în 1830 pe locul
uneia din lemn ce data din 1790 şi reconstruită în anii 1982–1989) şi Dumbrăviţa
(1896–1900, pictată în ulei în 1929 de Ioan
Pop din Cluj şi Rozoş Ştefan din Baia
Mare, renovată în 1958–1959 şi repictată
în întregime, la interior în 1996). Agroturism. La 28 apr. 2004, com. S. a preluat
în componenţa sa satele Dobricel şi
Dumbrăviţa de la com. Căianu Mic, jud.
Bistriţa-Năsăud.

SPINENI, com. în jud. Olt, alcătuită din
7 sate, situată în partea centrală a Piem.
Cotmeana, pe cursul superior al râului
Vedea; 1 944 loc. (1 ian. 2011): 909 de sex
masc. şi 1 035 fem. Reşed. com. S. este
satul Alunişu. Pomicultură. Săpăturile
arheologice efectuate în 1990 pe terit.
com. S. au scos la iveală vestigiile unor
locuinţe de suprafaţă din sec. 4–7. Satul
Spineni apare menţionat documentar,
prima oară, la 20 mai 1515, iar apoi la 27
iun. 1529. Bisericile cu hramurile „Sfântul
Nicolae” (1817–1820) şi „Duminica
Tuturor Sfinţilor” (1884), în satele Profa
şi Spineni; în satul Vineţi se află două
biserici cu acelaşi hram – „Adormirea
Maicii Domnului”, una din 1812 şi
cealaltă din 1847; bisericile din lemn cu
acelaşi hram – „Cuvioasa Parascheva”,
în satele Alunişu (ctitorie din anii 1812–
1813 a logofătului Belu Ştefan, reparată şi
pictată în 1877, cu pridvor adăugat în
1940) şi Optăşani (1913). În arealul satului
Optăşani, pe interfluviul Vedea–Olt, se
află o parte a rezervaţiei forestiere SeacaOptăşani (124 ha), pădure martor a
vechilor codrii de gârniţă (Quercus frainetto).
Alături de gârniţă (specie mezoxerofilă),
cu unele exemplare ce depăşesc 120 de
ani, în lungul Văii Albeşti, vegetează şi
gorunul (Quercus petraea). Stratul de
arbuşti cuprinde păducel (Crataegus monogyna) şi măceş (Rosa canina), iar cel ierbos
este dominat de firuţă (Poa pratensis). Õ
şi Poboru.
SPINUŞ, com. în jud. Bihor, alcătuită din
5 sate, situată în zona de contact a
Câmpiei Barcăului cu Dealurile
Barcăului, pe râul Valea Fâneţelor; 1 180
loc. (1 ian. 2011): 592 de sex masc. şi 588

fem. Nod rutier. Viticultură. Culturi de
cereale, floarea-soarelui, plante tehnice
şi de nutreţ ş.a. Biserica din lemn „Sfântul
Nicolae” (1799) în satul Gurbeşti. Satul
Spinuş apare menţionat documentar,
prima oară, în 1523.

SPRÂNCENATA, com. în jud. Olt,
alcătuită din 4 sate, situată în partea de
V a Câmpiei Boian, pe stg. văii Oltului şi
pe cursul superior al râului Sâi; 2 522 loc.
(1 ian. 2011): 1 293 de sex masc. şi 1 229
fem. Hidrocentrală (53 MW), în satul
Frunzaru, intrată în funcţiune în 1989.
Muzeu de istorie şi etnografie. Biserica
„Adormirea Maicii Domnului” (1795,
refăcută în 1808), în satul Frunzaru.
SPULBER, com. în jud. Vrancea, alcătuită din 7 sate, situată în Depr. Vrancea,
la poalele M-ţilor Vrancea, pe râul
Zăbala; 1 420 loc. (1 ian. 2011): 708 de sex
masc. şi 712 fem. Prelucr. lemnului.
Pomicultură (meri, pruni, peri, nuci). În
satul Spulber, atestat documentar în 1431,
se află biserica „Sfântul Nicolae”, construită înainte de anul 1809 şi reconstruită
în 1871. Com. S. a fost înfiinţată la 3 mart.
2005
prin
desprinderea
satelor
Carşocheşti-Corăbiţa, Morăreşti, Păvălari,
Spulber, Tojanii de Jos, Tojanii de Sus şi
Ţipău din com. Paltin, jud. Vrancea.

STARA BESCHENOVA Õ Dudeştii
Vechi.

STARCHIOJD, com. în jud. Prahova,
alcătuită din 6 sate, situată în depresiunea
Drajna–Chiojd, la poalele de S ale M-ţilor
Siriu şi cele de N ale Dealului Lazuri;
4 303 loc. (1 ian. 2011): 2 184 de sex masc.
şi 2 119 fem. Mori pentru măcinat grâul
şi porumbul. Produse de panificaţie.
Pomicultură (meri, pruni, peri, nuci).
Muzeu de istorie (1968). În arealul satului
Starchiojd a fost identificat (1934) un mormânt de înhumaţie atribuit unei principese germanice, în care s-a găsit o fibulă
din argint, de dimensiuni foarte mari,
caracteristică sec. 5. În satul Starchiojd,
menţionat documentar, prima oară, la 10
iul. 1418, se află bisericile din lemn cu
hramurile „Sfântul Nicolae”-Vechi (1749,
refăcută în anii 1980–1982), „Cuvioasa
Parascheva”-Gârbească (1780–1784, cu
picturi interioare), biserica „Sfânta
Treime” zidită în 1850, precum şi mai
multe case vechi de moşneni (sec. 18), cu
pivniţe şi cerdace largi susţinute de stâlpi
din lemn cu încrustaţii. În satul Valea
Anei există biserica „Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil” construită în anii 1892–
1911 pe locul uneia ce data din anul 1700.

Stăneşti
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STAULUL TATINA Õ Spanţov.

STAVNIC, Mănăstirea ~ Õ Voineşti (2).
STĂNCIOI, Piramidele de pământ de
la ~ Õ Goranu.

STĂNCUŢA, com. în jud. Brăila, alcătuită
din 4 sate, situată în partea de E a Câmpiei
Bărăganului, pe stg. Văii Dunării şi pe
cursul inf. al râului Călmăţui; 3 543 loc.
(1 ian. 2011): 1 775 de sex masc. şi 1 768
fem. Culturi de cereale, plante tehnice şi
de nutreţ, leguminoase pentru boabe,
floarea-soarelui, legume etc. Piscicultură.
Satul Stăncuţa apare menţionat documentar, în 1823, iar satul Stanca în 1800.
Biserica „Adormirea Maicii Domnului"
(2005-2011), în satul Polizeşti.

STĂNEŞTI 1. Com. în jud. Giurgiu,
alcătuită din 4 sate, situată în partea de
S a Câmpiei Burnas; 2 925 loc. (1 ian.
2011): 1 425 de sex masc. şi 1 500 fem.
Staţie de c.f. (în satul Stăneşti) şi haltă de
c.f. (în satul Onceşti). Culturi de cereale,
plante tehnice şi de nutreţ, floareasoarelui, rapiţă, leguminoase pentru
boabe etc. Viticultură. Legumicultură.
Aici, la 15 ian. 1595, o oaste condusă de
fraţii Buzeşti a înfrânt pe tătarii aflaţi sub
comanda nepotului hanului. În timpul
Răscoalei din 1907, locuitorii satului
Stăneşti au suferit represiunea armatei.
Între 17 febr. 1968 şi 23 ian. 1981, com. S.
a făcut parte din jud. Ilfov. Bisericile cu
hramurile „Naşterea Maicii Domnului”
(1862) şi „Sfântul Nicolae” (1863), în satul
Stăneşti, şi „Sfântul Gheorghe” (1875),
„Cuvioasa Parascheva” (1898–1900) şi
„Sfinţii Voievozi” (1907–1912), în satele
Ghizdaru, Bălanu şi Onceşti.
2. Com. în jud. Gorj, alcătuită din 10
sate, situată în Depr. Subcarpatică Olteană,
la poalele de SE ale M-ţilor Vâlcan, pe râul
Şuşiţa; 2 520 loc. (1 ian. 2011): 1 306 de sex
masc. şi 1 214 fem. În satul Stăneşti se află
biserica având hramul „Duminica Tuturor
Sfinţilor” (1732, cu picturi murale interioare din 1824), iar în satele Curpen şi
Vaidei, câte o biserică din lemn, având
acelaşi hram – „Adormirea Maicii
Domnului”, prima din anul 1801, iar
cealaltă din 1827; în satul Măzăroi există
biserica din lemn cu hramul „Intrarea în
Biserică a Maicii Domnului” (1834).
3. Com. în jud. Vâlcea, alcătuită din
9 sate, situată în Piem. Olteţului, pe râul
Cerna; 1 441 loc. (1 ian. 2011): 707 de sex
masc. şi 734 fem. Moară de cereale şi
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Stănileşti

brutărie (în satul Cioponeşti). În arealul
satului Stăneşti, atestat documentar în
1821, a fost descoperit (mai 1994) un
tezaur alcătuit din 779 de monede romane
din argint, datând din sec. 2–3. Bibliotecă
publică (f. 1921) cu c. 7 500 vol. Cămin
cultural. Bisericile din lemn cu acelaşi
hram – „Cuvioasa Parascheva”, în satele
Suieşti (1746; 12 m lungime, 5 m lăţime
şi 20 m înălţimea turlei), declarată
monument istoric, şi Stăneşti (1894–1896).

STĂNILEŞTI, com. în jud. Vaslui,
alcătuită din 7 sate, situată în lunca şi pe
terasele de pe dr. Prutului; 5 518 loc. (1
ian. 2011): 2 781 de sex masc. şi 2 737 fem.
Creşterea porcinelor. Viticultură. Centru
de ţesături şi cusături populare. Satul
Stănileşti apare menţionat, prima oară,
în 1493, iar apoi într-un document semnat
de Petru Rareş la 15 mart. 1527, cu
numele Berbeceşti. Într-un act din 1627,
emis de Miron Barnovschi, localit. apare
cu numele Siliştea-Stănileşti. La Stănileşti,
la 8–12 iul. 1711, armata ruso-moldoveană a fost încercuită şi atacată de trupele
otomane, comandate de marele vizir
Mehmed Baltadji-paşa, iar ţarul Rusiei,
Petru I, a fost constrâns să încheie
armistiţiu. După încheierea păcii, domnul
Moldovei, Dimitrie Cantemir a fost nevoit
să se refugieze în Rusia, unde a devenit
consilier intim al ţarului. În satul
Pogăneşti se află biserica având hramul
„Sfântul Nicolae” (ante 1809).
STĂNISLĂVEŞTI Õ Oarja.

STĂNISLĂVEŞTI-OARJA Õ Oarja.

STĂNIŞEŞTI, com. în jud. Bacău,
alcătuită din 9 sate, situată în partea de
V a Colinelor Tutovei, pe interfluviul
Berheci-Zeletin, pe pârâul Dobrotfor;
4 699 loc. (1 ian. 2011): 2 452 de sex masc.
şi 2 247 fem. Mori de vânt (1922), în satul
Gorgheşti. Apicultură. În satul Stănişeşti,
menţionat documentar, prima oară, în
1598, se află bisericile cu hramurile
„Sfinţii Voievozi” (c. 1793) şi „Sfântul
Nicolae” (1810, reparată în 1868);
bisericile cu hramurile „Sfinţii Voievozi”
(1807, reclădită în 1856–1863) şi „Sfântul
Gheorghe” (ante 1809), în satele Crăieşti
şi Slobozia.

STĂNIŢA, com. în jud. Neamţ, alcătuită
din 7 sate, situată în partea de V a Pod.
Central Moldovenesc; 2 300 loc. (1 ian.
2011): 1 201de sex masc. şi 1 099 fem.
Haltă de c.f. (în satul Stăniţa). Biserică din

lemn cu hramul „Sfinţii Voievozi” (1804,
reconstruită în 1927), în satul Poenile
Oancei. Satul Stăniţa apare menţionat
documentar, prima oară, la 14 sept. 1486.
STĂNULEŞTI Õ Motoşeni.

STĂUCENI, com. în jud. Botoşani, alcătuită din 4 sate, situată în Câmpia Jijiei
Superioare, pe râul Sitna, la confl. cu
Morişca; 3 491 loc. (1 ian. 2011): 1 764 de
sex masc. şi 1 727 fem. Iaz pentru piscicultură. Creşterea bovinelor şi ovinelor.
Cămin cultural. Biserica „Adormirea
Maicii Domnului” din Stăuceni a fost
construită în 1877 (reparată în 1913 şi
1925) pe locul uneia din lemn ce data din
1850. Din cauza unei alunecări de teren
din anul 1939, biserica a fost demolată şi
s-a pus piatra de temelie a unei noi
biserici la 20 aug. 1939, dar din cauza
războiului lucrările de construire au fost
reluate în 1949 şi terminate în 1951.
STÂLPENI, com. în jud. Argeş, alcătuită
din 7 sate, situată în partea centrală a
Piem. Cândeşti, pe Râu Târgului; 4 980
loc. (1 ian. 2011): 2 446 de sex masc. şi
2 534 fem. Staţie (în satul Stâlpeni) şi haltă
de c.f. (în satul Rădeşti), inaugurate la 1
iul. 1887. Prelucr. lemnului (cherestea,
butoaie, doage). Pomicultură (meri,
pruni, peri). Creşterea ovinelor. Bisericile
„Sfântul Gheorghe” (zidită între 17 iul.
şi 14 sept. 1774, pictată în 1867, reparată
în 1933, 1963, 1969, declarată monument
istoric) şi „Sfântul Nicolae (1813), în satele
Rădeşti şi Livezeni; în satul Stâlpeni,
atestat documentar la 26 ian. 1605, se află
biserica „Adormirea Maicii Domnului”
(1833-1836).

Stâna de Vale. Vedere spre Vârful Poienii

STÂLPU, com. în jud. Buzău, formată
dintr-un sat, situată în NV Câmpiei
Buzău-Călmăţui, pe cursul superior al
râului Călmăţui; 3 123 loc. (1 ian. 2011):
1 521 de sex masc. şi 1 602 fem. Prelucr.
lemnului. Satul Stâlpu apare menţionat
documentar, prima oară, în 1475. Biserica
„Sfântul Dumitru”, construită în sec. 18
pe locul unei biserici din lemn ctitorită
în 1689 de spătarul Mihai Cantacuzino,
păstrează la interior picturi murale
originare. În 1936–1938 biserica a fost
restaurată, iar picturile murale interioare
reabilitate, s-au construit un pridvor şi o
turlă pe naos.

STÂNA DE VALE, staţiune climaterică
şi de odihnă, de interes general, cu
funcţionare permanentă (de fapt, un
complex turistic montan), situată în raza
com. Budureasa (jud. Bihor), într-o
depresiune înconjurată de culmile M-ţilor
Vlădeasa şi Pădurea Craiului, la 1 102 m
alt., la 88 km SE de municipiul Oradea.
Climat de depresiune intramontană,
tonic-stimulant, cu veri răcoroase (în iul.
temp. medii de c. 14°C) şi ierni umede şi
friguroase (în ian. medii termice sub -6°C).
Temp. medie anuală este în jur de 5°C,
iar precipitaţiile însumează peste 1 200
mm anual. Nebulozitate ridicată. Zăpezi
abundente în timpul iernii (50–90 cm
grosime). Izvor cu apă minerală feruginoasă, hipotonă. Liniştea deplină, farmecul peisajului montan, aerul curat, lipsit
de praf şi alergeni, numeroasele posibilităţi de drumeţii montane oferă posibilitatea efectuării unei vacanţe reconfortante
şi refacerea sănătăţii. Staţiunea este
recomandată pentru tratarea nevrozelor

Pavel” (1992-1997) şi o bisericuţă din
lemn cu rol de paraclis.
STÂNCA-COSTEŞTI Õ Ştefăneşti (2).

Stâna de Vale. Hotel „Iadolina”

STÂNCENI, com. în jud. Mureş, alcătuită
din 3 sate, situată în depresiunea
omonimă, pe cursul superior al râului
Mureş, în defileul Topliţa-Deda, la
poalele de S ale M-ţilor Căliman şi cele
de N ale M-ţilor Gurghiu; 1 526 loc. (1
ian. 2011): 758 de sex masc. şi 768 fem.
Staţie de c.f. (în satul Stânceni). Expl. de
andezit. Expl. şi prelucr. lemnului.
Produse de panificaţie. Satul Stânceni
apare menţionat documentar în 1824.

STÂNGĂCEAUA,
com. în jud.
Mehedinţi, alcătuită din 8 sate, situată în
partea de NE a Piem. Bălăciţei, pe cursul
inf. al râului Motru; 1 371 loc. (1 ian. 2011):
698 de sex masc. şi 673 fem. Balastieră.
Apicultură. Biserica „Adormirea Maicii
Domnului” (1869), în satul Stâncăceaua;
casă din lemn (1840), aparţinând lui
Ştefan Proorocu, în satul Bârlogeni.
Stâna de Vale. Biserica „Sfinţii Apostoli Petru
şi Pavel” şi paraclisul

STÂNIŞOARA 1. Munţii Stânişoarei,
culme muntoasă în E Carpaţilor
Orientali, cu largă extindere pe direcţie
NV-SE, situată între Valea Bistriţei (la V
şi S), Subcarpaţii Neamţului (la E) şi râul
Suha (la N). Structural, corespunde unui
mare sinclinal, având cutări în solzi. Este
alcătuită din fliş grezos-şistos, fliş
calcaros-şistos (strate de Hangu) şi
conglomerate cretacice, dispuse în fâşii
paralele, care dau în relief culmi înalte şi
vârfuri semeţe, dar şi din şisturi, argile
şi marne pe care s-au dezvoltat culmi mai

Stâna de Vale. Pavilionul nr. 2

astenice, a unor afecţiuni endocrine
(hipertiroidie benignă, boala Basedow în
stadiu incipient, după tratament medicamentos), respiratorii, a stărilor de debilitate, de surmenaj fizic şi intelectual,
anemiilor, rahitismului ş.a. Teleferic (650
m lungimea cablului). Păstrăvărie. Însemnat nod turistic al M-ţilor Apuseni, cu
posibilităţi de a vizita complexul carstic
„Cetăţile Ponorului”, peşterile Focul Viu,
Cetatea Rădesei, Onceasa, Şura Boghii,
cascadele Săritoarea Ieduţului, Iadolina,
Moara Dracului, cabana Padiş (1 281 m
alt.) ş.a. Aici se află o mănăstire de
călugări, înfiinţată în 1992, cu biserica de
zid cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi

Stânişoara (1). Munţii Stânişoarei
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joase, înşeuări, bazinete depresionare şi
sectoare de vale lărgite – Pipirig, Hangu,
Secu, Nemţişor etc. Culmea centrală,
extinsă pe c. 65 km lungime, este
dominată de mai multe vârfuri ce depăşesc 1 200 m alt. (Ostra 1 382 m, Băişescu
1 340 m, Bâtca Comorii 1 513 m, Bivolu
1 530 m – alt. max. a M-ţilor S., Buhalniţa
1 230 m ş.a.) şi înşeuări situate la 800–950
m alt., mărginită de o parte şi de alta de
culmi mai scurte, scunde (750–1 000 m
alt.), separate de văi largi. Spre E, acestea
se termină brusc, dominând depresiunile
subcarpatice prin abrupturi de 200–300
m. Important nod hidrografic (de aici izv.
râurile Suha, Neamţ, Cracău, Farcaşa,
Hangu, Cuejdiu ş.a.). Pantele sunt acoperite cu păduri de molid în amestec cu fag,
iar la peste 1 300 m alt. se extind păşunile
naturale. Păstorit. În partea centrală, M-ţii
S. sunt traversaţi de o şosea modernizată
care asigură legătura între Piatra-Neamţ
şi Bicaz (cu ramificare vestică spre
Gheorgheni prin pasul Bicaz) – Hangu–
Poiana Teiului–Pipirig– Târgu-Neamţ.
Expl. de gresii.
2. Pas în partea de N a M-ţilor
Stânişoarei, situat la 1 235 m alt., care
asigură legătura rutieră, printr-o şosea
nemodernizată, peste crestele nordice ale
M-ţilor Stânişoarei, între localit. de pe
valea Moldovei şi cele de pe valea
Bistriţei.
3. Mănăstirea ~ Õ Călimăneşti (1).
STÂRCENI Õ Fântânele (7).
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Stârmina

STÂRMINA, Rezervaţie forestieră ~ Õ
Hinova.
STEI Õ Ştei.

STEIERER DORF Õ Anina (2).

STEIERDORF-ANINA Õ Anina (2).
STEJ Õ Ştei.

STEJARI, com. în jud. Gorj, alcătuită din
6 sate, situată în zona Dealurilor
Amaradiei, pe stg. văii Amaradia; 2 926
loc. (1 ian. 2011): 1 434 de sex masc. şi 1 492
fem. Expl. de gaze naturale. Prelucr.
lemnului. Creşterea bovinelor. Pomicultură (meri, pruni, peri). Până la 1 ian.
1965, satul şi com. S. s-au numit Cordeşti,
iar apoi, până la 17 febr. 1968, Stejarul. În
satul Stejari se află biserica având hramul
„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” (sec.
18), declarată monument istoric.
STEJARU 1. Com. în jud. Teleorman,
alcătuită din 4 sate, situată în Câmpia
Găvanu-Burdea, pe dr. râului Vedea;
1 952 loc. (1 ian. 2011): 940 de sex masc.
şi 1 012 fem. Culturi de cereale, plante
tehnice şi de nutreţ, leguminoase pentru
boabe, plante uleioase, legume etc.
Morărit; produse de panificaţie. Creşterea
bovinelor, ovinelor, porcinelor. Apicultură. Muzeu sătesc. Pe terit. satului
Stejaru au fost descoperite urmele unui
castru roman (sec. 2–3) situat pe linia
romană de fortificaţii Valul lui Traian (Õ).
Până la 1 ian. 1965, satul şi com. S. s-au
numit Bălţaţi. Fond cinegetic.
2. Com. în jud. Tulcea, alcătuită din
3 sate, situată în SE Pod. Babadag; 1 767
loc. (1 ian. 2011): 923 de sex masc. şi 844
fem. Nod rutier. Expl. de pirite cuprifere
(în satul Mina Altân Tepe). Abator.
Prelucr. laptelui. Incinerator pentru
resturile animaliere provenite de la
abator. Moară pentru măcinat grâul.
Creşterea ovinelor, bovinelor, caprinelor.
Satul Stejaru este atestat documentar în
1573. Până la 17 febr. 1968, satul şi com.
S. s-au numit Eschibaba. Păduri de stejar.
3. Hidrocentrala ~ Õ Bicaz (5) şi
Izvoru Muntelui.
STEJARUL 1. Õ Plopeni.
2. Õ Stejari.
STEJJ Õ Ştei.

STELEA, Mănăstirea ~ Õ Târgovişte
(2).

STELNICA, com. în jud. Ialomiţa,
alcătuită din 3 sate, situată în partea de

SE a Câmpiei Bărăganului, pe stg. braţului
Borcea al Dunării; 1 720 loc. (1 ian. 2011):
864 de sex masc. şi 856 fem. Nod feroviar
şi rutier. Culturi de cereale, plante tehnice
şi de nutreţ, floarea-soarelui, legume etc.
Pescuit. Centru de confecţionare a obiectelor ţesute la războiul manual. Muzeu
de arheologie. Fond cinegetic (mistreţi,
iepuri, raţe şi gâşte sălbatice). În satul
Stelnica, menţionat documentar, prima
oară, în 1467, se află biserica „Sfântul
Pantelimon” (1858-1860, refacută şi
pictată în 1912 şi restaurată în 2011-2012).
Pădure de stejari multiseculari. Satul
Retezatu s-a depopulat la sf. sec. 20 şi
începutul sec. 21.
STENOTA Õ Urlaţi.
STEY Õ Ştei.

STIPOC, grind fluvial în partea centralnord-vestică a Deltei Dunării, la S de
braţul Chilia. Supr.: 3 500 ha; alt. max.: 3
m. Se prezintă sub forma unei fâşii
înguste, de 30 km lungime şi 2,5 km
lăţime max., extinsă pe direcţie V-E, între
canalele Hliboca (la N), Pardina (la E) şi
Şontea (la S). Este un martor predeltaic
în continuarea spre SV a grindului Chilia.
În arealul său trăiesc mistreţul (Sus scrofa)
şi vulpea (Canis vulpes).

STOENEŞTI 1. Com. în jud. Argeş,
alcătuită din 7 sate, situată în partea de
E a Muscelelor Argeşului, la poalele de
E ale Dealului Măţău şi cele de SV ale
M-ţilor Leaota, pe cursul superior al râului
Dâmboviţa; 4 498 loc. (1 ian. 2011): 2 217
de sex masc. şi 2 281 fem. Expl. şi prelucr.
lemnului (cherestea). Pomicultură (meri,
pruni, peri). Biserica având hramul „Sfinţii
Voievozi” (1781), în satul Coteneşti.
2. Com. în jud. Giurgiu, alcătuită din
3 sate, situată în partea de N a Câmpiei
Burnas, pe cursul inf. al râului Câlniştea;
2 054 loc. (1 ian. 2011): 979 de sex masc.
şi 1 075 fem. Nod rutier. Culturi de
cereale, plante tehnice şi de nutreţ,
floarea-soarelui, leguminoase pentru
boabe, legume ş.a. Pe terit. fostului sat
Tangâru (înglobat în satul Stoeneşti la 17
febr. 1968) au fost descoperite urmele
unei aşezări neolitice, aparţinând
culturilor Boian şi Gumelniţa (în care s-au
găsit figurine feminine în cruce, cu decor
meandric incizat), peste care s-au
suprapus aşezări din Epoca bronzului,
din Hallstatt şi din La Tène-ul geto-dacic.
Între 17 febr. 1968 şi 23 ian. 1981, com. S.
a făcut parte din jud. Ilfov. Bisericile cu
hramurile „Buna Vestire” (1723, cu
picturi murale interioare din sec. 18) şi

„Sfântul Gheorghe” (1863), în satele
Stoeneşti şi Mirău.
3. Com. în jud. Olt, formată dintr-un
sat, situată în partea de E a Câmpiei
Romanaţi, pe dr. văii Oltului, la confl. cu
râurile Teslui şi Gologan; 2 362 loc. (1 ian.
2011): 1 177 de sex masc. şi 1 185 fem.
Staţie de c.f. Nod rutier. Producţie de
conserve şi de produse textile. Culturi de
cereale, floarea-soarelui, rapiţă, legume
ş.a. Creşterea bovinelor, ovinelor,
porcinelor. Bisericile cu hramurile „Sfinţii
Voievozi” (1830) şi „Sfântul Nicolae”
(1831).
4. Com. în jud. Vâlcea, alcătuită din
13 sate, situată în Subcarpaţii Olteniei;
3 680 loc. (1 ian. 2011): 1 829 de sex masc.
şi 1 851 fem. Expl. de sulf. Bibliotecă
publică (din 1936), în satul Stoeneşti.
Cinci cămine culturale. Pomicultură.
Creşterea ovinelor. Agroturism. În satul
Stoeneşti se află biserica având hramul
„Cuvioasa Parascheva” (1860) şi un conac
de la sf. sec. 19, care adăposteşte dispensarul, iar în satul Neghineşti există
biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” (1819,
cu fresce originare). În satul Piscu Mare
există schitul „Jgheaburi” (de maici)
întemeiat, conform tradiţiei, în 1310,
refăcut în 1640 şi apoi rectitorit în anii
1826–1827 de către ieromonahii Timotei
şi Daniil. Biserica schitului, cu hramul
„Naşterea Maicii Domnului”, este de
dimensiuni mici, fără turle, cu un pridvor
mic, deschis, susţinut de 4 stâlpi
cilindrici, cu arcade. Biserica şi
construcţiile adiacente au fost renovate
în anii 1940 şi 1970. Aici se află un izvor
cu apă sulfuroasă la care vin numeroşi
credincioşi, îndeosebi la sărbătoarea
Izvorul Tămăduirii; bisericile din lemn
cu hramurile „Cuvioasa Parascheva”
(1756, cu pridvor adăugat în 1881),
„Sfântul Dumitru” (1757) şi „Sfinţii
Voievozi (1782, cu zid de incintă din
1872), în satele Budurăşti, Bârlogu şi
Popeşti.
STOGU, vârf în partea de N a M-ţilor
Maramureş, în extremitatea de N a
României, la graniţa cu Ucraina. Alcătuit
din roci sedimentare cretacice (gresii,
şisturi). Alt.: 1 651 m. De sub el izv. râul
Socolăzel, unul dintre izv. râului Ruscova
(afl. dr. al Vişeului).
STOICĂNEŞTI, com. în jud. Olt, formată
dintr-un sat, situată în partea de V a
Câmpiei Boian, pe cursul superior al
râului Călmăţui; 2 661 loc. (1 ian. 2011):
1 299 de sex masc. şi 1 362 fem. Nod

rutier. O moară pentru măcinat grâul şi
alta pentru măcinat porumbul. Produse
de panificaţie. Culturi de cereale, plante
uleioase, tehnice şi de nutreţ etc.
Complexe de creştere a bovinelor şi
păsărilor. Muzeu mixt. În anul 1973 a fost
descoperită o necropolă medievală,
datând din sec. 14. Satul Stoicăneşti este
atestat documentar la 23 iul. 1512, dar cu
o existenţă anterioară. Biserica „Sfinţii
Împăraţi Constantin şi Elena” (1888–
1889), restaurată în anii 2005–2006 şi
resfinţită la 3 iun. 2006, declarată monument istoric. Pădurea S. (38 ha), alcătuită
predominant din gârniţă (Quercus
frainetto), este declarată rezervaţie forestieră. În trecut, pe terit. com. S. existau
mari colonii de dropii (Otis tarda), pasăre
în curs de dispariţie, azi ocrotită.
STOILEŞTI, com. în jud. Vâlcea, alcătuită
din 15 sate, situată în SV Piem.
Cotmeana; 4 144 loc. (1 ian. 2011): 2 130
de sex masc. şi 2 014 fem. Bisericile din
lemn cu hramurile „Sfântul Nicolae”
(1752), „Sfinţii Voievozi” (sec. 18),
„Adormirea Maicii Domnului” (1799),
„Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”
(1830), „Adormirea Maicii Domnului”
(1824) şi „Cuvioasa Parascheva” (1887),
în satele Stoileşti, Stăneşti, Malu,
Obogeni, Neţeşti şi Geamăna. Biserici din
cărămidă cu hramurile „Adormirea
Maicii Domnului” (1810) şi „Intrarea în
Biserică a Maicii Domnului” (1840), în
satele Stoileşti şi Delureni.

STOINA, com. în jud. Gorj, alcătuită din
7 sate, situată în partea de S a Dealurilor
Amaradiei (SV Piem. Olteţului), pe râul
Amaradia; 2 426 loc. (1 ian. 2011): 1 228
de sex masc. şi 1 198 fem. Expl. de petrol
şi gaze naturale. Pomicultură (meri,
pruni, peri). Muzeu etnografic. Bisericile
cu acelaşi hram – „Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena”, în satele Păişani
(1800) şi Ciorari (1820, cu picturi murale
interioare originare).
STOLNICENI-GHIŢESCU Õ Vânători
(2).

STOLNICENI-PRĂJESCU, com. în jud.
Iaşi, alcătuită din 3 sate, situată în
Culoarul Siretului, pe terasele de pe dr.
acestuia, în zona de contact cu Pod.
Fălticenilor; 5 497 loc. (1 ian. 2011): 2 753
de sex masc. şi 2 744 fem. Haltă de c.f. (în
satul Stolniceni-Prăjescu). Expl. de balast.
Prelucr. lemnului. Legumicultură. În satul
Stolniceni-Prăjescu, menţionat documentar, prima oară, în 1644, se află o biserică din lemn cu hramul „Naşterea Maicii

Domnului” (1733), o biserică din
cărămidă, cu hramul „Sfântul Gheorghe”,
zidită în anii 1810–1823, pe locul uneia
din sec. 18, prin strădania logofătului
Ioan Prăjescu şi a soţiei sale, Sultana, şi
ruinele hanului „Ternovschi” (sec. 18).
Curţile boiereşti ale fam. Prăjescu, datând
din sec. 18, au fost refăcute în 1800, după
un incendiu. În satul Cozmeşti, atestat
documentar în 1503, există biserica având
hramul „Sfinţii Voievozi” (1909), cu zid
de incintă. În satul Stolniceni-Prăjescu s-a
născut actorul Matei Millo (1814–1896).

STOLNICI, com. în jud. Argeş, alcătuită
din 6 sate, situată în zona de contact a
Câmpiei Piteştiului cu Câmpia GăvanuBurdea, pe cursul superior al râului
Cotmeana; 3 541 loc. (1 ian. 2011): 1 714
de sex masc. şi 1 827 fem. Staţie (în satul
Stolnici) şi haltă de c.f. (în satul Fâlfani),
inaugurate la 5 ian. 1875. Moară de
cereale. Lac piscicol (62 ha). Fazanerie.
Creşterea bovinelor. Culturi de cereale,
plante tehnice şi de nutreţ, plante
uleioase, legume ş.a. Centru pomicol
(pruni, meri, peri). Două cămine culturale. Pe terit. satului Fâlfani au fost
identificate urmele unui castru roman
(sec. 2–3) situat pe linia pe fortificaţii
Valul lui Traian. Bisericile cu hramurile
„Sfinţii Voievozi” (1780) şi „Sfântul
Nicolae” (începutul sec. 19), în satele
Izbăşeşti şi Vlăşcuţa; în satul Cochineşti,
atestat documentar la 2 apr. 1563, se află
o biserică având dublu hram – „Cuvioasa
Parascheva” şi „Sfântul Nicolae” (1787),
iar în satul Stolnici, menţionat documentar, prima oară, la 20 nov. 1557 există
conacul „Bălăceanu-Stolnici” (sec. 19); în
satul Cotmeana există biserica din lemn
cu hramul „Cuvioasa Parascheva” (sec. 19).

STRACHINA, liman fluviatil situat în
partea de E a Câmpiei Bărăganului, pe
stg. cursului inf. al râului Ialomiţa, în
arealul localit. Mihail Kogălniceanu,
Valea Ciorii, Bucu şi Ţăndărei. Supr.: 10,5
km2. Lungimea: 9,5 km; lăţimea max.: 1,5
km; ad. max.: 3 m. Bază piscicolă. În lacul
S. se varsă râul Strachina (25 km).

STRAJA 1. Vârf în partea de E a M-ţilor
Vâlcan care domină pasul Vâlcan spre E
(1 621 m alt.) şi municipiul Lupeni spre
N. Alcătuit din şisturi cristaline. Alt.:
1 868 m. Staţiune turistică de iarnă (şapte
piste de schi cu lungimi între 700 şi 3 000
m, omologate), dezvoltată după 1995.
Cabane.
2. Com. în jud. Suceava, formată
dintr-un sat, situată în Depr. Rădăuţi, la

Străoane
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Staraja (2). Casă veche ţărănească

poalele de N ale Obcinei Mari, pe cursul
superior al râului Suceava, la graniţa cu
Ucraina; 5 631 loc. (1 ian. 2011): 2 871 de
sex masc. şi 2 760 fem. Haltă de c.f. Expl.
şi prelucr. lemnului. Fond cinegetic
(cerbi, căpriori, mistreţi, vulpi, lupi). În
satul Straja, atestat documentar în 1750,
se află o biserică zidită în anii 1867–1873,
cu iconostas pictat de Epaminonda
Bucevschi, renovată şi repictată în 1980–
1984. Centru trdiţional de port popular:
opinci, colţuni (ciorapi din lână),
prigitoare (catrinţă), cămaşă cu „pui”,
altiţă, bundiţă, tulpan (batic) înflorat,
suman scurt din lână, trăistuţă (toate
acestea pentru femei); opinci, iţari albi
din pânză, cioareci (pantaloni albi din
lână), cămaşă albă cu „pui” (flori) cu
ciupag (guler) înflorat, chimir, bundă,
cuşmă, cojoc, suman scurt din lână
(pentru bărbaţi). Case vechi ţărăneşti.
STRĂOANE, com. în jud. Vrancea,
alcătuită din 4 sate, situată în NE
Subcarpaţilor Vrancei, la poalele Dealului
Momâia (630 m alt.), pe râul Şuşiţa; 3 764
loc. (1 ian. 2011): 1 836 de sex masc. şi
1 928 fem. Centru viticol şi de vinificaţie
(Galbenă de Odobeşti, Fetească albă şi
neagră, Băbească neagră, Tămâioasă,
Muscat Ottonel, Muscat Hamburg, Pinot
gris, Merlot ş.a.). Pomicultură (pruni,
meri, peri, nuci, cireşi, vişini, gutui).
Muzeu sătesc. În satul Străoane se află
bisericile din cărămidă cu hramurile
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”
(zidită înainte de anul 1732, cu picturi
murale interioare originare) şi „Sfântul
Nicolae” (1862–1864, reparată în 1918, cu
pridvor adăugat în 1920), şi o biserică din
lemn, cu hramul „Sfântul Nicolae”,
reconstruită în sec. 18, pe un soclu înalt
din cărămidă, pe locul uneia vechi ce
fusese construită în anii 1477–1478 de
către fraţii Stroe, Ifu şi Latu (comandanţi
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Străoane. Biserica din lemn cu hramul „Sfântul
Nicolae”

de oşti în armata lui Ştefan cel Mare).
Biserica din lemn, cu bogate decoraţiuni
sculptate şi cu acoperişul terminat cu
streşini foarte largi, este un remarcabil şi
original monument istoric şi de arhitectură religioasă. În satul Repedea există o
biserică din cărămidă cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” (ante 1809,
reconstruită în 1922–1925), în satul
Muncelu se află biserica „Sfinţii Voievozi”
(ante 1809, cu picturi murale originare),
renovată în 1960, iar în satul Văleni, o
biserică din lemn cu hramul „Naşterea
Maicii Domnului” (sec. 18).
STRÂMBA 1. Mănăstirea ~ Õ Turceni.
2. Mănăstirea ~ Õ Hida.
3. Õ Puieşti (2).

STRÂMBENI Õ Aluniş (3).

STRÂMTURA, com. în jud. Maramureş,
alcătuită din 3 sate, situată în partea
centrală a Depr. Maramureş, pe cursul
mijlociu al râului Iza; 3 870 loc. (1 ian.
2011): 1 926 de sex masc. şi 1 944 fem.
Prelucr. primară a lemnului; materiale de
construcţie; produse de patiserie. Produse de artizanat (sculpturi în lemn).
Culturi de cereale, plante furajere şi de
nutreţ ş.a. Izvoare cu ape minerale (în
satul Glod). Aflat într-o zonă de îngustare
a râului Iza, satul Strâmtura apare
menţionat prima oară, în 1326, într-un act
în care se consemna că localitatea era
scutită de orice dare, fiind în proprietatea
lui Stanislav Chinezul. În 1717, locuitorii

aşezării au opus o dârză rezistenţă în faţa
oştilor tătăreşti care jefuiau localităţile
din Maramureş. În satul Strâmtura se află
o biserică din lemn cu hramul „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil”, adusă din
satul învecinat Rozavlea şi ridicată aici
în 1771 (monument de arhitectură), iar în
satul Glod există o biserică din lemn cu
hramul „Sfântul Nicolae” (1700). Centru
de confecţionare a pieselor de port
popular. În prima jumătate a lunii mai,
pe dealurile din apropierea com. S. are
loc anual o străveche manifestare
folclorică numită „Ruptul sterpelor”, care
marchează plecarea turmelor de oi la
munte pentru păşunat.

STREHAIA 1. Platforma Strehaiei Õ
Bălăciţa (1).
2. Oraş în jud. Mehedinţi, situat în
partea de NE a Piem. Bălăciţei (sau
Platforma Strehaiei), la 140–160 m alt., în
apropiere de confl. râului Huşniţa cu
Motru, la 46 km E de municipiul DrobetaTurnu Severin; 11 468 loc. (1 ian. 2011):
5 676 de sex masc. şi 5 792 fem. Supr.:
108,6 km2, din care 4,7 km2 în intravilan;
densitatea: 2 440 loc./km2. Staţie de c.f.
(inaugurată la 5 ian. 1875). Nod feroviar
şi rutier. Producţie de mobilă, de robineţi,
de pompe, conf., mat. de constr. (cărămidă, ţiglă) şi de produse alim. Ateliere
de reparaţii diverse. Centru viticol. Fermă
de creştere a bovinelor. Istoric. În perimetrul actualului oraş au fost descoperite
urme materiale datând din Neolitic.
Aşezarea apare menţionată documentar,
prima oară, în 1471, ca moşie în proprietatea boierilor Craioveşti. Între 1479
şi 1492, la S. s-a aflat reşedinţa banilor
Olteniei; în 1492, Vlad Călugărul, domn
al Ţării Româneşti, a transferat reşedinţa
la Craiova, iar la Strehaia a continuat să
funcţioneze o bănie de Mehedinţi,

subordonată celei de la Craiova. Până pe
la mijlocul sec. 16, S. s-a aflat în posesia
boierilor Craioveşti. De la începutul
anului 1602 şi până la 15 mart. 1602 (când
a fost alungat), domnul Radu Mihnea şi-a
instalat scaunul domnesc la S. După
aceea, moşia Strehaia a devenit proprietate domnească (până în 1645), iar
din 1645 (an în care domnul Matei
Basarab a rectitorit biserica mănăstirii
Strehaia) şi până în 1863 (când a avut loc
secularizarea averilor mănăstireşti), S. a
fost proprietate mănăstirească. În 1653
S. apare consemnată ca târg, iar în perioada 1673–1679, la S. şi-a avut sediul o
Episcopie. În 1864, S. a fost trecută în
categoria comunelor rurale. Declarat oraş
în 1921. În prezent, oraşul S. are în
subordine ad-tivă 6 localit. componente
(Ciochiuţa, Comanda, Hurduceşti, Lunca
Banului, Slătinicu Mare, Slătinicu Mic) şi
3 sate (Menţi, Motruleni, Stănceşti).
Monumente: biserica mănăstirii Strehaia,
cu hramul „Sfânta Treime”, ctitorie din
anul 1500 a familiei boierilor Craioveşti,
a fost rezidită în 1645 prin osârdia
domnului Matei Basarab, restaurată şi
mărită (i s-a adăugat pridvorul) de către
Constantin Brâncoveanu în anii 1690–
1693. În perioada 1821–1826 biserica a
fost repictată de zugravul Barbu, iar
chiliile reparate. Restaurat în 1963-1969
şi 2007–2008, ansamblul monahal a fost
reactivat în 1992. Zidul de incintă este
străjuit de un puternic turn de poartă,
foarte înalt, construit în 1645, care are şi
funcţia de clopotniţă. Biserica „Sfânta
Treime” are altarul orientat către Sud şi
nu către Est, fiind o excepţie de la regula
generală. Conform legendei, la S. s-a
născut Mihai Viteazul, într-un castel
construit de tatăl său – Pătraşcu cel Bun.
În satul Motruleni se află biserica „Sfinţii Voievozi” (contruită în 1777 de vătaful

Strehaia (2). Vedere generală a mănăstirii (fotografie de la începutul sec. 20)

direcţia de curgere către NV, drenând
Depr. Pui (sectorul de E al Depr. Haţeg),
iar din aval de confl. cu Râu Alb capătă
o direcţie de curgere predominant către
N, traversând partea de N a Depr. Haţeg
şi reg. centrală a Depr. Hunedoara. Are
un curs asimetric, primind majoritatea
afl. pe partea stg. (Râu Bărbat, Râu Alb,
Râu Mare ş.a.), iar pe dr. pârâul Ohaba
(puternic afectat de fenomene carstice) şi
Pârâu Luncanilor. Pe cursul său a fost
construită microhidrocentrala de la Plopi
(finalizată în 2012) şi se află în construcţie
microhidrocentralele de la Bretea Română
(în curs de finalizare), Băcia, Strei şi
Călan.
2. Õ Hunedoara (1).
3. Õ Călan.
Strehaia (2). Turnul de poartă al mănăstirii

Strehaia (2). Biserica „Sfânta Treime” a mănăstirii

Constantin Robescu, cu picturi murale
interioare din 1817, cu turnu-clopotniţă
pe pronaos), iar în localit. componentă
Comanda există biserica „Sfântul
Gheorghe” (1886). În localit. componentă
Lunca Banului se află o pădure de stejar
în amestec cu frasin, în care apare şi
mărgaritarul (Convallaria majalis), declarată rezervaţie naturală.

STREISÂNGEORGIU Õ Călan.

STREJEŞTI 1. Lac de acumulare realizat
în scop hidroenergetic (1975–1978) pe
cursul inf. al Oltului. Supr.: 2 203,5 ha;
vol.: 225 mil. m3. Apele sale pun în
mişcare turbinele hidrocentralei Strejeşti
din arealul comunei omonime.
2. Com. în jud. Olt, alcătuită din 4
sate, situată pe malul de V al lacului
Strejeşti, în lunca şi pe terasele de pe dr.
Oltului, în zona de contact cu prelungirile
de SE ale Piem. Olteţului, pe râul Mamu;
3 334 loc. (1 ian. 2011): 1 594 de sex masc.
şi 1 740 fem. Staţie de c.f. (în satul
Strejeşti), inaugurată la 13 dec. 1886.
Hidrocentrală (50 MW), dată în folosinţă
în 1979. Produse alim. (conserve de
legume, panificaţie). Staţiune de cercetare
şi de producţie pomicolă. Pomicultură;
viticultură; legumicultură. Până la 17
febr. 1968, satul şi com. S. s-au numit
Strejeştii de Jos. În satul Strejeşti, atestat
documentar la 15 febr. 1576, se află
biserica „Sfântul Gheorghe” (1821), iar în

STREHAREŢ, Schitul ~ Õ Slatina (2).
STREHLENAU Õ Lenauheim.

STREI 1. Râu, afl. stg. al Mureşului în
amonte de Simeria, al cărui curs şi bazin
se află în întregime pe terit. jud.
Hunedoara; 89 km; supr. bazinului: 1 970
km2. Izv. din M-ţii Şureanu, de sub vf.
Bătrâna (1 792 m alt.), de la 1 600 m alt.,
străbate mai întâi zona montană pe
direcţie NE-SV, unde are căderi de pantă
de 25–35‰, apoi, în arealul com. Baru
(jud. Hunedoara), îşi schimbă brusc

Strejeşti (2). Barajul hidrocentralei

Stremţ
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satul Strejeştii de Sus există bisericile
„Sfânta Treime” (1733) şi „Sfinţii
Voievozi” (1821); bisericile cu hramurile
„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” (1852–
1856) şi „Adormirea Maicii Domnului”
(1859), în satele Mamura şi Colibaşi.
STREJNICU Õ Târgşoru Vechi.

STREMŢ, com. în jud. Alba, alcătuită din
4 sate, situată în partea de S a Dealurilor
Aiudului, la poalele de NE ale M-ţilor
Trascău, pe râul Stremţ (sau Geoagiu);
2 561 loc. (1 ian. 2011): 1 308 de sex masc.
şi 1 253 fem. Expl. de calcar. Centru
pomicol. Muzeu etnografic (Stremţ);
Muzeul „Ştefan Meteş” (în satul Geomal).
În satul Stremţ au fost descoperite
vestigiile unor aşezări din Neolitic şi din
Epocile bronzului, fierului şi dacoromană. Tot aici se află ruinele cetăţii
Diodului, de fapt un castel fortificat
(58 x 40 m), construit în 1442–1445,
străjuit de 4 turnuri masive cu contraforturi, înconjurat de un şanţ cu apă. Satul
Stremţ apare menţionat documentar,
prima oară, în 1332. În satul Geoagiu de
Sus, atestat documentar în 1263, există
biserica având hramul „Intrarea în
Biserică a Maicii Domnului” a fostei
mănăstiri ortodoxe, întemeiată în sec. 16
de Radu de la Afumaţi, care în 1557
figura ca sediu al unui episcopat ortodox.
Mănăstirea a suferit mai multe distrugeri,
păstrându-se doar biserica ce a fost
supusă unor transformări înainte de 1724.
Faţadele sunt decorate cu un brâu
median care scoate în evidenţă influenţa
arhitecturii din Ţara Românească.
Biserica păstrează la interior picturi
murale din 1724, realizate de zugravii
Ioan şi Nistor în stil postbrâncovenesc.
Biserica a fost restaurată în anii 1973–
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minerale. Biserica „Sfântul Gheorghe”
(1762, reparată în 1822 şi 1923), în satul
Hăbăşeşti şi biserica din lemn cu hramul
„Sfântul Nicolae” (1747) a fostului schit,
în satul Fedeleşeni. Popas turistic.
Pădurea seculară Soci.

Streza-Cârtişoara

1975. Tot în satual Geoagiu de Sus se află
bisericile cu hramurile „Naşterea Maicii
Domnului” (1724, refăcută în 1785) şi
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”
(1896–1898), în satul Geomal există
biserica „Naşterea Maicii Domnului”
(1664), iar în satul Stremţ o biserică
reformată (1537), declarată monument
istoric, şi o biserică ortodoxă cu hramul
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” (sec.
14, reconstruită în 1903).
STREZA-CÂRŢIŞOARA Õ Cârţişoara.
STRIGOI, Mănăstirea ~ Õ Zemeş.

STROEŞTI, com. în jud. Vâlcea, alcătuită
din 5 sate, situată în Subcarpaţii Olteniei,
la poalele de V ale Măgurii Slătioara, pe
râul Cerna; 2 963 loc. (1 ian. 2011): 1 488
de sex masc. şi 1 475 fem. În satul Cireşu
se află biserica din lemn cu hramul
„Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”
(1782), iar în satul Pojogi-Cerna există
biserica din zid cu hramul „Sfânta
Treime” (1819–1820).
STROIEŞTI, com. în jud. Suceava,
alcătuită din 3 sate, situată în partea
centrală a Pod. Sucevei, pe cursul
superior al râului Şomuzu Mare; 3 395
loc. (1 ian. 2011): 1 756 de sex masc. şi
1 639 fem. Staţie de c.f. (în satul Stroieşti).
Nod rutier. Culturi de cartofi. În satul
Zahareşti se află biserica „Sfântul
Dumitru”, zidită în anii 1541–1542 prin
strădania pârcălabului Nicoară Hâra, cu
un remarcabil ancadrament de piatră
sculptată la portal, iar în satul Stroieşti,
atestat documentar la 3 iun. 1429, există
biserica „Naşterea Maicii Domnului”
(1862).

STRUGARI, com. în jud. Bacău, alcătuită
din 6 sate, situată în NE Depr. Tazlău, la
poalele de NV ale Culmii Pietricica,
dominată de vf. Pietricica (586 m alt.), pe
cursurile superioare ale râurilor Nadişa
şi Răchitiş; 2 573 loc. (1 ian. 2011): 1 341
de sex masc. şi 1 232 fem. Satul Răchitaşu
apare menţionat documentar, prima
oară, în 1452. În satul Petricica se află
biserica din lemn cu hramul „Adormirea
Maicii Domnului” (1860).
STRUNGA, com. în jud. Iaşi, alcătuită din
8 sate, situată în zona de contact a
Câmpiei Jijiei Inferioare cu partea sudică
a Culmii Siretului (porţiunea joasă a
acestora constituind „Şaua de la
Strunga”), la 226 m alt., la 55 km V de
municipiul Iaşi; 4 329 loc. (1 ian. 2011):

Strunga. Izvorul cu apă sulfuroasă

2 206 de sex masc. şi 2 123 fem. Trei
heleştee cu peşte. Centru pomicol.
Creşterea bovinelor. În satul Fedeleşeni
au fost descoperite (1928) vestigiile unei
aşezări neolitice, de tip Cucuteni AB, în
care s-au găsit vase ceramice şi figurine,
tipice acestei culturi, iar în satul Hăbăşeşti
au fost scoase la iveală (1949–1950)
urmele unei extinse aşezări neolitice
fortificată cu şanţ, aparţinând culturii
Cucuteni A, din care s-au recuperat vase
ceramice pictate sau incizate, precum şi
statuete antropomorfe din lut ars. Satul
Strunga, care apare menţionat documentar, prima oară, în 1411, este şi
staţiune balneoclimaterică sezonieră, de
interes local, cunoscută din anul 1830
(când s-a făcut prima analiză a apelor
minerale). Are climat de dealuri, sedativ,
cu veri plăcute (în iul. temp. medii de
20°C) şi ierni reci (în ian. medii termice
sub –4°C). Temp medie anuală este de
9°C, iar precipitaţiile atmosferice
însumează c. 600 mm anual. Factorii
naturali de cură sunt climatul de cruţare
şi izv. cu ape minerale sulfuroase,
sulfatate, bicarbonatate, sodice, calcice,
magneziene, hipotone, cu mineralizări
între 1 332 şi 2 623 mg‰, indicate atât în
cură internă pentru tratarea bolilor
tubului digestiv (gastrite cronice
hipoacide, colon iritabil), a celor hepatobiliare (colecistite cronice necalculoase,
dischinezie biliară) şi otorinolaringologice
(laringite cronice catarale şi hipertrofice),
cât şi în cură externă pentru ameliorarea
afecţiunilor reumatismale (spondiloze
cervicale, dorsale şi lombare, în forme
simple, inactive, artroze, poliartroze în
fază compensată, tendinoze, periartrite
scapulohumerale etc.), a celor neurologice periferice (pareze uşoare, sechele
minore după polineuropatii, sechele
vechi după poliomielită), ginecologice
(insuficienţă ovariană, cervicite cronice)
etc. Buvete pentru cură internă cu ape

STUDINA, com. în jud. Olt, alcătuită din
2 sate, situată în Câmpia Romanaţi; 2 632
loc. (1 ian. 2011): 1 322 de sex masc. şi
1 310 fem. Haltă de c.f. (în satul Studina).
Două mori pentru măcinat cereale. Trei
brutării. Culturi de cereale, plante tehnice
şi de nutreţ, floarea-soarelui, legume,
leguminoase pentru boabe ş.a. Creşterea
bovinelor. În satul Studina se află
biserica „Adormirea Maicii Domnului”
(sec. 19) şi o casă din cărămidă (sec. 19),
cu două niveluri şi balcon, care a
aparţinut lui Constantin Negrilă, cu
ancadramentele uşilor decorate cu
diferite forme geometrice realizate din
tencuială. Până la 7 mai 2004, com. S. a
avut în componenţă satele Arvăteasca,
Grădinile şi Plăviceanca, sate care la acea
dată au format com. Grădinile, jud. Olt.

STULPICANI, com. în jud. Suceava,
alcătuită din 5 sate, situată în Depr. Suha,
pe râul Suha, în zona de confl. cu
Slătioara şi Negrileasa, la poalele de E ale
masivului Rarău; 6 132 loc. (1 ian. 2011):
3 131 de sex masc. şi 3 001 fem. Zăcăminte
de sulfuri complexe (în satele Slătioara şi
Gemenea). Expl. şi prelucr. lemnului.
Bisericile cu hramurile „Sfinţii Apostoli
Petru şi Pavel” (1811) şi „Înălţarea
Domnului” (1823), în satele Gemenea şi
Stulpicani; în satul Negrileasa se află o
biserică din 1882. În arealul satului
Slătioara, pe versantul de E al masivului
Rarău, la 800–1 320 m alt., se află Codrul
secular Slătioara (393,6 ha), cu mulţi arbori
ce depăşesc 300 de ani vechime, declarat
rezervaţie forestieră în 1904 şi inclus pe
lista monumentelor naturii în 1919. Pr.
specii arborescente care alcătuiesc
pădurea sunt molidul (Picea abies), bradul
(Abies alba), pinul (Pinus sylvestris), fagul
(Fagus sylvatica), exemplare rare de tisă
(Taxus baccata) etc., iar cele de arbuşti sunt
reprezentate prin ienupăr (Juniperus
communis), afin (Vaccinium myrtilus),
curpen de munte (Clematis alpina), salcia
căprească (Salix silesiaca) ş.a. Covorul
vegetal cuprinde floarea–paştelui
(Anemone nemorosa), măcrişul-iepurelui
(Oxalis acetosella), piciorul–cocoşului
(Ranunculus montanus), papucul-doamnei
(Cypripedium calceolus), floarea-de-colţi
(Leontopodium alpinum), ultimele două

specii fiind declarate monumente ale
naturii. În acest adevărat laborator
natural, Traian Ştefureac a identificat 451
de unităţi taxonomice, dintre care 108 din
clasa Hepaticae şi 343 din clasa Musci. În
arealul com. S. se află şi rezervaţia
floristică „Todirescu” (→ Rarău 1.).
STUPCA Õ Ilişeşti.

SUATU, com. în jud. Cluj, alcătuită din
3 sate, situată în Câmpia Fizeşului (Pod.
Transilvaniei), pe cursul superior al
râului Suatu; 1 745 loc. (1 ian. 2011): 848
de sex masc. şi 897 fem. Pepinieră
piscicolă (70 ha). În arealul com. S. a fost
descoperit (în 1966) un tezaur monetar
din argint, alcătuit din 1 303 piese, emise
în perioada 1611–1648, provenite din
Transilvania, Ungaria, Austria, Polonia,
Prusia ş.a. (monedele au fost găsite într-un
vas de lut). În satul Suatu, menţionat
documentar, prima oară, în 1213, se află
o biserică unitariană (iniţial romanocatolică), datând din sec. 13–15, reparată
în 1790 şi o biserică reformată (1682). În
arealul com. S. există o rezervaţie
floristică, numită „Fânaţele de la Suatu”,
extinsă pe o supr. de 9,20 ha, care
reprezintă un nucleu de vegetaţie stepică
unde se întâlnesc şi unele endemisme ale
Câmpiei Transilvaniei. În această rezervaţie vegetează mai multe specii de colilie
(Stipa sp.), rogoz stepic (Carex humilis),
precum şi unele specii rare, cum sunt
muşcata-dracului (Cephalaria uralensis),
cătuşnica (Nepeta ucranica), salvia (Salvia
nutans, Salvia transsilvanica), cârcelul
(Ephedra distachya) ş.a. În mod deosebit
se remarcă un endemism cu caracter
strict local, lintea pratului (Astragalus
peterfii), care se dezvoltă în pâlcuri pe
pantele abrupte.

SUBCARPAŢI, mare unitate de relief ce
se desfăşoară în exteriorul arcului
carpatic, între râurile Moldova (în NE) şi
Motru (în SV). În ansamblu, au aspectul
unei trepte de relief mai coborâtă decât
Carpaţii (dar strâns lipită de aceştia), care
se interpune între ei şi unităţile geografice
adiacente – respectiv Pod. Moldovei,
Câmpia Română şi Piem. Getic. Sunt
alcătuiţi din formaţiuni neogene cutate,
în general moi (argile, marne, gresii,
conglomerate, nisipuri), mai rar fliş,
formând şiruri de dealuri, cu alt. de 500–
1 000 m, axate pe anticlinale dispuse
relativ paralel cu muntele, despărţite
între ele prin văi şi prin depresiuni ce
urmează, cu aproximaţie, aliniamentele

de sinclinale. Subcarpaţii au suferit o
mişcare generală de ridicare mio-pliocencuaternară. Datorită mobilităţii tectonice
accentuate şi a efectului eroziunii
diferenţiale, relieful zonei subcarpatice
prezintă o mare varietate de forme:
cueste paralele (zona Berca-Arbănaşi),
dealuri larg bombate pe structuri
anticlinale (Dealul Bran), butoniere cu
cueste faţă-n faţă (în Depr. Pâclelor),
înşeuări şi mameloane etc. În cadrul
Subcarpaţilor se disting mai multe unităţi
de relief cu caractere distincte. Clima S.
este temperată, de tranziţie de la clima
montană la cea a reg. de podiş şi câmpie,
dar cu unele inversii termice iarna. Temp.
medii multianuale în zona subcarpatică
variază între 6 şi 10°C, iar precipitaţiile
între 600 şi 900 mm anual. Reţeaua
hidrografică, destul de densă (0,5–
0,7 km/km2), este formată din râuri
transversale alohtone (Bistriţa, Trotuş,
Putna, Buzău, Prahova, Dâmboviţa,
Argeş, Olt, Gilort, Jiu ş.a.) şi râuri
longitudinale autohtone (Tazlău, Cracău,
Nişcov, Cricov, Ilfov, Cotmeana,
Amaradia ş.a.). Vegetaţia naturală este
reprezentată prin păduri de gorun şi fag
(în N şi pe dealurile mai înalte) şi din
păduri de gorun în amestec cu stejar (în
S şi SV şi în zonele mai joase). Fauna
prezintă elemente caracteristice de
pădure (lupi, mistreţi, căprioare, jderi,
veveriţe etc.) şi submediteraneene în SV
(scorpioni, vipere, termite etc.). S.
constituie unitatea geografică cea mai
intens populată (densitatea medie
oscilează între 80 şi 150 loc./km2), cu
aşezări omeneşti axate în lungul văilor şi
în depresiuni, şi una dintre reg. cu cele
mai importante şi mai variate zăcăminte
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de subsol: petrol (bazinele Trotuş,
Prahova, Buzău, Argeş, Gilort), gaze
naturale, cărbuni (bazinele Rovinari,
Filipeştii de Pădure, Şotânga), sare (Slănic,
Ocnele Mari etc.), izv. cu ape minerale
etc. Totodată, S. reprezintă o importantă
zonă pomicolă şi viticolă a ţării
(podgoriile Panciu, Odobeşti, Pietroasele,
Valea Călugărească ş.a.). În funcţie de
poziţia lor faţă de arcul carpatic şi de
particularităţile geomorfologice şi
geologice, S. se divid net în două mari
unităţi: I. Subcarpaţii Orientali, situaţi
între râurile Moldova (la N) şi Dâmboviţa
(la S-SV) şi II. Subcarpaţii Meridionali
sau Getici, cuprinşi între râurile
Dâmboviţa (la E) şi Motru (la V). Cele
două mari zone subcarpatice ridică însă
multe probleme în ceea ce priveşte
subdivizarea lor în grupări de rang
inferior, în cadrul lor putându-se stabili
alte două sau trei ordine de grupare ale
unităţilor de bază.
I. Subcarpaţii Orientali se împart, la
rândul lor, în două mari grupe: A).
Subcarpaţii Moldovei şi B). Subcarpaţii de
la Curbură.
A). Subcarpaţii Moldovei, situaţi la E
de M-ţii Stânişoarei, Goşmanu şi
Berzunţi, între văile râurilor Moldova (la
N), Siret (la E) şi Trotuş (la S), se prezintă
ca un singur uluc marginal, compartimentat prin înşeuări largi în mai multe
depresiuni de contact (Neamţ, CracăuBistriţa, Tazlău-Caşin ş.a.), mărginit la
exterior de un şir de dealuri subcarpatice
(Pleşu, Şerbeşti, Pietricica Bacăului) şi de
glacisuri piemontane (Boiştea, Corni,
Mărgineni ş.a.) terminate în largile

Subcarpaţii Orientali. Vedere generală din Subcarpaţii de la Curbură (zona văii Doftana)
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culoare ale Moldovei şi Siretului. Limita
spre munte (în V) este clară, prelungirile
montane terminându-se printr-o denivelare puternică, de 200–300 m, care
corespunde liniei de încălecare a pânzei
marginale a flişului peste formaţiunile
miocene ale depresiunii. Această limită
nu este rectilinie, ci prezintă „digitaţii”.
S.M. deţin însemnate resurse naturale
(sare, petrol, materiale de construcţii etc.)
care au contribuit la dezvoltarea
industrială a acestei zone. S.M. se împart
în: a). Subcarpaţii Neamţului, între râurile
Moldova (la N) şi Bistriţa (la S), şi b).
Subcarpaţii Tazlăului, între văile Bistriţei
(la N) şi Trotuşului (la S).
B). Subcarpaţii de la Curbură, extinşi pe
marginea convexă a arcului carpatic, între
valea râului Trotuş (la N), subdiviziunile
Câmpiei Române (la E, SE şi S), râul
Dâmboviţa (la V) şi lanţul M-ţilor
Vrancea, Ivăneţu, Siriu, Ciucaş, Grohotiş,
Baiu, Bucegi, Leaota (la V), prezintă o
mare complexitate de ordin tectonic şi
morfologic (depresiunile, strivite şi
fragmentate, nu mai constituie în această
zonă nota specifică a peisajului ca în reg.
de la N de Trotuş, impunându-se, în
schimb, dealurile semeţe, cu structură
intens cutată), au o structură paralelă cu
cea a muntelui – cu două, trei şiruri de
dealuri şi depresiuni –, dar adesea
discontinui ca aliniamente, cu pinteni

montani ce pătrund, uneori, pe latura lor
internă, cu structuri piemontane monoclinale pe unele laturi externe (ex. Măgura
Odobeştilor) ce se înalţă brusc deasupra
câmpiei. O trăsătură specifică a S. de la C.
este dezvoltarea peste formaţiunile
miocene (caracteristice Subcarpaţilor
Moldovei) a unor depozite groase de
depuneri pliocene care ajung să dea nota
proprie a S. de la C. Totodată, tectonica
foarte recentă (cutări valahice produse la
sf. Pliocenului şi începutul Cuaternarului) a pus în evidenţă, în interior,
structuri de puternică înclinare a stratelor,
până la diapirism, iar la marginea externă
o zonă de subsidenţă accentuată. În
raport cu anumite caracteristici proprii
(diferenţele de structură geomorfologică
ş.a.), de-a lungul S. de la C. se diferenţiază
mai multe sectoare: a). Subcarpaţii Vrancei,
cuprinşi între râurile Trotuş (la N) şi
Slănicul Buzăului (la S-SV); b). Subcarpaţii
Buzăului, între Slănic (la E-NE) şi Teleajen
(la V); c). Subcarpaţii Prahovei, între
Teleajen (la E) şi Dâmboviţa (la V).
Aceştia din urmă se subdivid în Subcarpaţii Ialomiţei şi Subcarpaţii Teleajenului.
II. Subcarpaţii Meridionali sau
Getici, cuprinşi între valea Dâmboviţei
(la E), valea Motrului (la V), aliniamentul
M-ţilor Iezer, Ghiţu, Frunţi, Cozia,
Căpăţânii, Parâng, Vâlcan (la N) şi Pod.
Getic sau Platforma Getică (la S), sunt
primele unităţi pentru care Ludovic
Mrazec, Gheorghe Munteanu-Murgoci şi

Emm. de Martonne au folosit noţiunea
de „Subcarpaţi” la sf. sec. 19. Elementele
caracteristice ale acestei zone subcarpatice, care-i diferenţiază oarecum de
ceilalţi Subcarpaţi, sunt îngustarea acestei
reg. subcarpatice şi cutările mai puţin
accentuate decât cele de la E de
Dâmboviţa, unde acestea ajung frecvent
la diapirism. Îngustarea relativă a Subcarpaţilor Getici şi continuarea lor directă
către S cu Pod. Getic se explică prin
prelungirea ariei carpatice în fundamentul acestora, la V de valea Dâmboviţei, pe cea mai mare parte a ariei getice.
O trăsătură specifică a Subcarpaţilor
Getici o constituie prezenţa unui aliniament de depresiuni de contact tectonic
şi litologic la marginea munţilor, care
formează o depresiune subcarpatică
unitară, după care urmează o fâşie de
dealuri mai puţin unitare, alternând chiar
cu unele depresiuni şi bazinete, apoi o a
doua linie de depresiuni la sud de aceste
dealuri, după care, spre exterior, se
desfăşoară un podiş de tip piemontan
(Pod. Getic). S.M. se împart în trei
sectoare în raport cu unele diferenţieri
locale: A). Subcarpaţii Argeşului sau
Muscelele Argeşului (noţiune introdusă în
1908 de către geologul Ion PopescuVoiteşti), între Dâmboviţa (la E) şi
Topolog (la V); B). Subcarpaţii Vâlcii, între
Topolog (la E) şi Bistriţa vâlceană (la V);
C). Subcarpaţii Olteniei, între Bistriţa
vâlceană (la E) şi Motru (la V).
SUBCARPAŢII
ARGEŞULUI
sau
MUSCELELE ARGEŞULUI Õ Argeş (3).

SUBCARPAŢII BUZĂULUI Õ Buzău (4).

SUBCARPAŢII DE LA CURBURĂ Õ
Subcarpaţi.
SUBCARPAŢII
SUBCARPAŢII
Subcarpaţi.

GETICI
sau
MERIDIONALI
Õ

SUBCARPAŢII HOMOROADELOR Õ
Homoroade (1).

SUBCARPAŢII IALOMIŢEI Õ Ialomiţa
(2).

SUBCARPAŢII INTERNI Õ Transilvania
(2).

SUBCARPAŢII MERIDIONALI sau SUBCARPAŢII GETICI Õ Subcarpaţi.
SUBCARPAŢII
Subcarpaţi.
Vedere din Subcarpaţii Meridionali (Getici)

MOLDOVEI

Õ

SUBCARPAŢII NEAMŢULUI Õ Neamţ
(1).

SUBCARPAŢII ODORHEIULUI, subunitate a Dealurilor Târnavelor, situată în
marginea estică a acestora, între valea
Râului Alb şi râul Archita. S.O. cuprind
o subunitate la N de râul Târnava Mare,
evidenţiată în relief printr-un masiv
deluros (Rez, 933 m alt.) care reprezintă
un adevărat „castel de ape” din care
izvorăsc numeroase râuri, şi o subunitate
la S de Târnava Mare, formată dintr-un
şir de dealuri (Tăiuţ, Tare, Gorgane ş.a.),
între care s-au dezvoltat bazinete
depresionare de eroziune (Zetea, Odorhei
ş.a.). La contactul cu Pod. Târnavelor se
individualizează Depr. Cristuru Secuiesc
şi Şimoneşti-Cobăteşti.

SUBCARPAŢII OLTENIEI, subunitate a
Subcarpaţilor Meridionali (sau Getici)
extinsă între M-ţii Vâlcan, Parâng şi
Căpăţânii (la N), valea râului Bistriţa
vâlceană (la E), Piem. Olteţului şi
Dealurile Jiului (compartimente ale Pod.
Getic) (la S) şi valea Motrului (la V). S.O.
constituie unul dintre cele mai tipice
sectoare din Subcarpaţii româneşti,
prezentând un contact clar cu muntele
(pe o linie tectonică), cutări recente
(valahice), o dezvoltare amplă a depresiunilor şi o succesiune, sub forma unor
aliniamente, de dealuri şi depresiuni,
strâns legate de cutele anticlinale şi
sinclinale din partea de N a bazinului
Getic. Cu excepţia zonei aflată la V de
Bistriţa vâlceană, unde apare doar o
singură cută anticlinală – aceea a Măgurii
Slătioara –, de la râul Olteţ spre V se
diferenţiază, din ce în ce mai clar, patru
aliniamente de relief – două depresionare
şi două de înălţimi care le despart. Ulucul
depresionar de sub munte (sau depr.
subcarpatice interne) se suprapune în
mare parte pe o arie sinclinală, în
cuprinsul căreia apar mici „pieţe” de
adunare a apelor. În partea de E cuprinde
compartimentele Horezu şi Polovragi,
urmând apoi un uluc neîntrerupt de la
Gilort la Jiu, un alt uluc de la Şuşiţa până
la V de Orlea şi depr. Padeş, închise spre
S de o serie de dealuri, axate pe
anticlinale, cu înălţimi ce variază între
348 m şi 769 m: Măgura Slătioarei (769
m), Săcelu (563 m), Mâţa (543 m), Mogoş
(486 m), Copăcioasa (433 m), Stroieşti
(400 m), Câmpul Fomii (375 m), Sporeşti
(402 m). Spre S de şirul acestor înălţimi
deluroase, între râurile Tismana (la V) şi
Gilort (la E), se desfăşoară cea mai mare
depresiune intracolinară din Subcarpaţii
Meridionali, Depr. Câlnic – Târgu Jiu –

Câmpu Mare (60 km lungime şi 12 km
lăţime max.), constituită în totalitate din
lunci şi terase. Această depresiune este
delimitată la rândul ei, către S, de Dealul
Bran şi Dealul Bujorescu.
SUBCARPAŢII
Subcarpaţi.

ORIENTALI

Õ

SUBCARPAŢII PRAHOVEI Õ Prahova
(2).

SUBCARPAŢII TAZLĂULUI Õ Tazlău
(2).

SUBCARPAŢII
Târnava (3).

MICI

Õ

TELEAJENULUI

Õ

SUBCARPAŢII TRANSILVANIEI
Transilvania (2).

Õ

SUBCARPAŢII
Teleajen (1).

TÂRNAVEI

SUBCARPAŢII TROTUŞULUI Õ Tazlău
(2).
SUBCARPAŢII VÂLCII Õ Vâlcea (1).

SUBCARPAŢII VRANCEI Õ Vrancea
(2).

SUBCETATE 1. Com. în jud. Harghita,
alcătuită din 4 sate, situată în partea de
N a Depr. Giurgeu, la poalele de NE ale
M-ţilor Gurghiu, pe cursul superior al
râului Mureş; 1 959 loc. (1 ian. 2011): 989
de sex masc. şi 970 fem. Staţie de c.f. (în
satul Subcetate). Moară de apă (1837), în
satul Subcetate. Prelucr. lemnului. Cămin
cultural (1952). Centru de ţesături şi
cusături populare. Muzeu etnografic
(Subcetate). În satul Subcetate, menţionat
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documentar, prima oară, în 1750, se află
biserica ortodoxă „Sfântul Dumitru”
(1902) şi capela greco-catolică „Sfântul
Petru”, din lemn (1993), iar în satul Filpea
există biserica ortodoxă, din lemn, cu
hramul „Sfânta Treime” (1997). Poiană
cu lalele pestriţe.
2. Õ Oradea (3).

SUCEAVA 1. Podişul Sucevei, complex
deluros în NV Pod. Moldovei (parte
componentă a acestuia), cuprins între
graniţa cu Ucraina (la N), Câmpia
Moldovei (la E), pe care o domină cu un
abrupt de 100–300 m, Pod. Central
Moldovenesc (la S), Subcarpaţii Moldovei
(la SV) şi Obcina Mare (la NV, pe
aliniamentul depresiunilor submontane
Marginea, Solca şi Cacica). Alcătuit din
gresii oolitice, marne, conglomerate
calcaroase, calcare oolitice, lehmuri şi
pietrişuri sarmaţiene, Pod. Sucevei reprezintă de fapt o asociere de masive
deluroase cu înălţimi între 200 şi 600 m,
văi largi, cu aspect de culoar (văile
Siretului şi Sucevei), depresiuni intracolinare (Rădăuţi, Liteni ş.a.) şi şei largi
(Dersca 260 m alt., Lozna 300 m, Bucecea
264 m, Vorona 260 m, Ruginoasa 290 m,
Heleşteni 290 m, Strunga 280 m ş.a.). Pod.
Sucevei este subunitatea Pod. Moldovei
în care se înregistrează cele mai mari înălţimi ale masivelor deluroase: Ibăneşti
(339 m), Lozna (380 m), Bour (472 m),
Cerviceşti (356 m), Corni (367 m), Dealu
Mare (587 m, în Dealul Tudora), Holm

Suceava (1). Eroziune torenţială în Pod. Sucevei (în planul doi, biserica „Sfântul Nicolae” din satul Şcheia, jud
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(500 m), Ruginoasa (373 m) ş.a. Alt. medie
a Pod. Sucevei este de c. 400 m, iar cea
max. de 692 m (Dealul Ciungi). Prezenţa
rocilor mai dure (gresiile oolitice) şi
structura monoclinală a acestora (dispunerea rocilor în strate groase, cu înclinare
uşoară către SE) au determinat dezvoltarea unor platouri structurale largi
(Sângeap, Laiu ş.a.), precum şi a unor
fronturi cuestice întinse pe care se produc
alunecări profunde, de mari dimensiuni.
Majoritatea culmilor deluroase sunt
acoperite cu păduri de stejar, gorun şi
fag. Pod. Sucevei se împarte în: Pod.
Dragomirnei (la N de Valea Sucevei) şi Pod.
Fălticenilor (la S de aceasta), ambele la V
de râul Siret, şi Culmea Siretului (la E de
Valea Siretului).
2. Râu în NE României, pe terit. jud.
Suceava, afl. dr. al Siretului pe terit. com.
Liteni; 173 km; supr. bazinului: 2 298 km2.
Izv. din partea de N a Obcinei Mestecăniş,
de sub vf. Lucina (1 588 m alt.), de la 1 250
m alt., străbate mai întâi pe direcţie
SV-NE flişul paleogen din NV Obcinelor
Bucovinei, unde are o pantă medie de
scurgere de 16‰, iar după ce curge pe o
mică distanţă (c. 8 km) pe terit. Ucrainei,
formează apoi graniţa dintre România şi
Ucraina pe o distanţă de 21 km, între
localit. Şepot (Ucraina) şi Ulma
(România). Pe terit. com. Ulma îşi schimbă brusc direcţia de curgere către E,
traversând partea de N a Obcinei Mari în
care a sculptat depr. Brodina şi Straja,
intră apoi (pe terit. com. Straja) în Pod.
Sucevei, iar în aval de com. Frătăuţii Vechi
îşi schimbă din nou direcţia de curgere
către SE, drenând partea centrală a Pod.
Sucevei, în care îşi croieşte o vale largă,
cu aspect de culoar, cu luncă şi terase bine
dezvoltate, având o pantă medie de 5,8‰.
Debitul mediu multianual al râului S.
creşte de la 4,11 m3/s în cursul superior,
la Brodina, la 16,16 m3/s în cursul
mijlociu, la Iţcani şi 17,9 m3/s la vărsare,
la Liteni. Cursul superior al S. este folosit
pentru potenţialul său hidromecanic
ridicat, pe el fiind instalate numeroase
mori de apă, pive şi gatere. Afl. pr.:
Brodina, Putna, Pozen, Suceviţa, Soloneţ
ş.a. (pe dr.), Rud, Horaiţ, Hătnuţa (pe stg.).
3. Municipiu în NE României, reşed.
jud. cu acelaşi nume, situat în partea
centrală a Pod. Sucevei, la 325–340 m alt.,
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pe dr. râului Suceva; 107 243 loc. (1 ian.
2011): 51 246 de sex masc. şi 55 997 fem.
Supr.: 51,9 km2, din care 18,5 km2 în
intravilan; densitatea: 5 797 loc./km2.
Nod feroviar (Gara Suceava Nord-Iţcani,
inaugurată în 1876; Gara SuceavaBurdujeni, construită în 1896 de
Compania germană „Stroussberg”) şi
rutier. Aeroport (în oraşul Salcea, situat
la 12 km E de municipiul Suceava). Expl.
de balast. Centrală electrică şi de termoficare, intrată în funcţiune în 1987 (100
MW). Turnătorie de fontă. Constr. de
maşini-unelte (polizoare, maşini de
găurit, maşini pentru aşchierea metalelor
ş.a.), de utilaje pentru curăţat zăpada, rulmenţi, aparate de măsură şi control, piese
de schimb pentru ind. uşoară şi a mat. de
constr. etc. Întreprinderi de reparaţii auto
şi de producere a unor noi repere pentru
diferite tipuri de autovehicule. Fabrici de
prelucr. a lemnului (mobilă, cherestea,
parchete ş.a.), de celuloză şi hârtie, de
tricotaje, conf., fire şi fibre artificiale (dezafectată în 1990), mase plastice,
încălţăminte, sticlărie pentru menaj,
seringi şi ace de unică întrebuinţare,
nutreţuri combinate şi de produse alim.
(preparate din carne şi lapte, conserve de
legume şi fructe, bere, vin, băuturi
alcoolice, dulciuri etc.). Antrepozite
frigorifice. Fermă de creştere a păsărilor.
Tipografie. Universitatea „Ştefan cel
Mare” (f. 1990), cu 5 facultăţi, 2 969 stu-

denţi şi 208 profesori (2007–2008).
Biblioteca judeţeană „I. G. Sbierea”
(f. 1923), cu 355 000 vol. Muzeul Naţional
al Bucovinei (f. 1900), cu colecţii de arheologie, istorie, ştiinţele naturii, artă, etnografie; Muzeul de etnografie şi artă
populară „Hanul Domnesc” (f. 1967);
Muzeul de ştiinţele naturii; Muzeul
satului bucovinean; Planetariu. Istoric.
Săpăturile arheologice efectuate (1953–1957)
în diferite puncte ale oraşului au scos la
iveală vestigii care atestă o locuire
neîntreruptă pe vatra actuală a oraşului.
În punctul Şipot a fost identificată o aşezare de bordeie, datând din Neolitic, în
care s-au găsit fragmente de unelte din
silex şi obiecte de ceramică executate din
pastă grosolană, modelată cu mâna,
fusaiole din teracotă etc. Pe platoul situat
la E de Cetate au fost descoperite vestigii
din Epocile bronzului şi fierului, iar în
alte puncte ale oraşului, urmele unor
aşezări aparţinând dacilor liberi (sec. 2-3),
din care s-au recuperat vase ceramice
lucrate din pastă fină, bine arsă, modelate
la roată, vestigiile unor aşezări din sec.
6–7, atribuite, slavilor, şi ale unor locuinţe
din sec. 7–9, atribuite tot slavilor, dar cu
influenţe puternice ale culturii populaţiei
autohtone. Localitatea apare menţionată,
prima oară, la 10 febr. 1388, într-un act
emis de domnul Petru I (Muşat) prin care
acesta muta capitala Moldovei de la Siret
la Suceava. Concomitent, Petru I (Muşat)

a construit punctele fortificate „Cetatea
Şcheia” în V (cu o scurtă existenţă,
deoarece a fost dărâmată în timpul
domniei lui Alexandru cel Bun, 1400–
1432) şi „Cetatea de Scaun” în partea de
E a oraşului, cu ziduri înalte de 10 m şi
groase de 2 m, cu turnuri de apărare la
colţuri. Cetatea de Scaun, care timp de
trei secole a avut un însemnat rol politic
şi militar, a sprijinit direct dezvoltarea
activităţilor comerciale şi meşteşugăreşti
ale târgului. Faima Sucevei s-a născut şi
s-a răspândit mai ales în timpul domniei
lui Ştefan cel Mare, când Cetatea de Scaun
a fost extinsă şi întărită, devenind practic
inexpugnabilă. Ştefan cel Mare a
înconjurat vechea cetate a lui Petru I
(Muşat), cunoscută şi sub numele de
„Fortul muşatin”, cu un al doilea zid, gros
de 2 m, plasat la 25 m de zidul iniţial,
susţinut de contraforturi masive, apărat,
la rândul lui, de un şanţ cu lăţimea de 20
m la bază şi 30 m la deschidere. Intrarea
în cetate se făcea pe un pod cu piloni care
se termina în faţa unei intrări înguste,
prevăzută cu o capcană. În 1476, cetatea
a rezistat atacului întreprins de armata
sultanului Mahomed II, cuceritorul
Constantinopolului (în 1453). După acest
atac, Ştefan cel Mare a întărit din nou
Cetatea Sucevei cu un alt zid, gros de
2-4 m, străjuit de bastioane semicirculare.
Astfel întărită, Cetatea a rezistat cu succes
atacului turcilor din 1485 şi apoi la asediul
de 21 de zile la care au supus-o, în 1497,
armatele polone, comandate de Ioan
Albert. La 2 iul. 1504, în Cetatea Sucevei
s-a stins din viaţă Ştefan cel Mare, marele
domn al Moldovei. În 1509, Bogdan III,

fiul lui Ştefan cel Mare, a apărat cu succes
cetatea asediată de poloni. La 18 sept.
1538, când armata otomană comandată
de Soliman Magnificul a înconjurat-o cu
200 000 de ostaşi şi 230 de tunuri, Cetatea
Sucevei ar fi putut să reziste asediului,
dar Petru Rareş a fost trădat de marii
boieri, care hotărâseră să închine
Moldova turcilor, astfel încât domnul a
fost nevoit să se refugieze în Cetatea
Ciceiului (27 sept. 1538), iar sultanul l-a
numit domn al Moldovei pe Ştefan
Lăcustă (1538–1540). Mai târziu,
Alexandru Lăpuşneanu, ajutat de turci
să urce pe tronul Moldovei pentru a doua
oară (1564–1568), le-a îndeplinit acestora
dorinţa de a distruge Cetatea Sucevei,
umplând-o cu lemne şi incendiind-o,
după care a mutat (în 1564) capitala
Moldovei de la Suceava la Iaşi. Ulterior,
unii domni ai Moldovei au preferat să-şi
aibe reşed. tot la Suceava. Astfel, Aron
Vodă Tiranul (1592–1595) readuce reşed.
la Suceva, iar Ieremia Movilă (1595–1600)
reface cetatea şi o repune în funcţiune. În
anii 1634–1635, Vasile Lupu renovează şi
el cetatea, amenajând-o ca adăpost pentru
familia şi averile sale. În 1674, din ordinul
turcilor, Dumitraşcu Cantacuzino, domn
al Moldovei (1674–1675, a doua oară), a
aruncat în aer Cetatea Sucevei, cu explozibil, dată după care aceasta a rămas în
ruină. În perioada 1895–1904, au fost
efectuate lucrări de degajare şi restaurare
a cetăţii, sub conducerea arhitectului
austriac Karl Adolf Romstorfer, iar amplele
restaurări din 1951, din anii 1961–1970 şi
1999–2000 i-au dat înfăţişarea pe care o
are în prezent. În sec. 15–17, S. a funcţio-
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nat ca un mare oraş, care concentra c.
20 000 de români, c. 3 000 de armeni şi
câteva mii de germani, italieni, evrei,
unguri ş.a. (aşa cum reiese din însemnările misionarului franciscan Marco
Bandini, stabilit în Moldova în 1644),
unde se încrucişau marile drumuri comerciale (dinspre Liov, oraşele transilvănene şi Iaşi) şi unde se concentrau
mărfurile aduse de negustori din Polonia,
Rusia, Veneţia, Grecia, Poarta Otomană
ş.a., fiind, totodată, cel mai important
punct vamal al Moldovei. După sec. 17,
oraşul a decăzut treptat, recăpătând o
oarecare revigorare în timpul stăpânirii
austriece a Bucovinei (1775–1918), când
a devenit capitala unui ţinut şi apoi a
unui judeţ (atunci s-au construit clădirile
spitalului, gării feroviare, primăriei,
prefecturii, tribunalului, s-a introdus
iluminatul electric, s-au realizat lucrări
de canalizare şi de instalare a conductelor
de apă potabilă ş.a.). Cu toate acestea, S.
era la începutul sec. 19 doar un mic oraş
cu funcţii administrative. În nov. 1918,
oraşul S. şi întreaga Bucovină au fost
integrate în graniţele fireşti ale României
reîntregite. În a doua jumătate a sec. 20,
oraşul S. a cunoscut o dezvoltare economică, edilitară, social-culturală şi urbană
importantă, fiind declarat municipiu şi
reşed. jud. omonim la 17 febr. 1968.
Monumente: Cetatea Sucevei, datând
din sec. 14, cu unele transformări şi
adăugiri din sec. 15–16, căzută în ruină
după 1675, restaurată în 1895-1904, 19611970 şi 1999-2000; biserica „Sfântul
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Gheorghe”-Mirăuţi (sau Mitropolia
Veche), ctitorie din 1375–1391 a domnului
Petru I (Muşat), a fost sediul Mitropoliei
Moldovei din 1401, în timpul domniei lui
Alexandru cel Bun, şi până în 1522.
Biserica Mirăuţi (numită astfel pentru că
aici erau miruiţi voievozii Moldovei
înainte de înscăunare) a suferit repetate
distrugeri şi tot atâtea refaceri, fiind reconstruită în întregime la sf. sec. 17 şi
începutul sec. 18, restaurată în 1898–1901
sub conducerea arhitectului austriac Karl
Adolf Romstorfer şi pictată în 1901-1903
de Karl Jobst. La această biserică a fost
uns ca domn (la 2 apr. 1457) Ştefan cel
Mare. În 1996–1997, cu ocazia unor
lucrări de restaurare, au fost descoperite
la biserica Mirăuţi mormintele lui Petru
I (Muşat) şi al Doamnei Evdochia de Kiev
(prima soţie a lui Ştefan cel Mare).
Biserica „Sfântul Gheorghe”–Mirăuţi a
fost inclusă, în 1993, pe lista
patrimoniului cultural mondial UNESCO
şi declarată monument istoric în 2004;
biserica „Sfântul Ilie” a fost zidită între
1 mai şi 15 oct. 1488 din porunca lui
Ştefan cel Mare, reparată şi pictată în
1632–1653 prin osârdia mitropolitului
Varlaam; mănăstirea „Sfântul Ioan cel
Nou” (de călugări), cu biserica „Sfântul
Gheorghe”, ctitorie din 1514 a domnului
Bogdan III cel Chior (fiul lui Ştefan cel
Mare) şi terminată în 1522 de Ştefăniţă
Vodă (fiul lui Bogdan III cel Chior şi
nepotul lui Ştefan cel Mare), cu picturi
murale interioare şi exterioare realizate
în timpul domniei lui Petru Rareş (1532–
1534), cu exonartex (pronaos) adăugat de
Petru Şchiopul în 1579 şi pridvor realizat
în 1827–1828. Iconostasul bisericii datează
din 1796, iar turnul-clopotniţă din 1589.
Acoperişul bisericii este din ţiglă
smălţuită. Biserica şi ansamblul monahal
au fost supuse unor ample restaurări în
anii 1751–1760, 1898-1910 şi 1976–1991.
În sec. 18, aici a funcţionat o şcoală
clericală, iar în sec. 19 un Institut teologic.
În biserica mănăstirii se află moaştele
Sfântului Ioan cel Nou (martirizat în 1303
la Cetatea Albă), aduse aici în 1402 de
Alexandru cel Bun. Între 1522 şi 1677, la
această mănăstire a fost sediul
Mitropoliei Moldovei, iar din 1991 se află
reşed. nou înfiinţatei Arhiepiscopii a
Sucevei şi Rădăuţilor. Paraclisul mănăstirii datează din 1629 (cu picturi murale
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interioare şi exterioare originare), iar
stăreţia din 1895, cu unele transformări
şi adăugiri din 1973 (foişorul) şi 1989
(pridvorul). Biserica „Sfântul Gheorghe”
a fost declarată monument UNESCO în
1993 şi monument istoric în 2004; biserica
„Sfântul Dumitru”-Domnească, construită
în perioada 10 aug. 1534–30 aug. 1535 din
iniţiativa şi pe cheltuiala domnului Petru
Rareş şi pictată în 1537–1538 (păstrează
un tablou votiv prost conservat), a fost
restaurată în 1822 şi 1990–1991 şi
declarată monument istoric în 2004.
Turnul-clopotniţă (30 m înălţime), ridicat
în 1560–1561 din iniţiativa domnului
Alexandru Lăpuşneanu şi refăcut în 1845,
a fost folosit iniţial ca foişor de foc. În
această biserică se află mormântul lui
Bogdan, fiul lui Petru Rareş; biserica
„Învierea Domnului”, ctitorie din 1551 a
Elenei Rareş (soţia lui Petru Rareş), a
suferit unele modificări în sec. 18–19,
când a devenit biserică a cultului
romano-catolic (în perioada 1782–1836).
În 1836 a devenit biserică ruteană, iar din
1936 ortodoxă (restaurată în 1957),
declarată monument istoric în 2004;
biserica „Sfântul Nicolae”-Prăjescu, zidită
în anii 1546–1551, reînnoită în 1611 de
marele vistier Nicoară Prăjescu, restaurată
şi zugrăvită în 1895 şi renovată în 19751980; biserica „Înălţarea Domnului” a
mănăstirii Todireni din cartierul Burdujeni
a fost zidită în 1597, prin osârdia lui
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Toader Movilă, reparată în 1785 şi
devenită biserică de mir în 1864. Biserica
a fost renovată în 1984–1993, declarată
monument istoric în 2004, iar mănăstirea
reînfiinţată în 1992 (de maici). Turnulclopotniţă şi zidul de incintă au fost
ridicate în 1597; biserica armeanogregoriană „Sfântul Simion” (ante 1513,
cu unele transformări datând din a doua
jumătate a sec. 16), ctitorie a armeanului
Donik sau Donig. Biserica a fost închisă
în 1969 din cauza gravelor fisuri în pereţi,
iar după cutremurele din 4 mart. 1977, 30
aug. 1986 şi 30 mai 1990 a fost serios
deteriorată, aflându-se în pragul ruinării.
Din 2004 se efectuează lucrări de reabilitare a bisericii; biserica armenească
„Înălţarea Sfintei Cruci”, ctitorie din 1521
a lui Hacic Hanconian, refăcută de mai
multe ori, cu unele transformări din sec.
18. Bolta naosului şi turla bisericii au fost
reconstruite în 1955 după ce acestea se
prăbuşiseră ca urmare a trepidaţiilor
provocate de trecerea trenurilor prin
apropiere; bisericile cu hramurile „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1612),
„Adormirea Maicii Domnului”-Iţcani
(1639), „Naşterea Sfântului Ioan
Botezătorul”- a Coconilor sau Beizadelelor (ctitorie din 1642–1643 a domnului
Vasile Lupu pentru a servi ca paraclis al
Curţii Domneşti, renovată şi pictată în
1884 şi restaurată în 1924–1926) şi „Sfânta
Treime” din cartierul Burdujeni (1851,

reparată în 1890–1892); capela „Sfântul
Ioan” (1776); mănăstirea Zamca, cu
biserica „Sfântul Auxentie”, este cel mai
important aşezământ monahal al bisericii
armene din România, datând de la
începutul sec. 15, când a fost şi catedrală
episcopală armeană în timpul domniei
lui Alexandru cel Bun (1400–1432).
Biserica a fost refăcută înainte de anul
1606 prin strădania lui Agopşa Vartanian,
perioadă în care a fost ridicat şi turnulclopotniţă, şi pictată în sec. 18. Paraclisul,
„Sfântul Grigore” datează din sec. 17.
Zidurile de incintă ale mănăstirii Zamca
au fost construite în 1690–1691 de către
oştile polone ale lui Jan Sobieski, care
şi-au stabilit tabăra militară în jurul
mănăstirii pentru a opune rezistenţă
oştilor turceşti. Zidurile au fost întărite
cu bastioane la colţuri şi cu şanţ de
apărare, polonezii atribuindu-i numele
Zamek (cetăţuie, fotăreaţă) de la care
derivă numele actual. În perioada 1997–
2004, mănăstirea a fost supusă restaurării
capitale şi resfinţită la 14 aug. 2004.
Turnul-clopotniţă a fost restaurat în anii
2007–2008; mănăstirea Hagigadar, cu
biserica „Adormirea Maicii Domnului”,
situată la 15 km de centrul municipiului
Suceava, a fost construită în 1512–1513
de Asduadzadur (Bogdan) Donavachian,
ca metoc armenesc; biserica romanocatolică (1832-1836, restaurată în 1871,
1935, 1980); Sinagoga (1870, restaurată în
1910, 1983, 2003); Palatul Domnesc (1410,
cu unele adăugiri din 1486 şi transformări
din sec. 17); clădirea Hanului Domnesc,
azi sediul Muzeului de etnografie şi artă
populară, a fost construită în sec. 17–18
şi restaurată în 1964–1966, păstrează în
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interior elemente arhitectonice, specifice
artei medievale moldoveneşti; clădirile
fostei Prefecturi (construită în 1898 după
planul lui Johann Bochnner), azi sediul
Muzeului Naţional al Bucovinei, fostului
Tribunal (ridicată după planul lui
Ferdinand Fellner în 1885, restaurată în
2007), monument istoric, Muzeului de
Ştiintele naturii (1811-1814), Palatului
Administrativ (1903-1904); Statuia
ecvestră a lui Ştefan cel Mare, turnată în
bronz şi dezvelită la 16 sept. 1977, operă
a sculptorului Iftimie Bârleanu; Statuia
domnnului Petru I (Muşat), operă din
1976 a lui Paul Vasilescu; busturile lui
Petru Rareş (operă din 1977 a
sculptorului Gavriil Covalski) şi Ciprian
Porumbescu (sculptură din 1933 a lui
Ioan Cîrdei); Municipiul Suceava este cel
mai important centru turistic polarizator
al Moldovei de Nord.
4. Judeţ situat în extremitatea de NNE a României, în partea de N a
Moldovei, în bazinele superioare ale
râurilor Siret şi Bistriţa, între 47°04'33'' şi
47°57'31'' latitudine N şi între 24°57' şi
26°40' longitudine E, limitat de Ucraina
(N) şi de jud. Botoşani (NE), Iaşi (SE),
Neamţ (S-SE), Harghita (S-SV), Mureş
(SV), Bistriţa-Năsăud (V) şi Maramureş
(NV). Supr.: 8 553 km2 (3,59% din supr.
ţării), al doilea judeţ ca mărime al ţării,
după jud. Timiş. Populaţia (1 ian. 2011):
709 452 loc. (3,31% din populaţia ţării),
din care 350 623 loc. de sex masc. (49,4%)
şi 358 829 loc. de sex fem. (50,6%). Populaţia
urbană: 303 508 loc. (42,8%); rurală: 405 944
loc. (57,2%). Densitatea: 82,9 loc./km2.
Structura populaţiei pe naţionalităţi (la
recensământul din 20-31 oct. 2011): 92,7%
români,1,9% rromi, 0,9% ucraineni, 0,3%
poloni, 0,3% ruşi-lipoveni, apoi maghiari,
evrei, italieni ş.a. Reşed.: municipiul Suceava.
Oraşe: Broşteni, Cajvana, Câmpulung
Moldovenesc (municipiu), Dolhasca, Fălticeni
(municipiu),
Frasin,
Gura
Humorului, Liteni, Milişăuţi, Rădăuţi
(municipiu), Salcea, Siret, Solca, Vatra
Dornei (municipiu), Vicovu de Sus (este
judeţul cu cele mai multe oraşe din ţară).
Comune: 98. Sate: 376 (din care 24 aparţin
oraşelor). Localit. componente ale oraşelor
şi municipiilor: 15.
Relieful, predominant muntos (65,4%
din supr. jud. S.), de podiş şi dealuri
(34,6%), aparţine Carpaţilor Orientali şi,
respectiv, Pod. Moldovei şi, pe o mică
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porţiune, Subcarpaţilor Moldovei, coborând în trepte de la V la E, de la 2 100 m
(vf. Pietrosu din M-ţii Căliman) la 218 m
(în lunca Siretului, la Dolhasca),
imprimând o diversitate accentuată a
formelor de relief (munţi înalţi, mijlocii
şi scunzi, depresiuni intramontane şi
intracolinare, dealuri, podişuri, culoare
depresionare de vale, lunci) şi o armonie
piesagistică remarcabilă. Zona montană,
care acoperă c. 2/3 din supr. jud. S., se
află în partea centrală şi vestică a
judeţului, cuprinzând prelungirile M-ţilor
Stânişoarei, Bistriţei (masivele Rarău şi
Giumalău) şi Călimanului (în S şi SV),
apoi M-ţii Bârgăului (V-SV) şi Maramureşului (NV), precum şi masivul Suhard (în
V) şi Obcinele Bucovinei (jumătatea de
N a jud. S., la N de Valea Moldovei). În
cadrul unităţilor montane se evidenţiază
numeroase depresiuni, bine individualizate, între care cele mai importante sunt:
Depr. Dornelor, Câmpulung Moldovenesc, Rădăuţi, Gura Humorului, Fundu
Moldovei, Solca, Pojorâta, Sadova, Vama,
Marginea, Cacica ş.a. La E de zona
montană, până la Valea Siretului, se
desfăşoară (pe c. 1/3 din supr. jud. S.)
Pod. Sucevei (parte componentă a Pod.
Moldovei), care prezintă, în reg. de
contact cu munţii, o fâşie îngustă (20 km
lăţime max.) de masive colinare şi
piemonturi pericarpatice (Marginea–
Ciungi–Păltinoasa) ce se continuă spre
S-SE printr-o zonă de tranziţie formată
din valea largă a Moldovei (Culoarul
Moldovei). Între Valea Moldovei (la E) şi
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M-ţii Stânişoarei (la V) se intercalează
partea de N a Subcarpaţilor Neamţului,
respectiv Culmea Pleşu. Ca unităţi aparte
de relief se individualizează culoarele de
vale ale Siretului, Sucevei şi Moldovei.
Climă temperat-continentală, cu
caracter mai răcoros (din cauza poziţiei
nordice a jud. S. şi a reliefului
predominant muntos), cu variaţii accentuate de la o treaptă de relief la alta.
Regimul climatic general prezintă nuanţe
de continentalism, care se manifestă atât
în sezonul cald al anului, cât şi în cel rece.
Configuraţia şi altitudinea reliefului
influenţează regimul temp. aerului, pe
cel al precipitaţiilor şi pe cel al circulaţiei
generale a aerului. Valorile medii anuale
ale temp. aerului variază între 0°C pe
culmile înalte, c. 2°C în munţii mijlocii,
5°C în zonele depresionare şi 8°C în Pod.
Sucevei şi Culoarul Siretului. Temp. max.
absolută (38,8°C) s-a înregistrat la
Suceava (17 aug. 1952), iar minima
absolută (–38,5°C) la Vatra Dornei (13 ian.
1950), egalând, astfel, temp. minimă
absolută a ţării înregistrată la Bod (jud.
Braşov), la 25 ian. 1942. Cantitatea medie
anuală a precipitaţiilor variază altitudinal
de la 550 mm în zona de podiş la 800 mm
în dealurile subcarpatice, 1 200 mm în
reg. munţilor mici şi mijlocii şi c. 1 400
mm pe culmile M-ţilor Căliman.
Vânturile predominante bat dinspre V
(31,7%), NV (23,6%) şi E (9,4%), cu viteze
medii anuale de 2,6 m/s, iar pe culmile
înalte valorile max. ale vitezei vânturilor
pot depăşi 40 m/s.
Reţeaua hidrografică de pe terit. jud.
S., cu o densitate medie de 0,5 km/km2,
aparţine în întregime bazinului râului

Siret, care formează limita de E a
judeţului pe o lungime de 153 km. Pr.
râuri mari care colectează numeroasele
pâraie şi râuri mai mici, debuşând apoi
în Siret în perimetrul jud. S. sau în afara
lui, sunt Bistriţa (cu afl. Cârlibaba, Dorna,
Neagra Şarului, Bârnaru, Neagra Broştenilor ş.a.), care străbate partea de V şi SV
a jud. pe o lungime de 122 km (din totalul
de 283 km), Moldova (care culege pe
Moldoviţa, Suha, Humor, Voroneţ, Suha
Mare, Suha Mică ş.a.), care drenează
partea centrală a jud. pe direcţie NV-SE,
pe o distanţă de 140 km din totalul de 216
km, Suceava (cu afl. Brodina, Putna,
Suceviţa, Solca, Soloneţ, Horaiţ, Hătnuţa
ş.a.), în partea de NE a jud., Şomuzu Mic
şi Şomuzu Mare în partea de E-SE a jud.
S. Lacurile sunt puţine, fiind reprezentate
prin câteva iazuri piscicole (în special pe
Şomuzu Mare) şi prin lacul hidroenergetic Bucecea. Există însă importante izv.
cu ape minerale în Depr. Dornelor, la
Şaru Dornei, Vatra Dornei, Poiana Negrii,
Neagra Şarului, Dorna Candrenilor ş.a.
Vegetaţia, condiţionată de diversitatea elementelor fizico-geografice şi
climatice, se remarcă printr-o mare
varietate a speciilor componente şi printro pronunţată etajare. În zonele montane
înalte, la peste 1 650 m alt., se întâlnesc
pajiştile formate din asociaţii de păiuş
roşu (Festuca rubra) şi ţăpoşică (Nardus
stricta), iar pe stâncăriile M-ţilor Rarău şi
Căliman se dezvoltă floarea-de-colţi
(Leontopodium alpinum) – plantă ocrotită
de lege, declarată monument al naturii.
În golurile alpine apar frecvent tufărişuri
de plante lemnoase, compuse din afin
(Vaccinium myrtillus), jneapăn (Pinus
mugo), ienupăr (Juniperus communis ssp.
nana) ş.a. Pădurile de conifere, dominate
de molid (Picea abies), şi pădurile de
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amestec, alcătuite din molid, fag şi brad
(Abies alba), acoperă pantele munţilor pe
supr. mari, între 1 650 şi 1 000 m alt. Aici
se dezvoltă molidul, cu lemn de rezonanţă, din care se fabrică anumite instrumente muzicale. Pădurile de foioase se
întâlnesc în Pod. Sucevei, Obcina Mare
şi pe versanţii de E ai M-ţilor Stânişoarei,
fiind alcătuite din gorun (Quercus petraea),
stejar (Quercus robur), carpen (Carpinus
betulus), fag (Fagus silvatica), tei (Tilia
cordata) ş.a. Caracteristice pentru jud. S.
sunt frecventele mlaştini şi turbării cu
vegetaţie specifică, întâlnite în Obcina
Mestecăniş, în arealul municipiului
Rădăuţi şi în cel al com. Poiana Stampei
etc., în care apar diferite specii de muşchi
(Sphagnum) şi bumbăcariţă (Eriophorum
vaginatum), alături de care vegetează
unele relicte glaciare, printre care se
remarcă mesteacănul pitic (Betula nana),
prezent în tinovul Găina de la Lucina.
Fauna este bogată şi variată, multe
specii având valoare cinegetică deosebită.
Domeniul alpin este frecventat de lumea
păsărilor, mai ales de cinteza alpină
(Montifrigila nivalis) şi de cocoşul de
mesteacăn (Lyrurus tetrix), care cuibăreşte
în jnepenişurile din M-ţii Căliman şi
Suhard. Pădurile de conifere şi de foioase
adăpostesc numeroase mamifere (urşi,
mistreţi, cerbi, râşi, jderi, lupi, vulpi,
veveriţe ş.a), păsări (cocoşul de
munte/Tetrao urogallus, corbul, ierunca,
cojoaica/ Certhia familiaris, gaiţa ş.a.),
reptile (vipera comună, salamandra ş.a.).
Ihtiofauna, care populează apele râurilor
de munte, de podiş sau şes, este
reprezentată prin păstrăv, lipan, mreană,
clean ş.a. În secolele trecute, în perimetrul
actual al jud. S. au trăit câteva specii de
mamifere, care imprimau acestor locuri
o notă aparte, cu valoare de simbol,
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printre care bourul (dispărut în sec. 16),
zimbrul (dispărut în sec. 18) şi capra
neagră (existentă până de curând).
Resursele naturale: zăcăminte de
minereu de mangan (Iacobeni, Vatra
Dornei, Şaru Dornei, Cârlibaba), pirită
cupriferă (Fundu Moldovei, Leşu
Ursului), sulf (Gura Haitii), blendă şi
galenă (Cârlibaba), sare gemă (Cacica),
turbă (Neagra Şarului, Iacobeni), baritină
(Ostra), calcare, gnaisuri, izv. cu ape
minerale (Vatra Dornei, Şaru Dornei,
Poiana Negrii, Neagra Şarului, Poiana
Stampei, Dorna Candrenilor ş.a.). O
categorie aparte o reprezintă pădurile,
care la sf. anului 2007 ocupau o supr. de
452 368 ha (locul 1 pe ţară).
Istoric. Cele mai vechi urme de
locuire umană descoperite în perimetrul
actual al jud. S. datează din Paleoliticul
superior, fiind semnalate în arealele

localit. Probota, Baia, Bogdăneşti,
Dolhasca, Udeşti ş.a. Neoliticul este bine
reprezentat prin aşezările scoase la iveală
la Suceava, Probota, Rădăşeni, Dolhasca,
Drăguşeni, Mihoveni, Bosanci, Solca,
Preuteşti ş.a. Epoca bronzului, reliefată
de descoperirea mai multor aşezări, cetăţi
şi cimitire (în care s-au găsit diferite
unelte şi arme din bronz), la Preuteşti,
Cajvana, Liteni, relevă înflorirea unei
civilizaţii deosebite în perioada de
început a traco-geţilor, iar vestigiile
hallstattiene de la Volovăţ şi Grăniceşti
atestă existenţa stabilă şi trăsăturile
specifice
culturii
materiale
ale
populaţiilor traco-getice, ale căror urme
se vor regăsi, fără întrerupere, de-a
lungul secolelor următoare. Cea de-a
doua Epocă a fierului (La Tène), ilustrată
prin aşezările şi vestigiile descoperite la
Bosanci (sec. 4 î.Hr.) şi Zvoriştea (sec.
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3 î.Hr.), atestă prezenţa unei active
populaţii geto-dacice pe aceste meleaguri.
În sec. 1 d.Hr., populaţia dacilor liberi
din acest spaţiu geografic (costoboci,
carpi) începe să aibă contacte frecvente
cu civilizaţia romană, o dată cu stabilirea
legiunilor romane la Dunărea de Jos,
drept mărturie fiind descoperirile de la
Suceava, Şcheia, Podeni, Zvoriştea ş.a.
Urmele unor aşezări aparţinând dacilor
liberi, descoperite la Suceava, Udeşti ş.a.,
din care s-au recuperat vase ceramice
lucrate la roată, bine arse, confirmă
continuitatea de locuire a acestora şi în
sec. 2–3. În secolele următoare, populaţia
autohtonă românească a împânzit spaţiul
sucevean cu aşezări prefeudale (Suceava,
Siret, Botoşana, Siliştea ş.a.), care încep
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să fie menţionate documentar abia în sec.
13–14. În sec. 12–13 existau în perimetrul
actual al jud. S. mai multe localităţi, bine
organizate (Baia, Rădăuţi, Suceava, Siret,
Putna ş.a.), care au constituit adevărate
puncte de reper în organizarea şi
dezvoltarea statului feudal Moldova
(apărut la jumătatea sec. 14) prin
întemeierea unor cetăţi, ctitorii religioase,
târguri şi a unor reşedinţe voievodale. În
perioada de început a statului feudal
Moldova, un rol deosebit de important
l-a avut localit. Baia, atestată ca oraş în
sec. 13 şi apoi menţionată cu numele
Civitas Moldaviae (1339), care a devenit
prima capitală a Moldovei în timpul
domniei lui Bogdan I (1359–c.1365).
Epoca lui Petru I (Muşat) (c. 1375–c. 1391)
a constituit o etapă importantă în
consolidarea tânărului stat feudal
Moldova şi, totodată, o perioadă de
dezvoltare a oraşelor, prin construirea de
cetăţi, fortificaţii, edificii laice şi religioase
etc. La 10 febr. 1388, Petru I (Muşat) a
stabilit capitala Moldovei la Suceava,
funcţie amplificată în timpul domniei lui
Ştefan cel Mare, preluată apoi de domnii
urmaşi şi păstrată până în 1564, când
Alexandru Lăpuşneanu a mutat capitala
Moldovei la Iaşi. Apogeul strălucirii
meleagurilor sucevene medievale a fost
atins în timpul domniei lui Ştefan cel
Mare (1457–1504), când au fost emise
numeroase hrisoave domneşti referitoare
la organizarea ad-tivă, juridică, fiscală,
militară, comercială, la dezvoltarea
economică şi culturală a acestor zone, la
apărarea teritoriului împotriva năvălirilor
de tot felul etc. Astfel, Ştefan cel Mare a
extins şi întărit Cetatea Sucevei, devenind
practic inexpugnabilă, a construit
numeroase edificii laice şi religioase
(Putna – prima ctitorie a lui Ştefan cel
Mare, Voroneţ, Pătrăuţi ş.a.), a creat (la
Putna) ateliere de lucrat broderii, ţesături,
podoabe, a pus bazele istoriografiei
româneşti, prin elaborarea la cancelaria
domnească a unor preţioase lucrări
referitoare la epoca sa (Letopiseţul anonim
al Moldovei, Cronica moldo-germană) etc.
Urmaşii lui Ştefan cel Mare au continuat
opera acestuia, prin construirea, refacerea
sau doar prin împodobirea lăcaşelor de
cult cu picturi interioare şi exterioare,
cum sunt cele de la Voroneţ, Moldoviţa,
Suceviţa, Arbore, Humor etc. În a doua
jumătate a sec. 16 şi în sec. 17, deşi

capitala Moldovei a fost mutată la Iaşi
(1564) de către domnul Alexandru
Lăpuşneanu, oraşul Suceava a rămas un
important centru urbanistic al Moldovei,
unii domni preferând să aibe reşedinţa tot
la Suceava, aşa cum a fost Aron Vodă
Tiranul, iar alţii, ca Ieremia Movilă, Vasile
Lupu au reparat Cetatea Sucevei
folosind-o ca adăpost pentru familiile şi
averile lor. În a doua jumătate a secolului
18, în urma Războiului Ruso-Turc (1768–
1774), Bucovina a fost cedată (7 mai 1775)
Imperiului Habsburgic de către Imperiul
Otoman, prin actul de la Palamuta, ţinută
sub administraţie militară austriacă până
în 1786 şi alipită Galiţiei în 1790. Astfel,
timp de aproape 150 de ani, Bucovina s-a
aflat sub stăpânire habsburgică,
administraţia imperială manifestând un
interes deosebit pentru exploatările
forestiere şi miniere din această zonă.
Revoluţia de la 1848 (în urma căreia
guvernul de la Viena a acordat Bucovinei
autonomie internă şi titlul de ducat), actul
Unirii Moldovei cu Ţara Românească (24
ian. 1859), proclamarea independenţei de
stat a României (9 mai 1877) şi Primul
Război Mondial au constituit etape
importante în lupta pentru unitate
naţională a românilor din toate
provinciile stăpânite de străini, inclusiv
a bucovinenilor. Astfel, la 14/27 oct. 1918
s-a format Adunarea constituantă a
Bucovinei, care a adoptat moţiunea
pentru „Unirea Bucovinei cu celelalte ţări
româneşti într-un stat naţional
independent”, iar la 15/28 nov. 1918,
Congresul Naţional din Bucovina,
întrunit la Cernăuţi, a hotărât, cu
majoritate de voturi, „Unirea necondiţionată şi pentru vecie a Bucovinei în
vechile ei hotare, până la Ceremuş,
Colacin şi Nistru, cu Regatul României”.
Această hotărâre a românilor bucovineni
a fost recunoscută la 10 sept. 1919 prin
Tratatul de pace de la Saint-Germain-enLaye, după ce la 1 dec. 1918, Marea
Adunare de la Alba Iulia realizase şi
unirea Transilvaniei cu România,
creându-se statul naţional unitar român,
cunoscut şi sub numele de România
Mare. În perioada interbelică, S. a
cunoscut un evident progres economicosocial, cultural, ştiinţific şi de învăţământ
prin extinderea instituţiilor româneşti în
acest teritoriu, prin îmbogăţirea reţelei
şcolare şi sanitare, prin editarea de cărţi,
reviste şi ziare în limba română etc. Dar,
numai după două decenii soarta vitregă
a Bucovinei s-a repetat, de data aceasta

prin notele ultimative din 26–27 iun. 1940
adresate de guvernul sovietic, guvernului
României, prin care U.R.S.S. anexa partea
de N a Bucovinei împreună cu ţinutul
Herţa şi Basarabia. O dată cu intrarea şi
participarea României la cel de-al Doilea
Război Mondial (iun. 1941), Bucovina,
ţinutul Herţei şi Basarabia au fost
eliberate şi reintegrate în hotarele fireşti
ale României, până în 1944 când acestea
au fost din nou ocupate de trupele
sovietice şi încorporate la U.R.S.S. (astăzi,
N Bucovinei şi ţinutul Herţei aflându-se
înglobate în Ucraina, ca urmare a
destrămării, în 1991, a fostei U.R.S.S.). În
perioada postbelică, jud. S., ciuntit din
punct de vedere teritorial, a fost obligat
să se dezvolte în coordonatele economico-sociale impuse de regimul comunist, până la dispariţia acestuia în dec.
1989. În ultimii 200 de ani, ţinutul Sucevei
a suferit repetate amputări teritoriale şi
modificări administrative, oscilând ca
supr. între 1 309 km2 (cel mai mic judeţ
din perioada interbelică, în 1938, cu 2
oraşe – Suceava şi Solca, 68 de sate şi 3
plăşi), 13 750 km2 (în perioada 1950–1968
când a existat regiunea Suceava, cu opt
raioane, zece oraşe şi câteva sute de sate)
şi 8 553 km2 în prezent (al doilea judeţ al
ţării ca suprafaţă, după jud. Timiş).
Economia actuală a jud. S., adaptată
la economia de piaţă, concurenţială, se
caracterizează printr-o dezvoltare a
tuturor ramurilor, în cadrul cărora,
alături de agenţii economici cu capital
majoritar sau integral de stat, un aport
mare îl au agenţii economici cu capital
privat, care asigură o mare varietate de
produse şi servicii.
Industria, în stuctura căreia predomină
expl. şi prelucr. lemnului (în anul 2007
s-a exploatat 2 467,6 mii m3 de masă
lemnoasă, locul 1 pe ţară), are posibilitatea să producă o gamă variată de
sortimente prin prezenţa diverselor
unităţi industriale răspândite în
majoritatea localităţilor judeţului. Pr.
produse industriale realizate de
întreprinderile sucevene sunt: energie
electrică şi termică (Suceava, Vatra
Dornei), maşini-unelte (polizoare, maşini
de găurit, maşini pentru aşchierea
metalelor ş.a.), piese din fontă, rulmenţi,
utilaje pentru curăţat zăpada, materiale
plastice, detergenţi, articole tehnice din
cauciuc, mobilă, cherestea, parchete,
ambalaje din lemn, celuloză şi hârtie,
încălţăminte, tricotaje, confecţii, fire de
in, cânepă şi bumbac, sticlărie pentru

menaj, preparate din carne şi lapte,
conserve de legume şi fructe, bere,
amidon, lapte praf, lactoză, produse de
panificaţie etc. (Suceava, Fălticeni,
Rădăuţi, Vatra Dornei, Gura Humorului,
Câmpulung
Moldovenesc,
Siret,
Burdujeni, Solca, Putna, Vama ş.a.). O
contribuţie importantă în realizarea unei
diversităţi cât mai mari de produse o au
meşteşugurile tradiţionale care produc
vase ceramice (Rădăuţi, Marginea,
Dolhasca, Dolheşti ş.a.), unelte şi produse
de dulgherit (Ciocăneşti, Sadova, Vama),
instrumente populare (Câmpulung Moldovenesc, Fundu Moldovei), scoarţe şi
ştergare (Vicovu de Sus, Arbore,
Marginea, Mănăstirea Humorului,
Frătăuţii Vechi), bundiţe, cojoace, chimire
(Vicovu de Sus, Sadova, Coşna, Vama,
Frătăuţii Vechi, Botoşana ş.a.).
Agricultura dispune de un apreciabil
fond funciar, cu toate că în cadrul jud. S.
se detaşează net două reg. naturale (de
munte, predominant, şi de podiş). La sf.
anului 2007, fondul funciar al jud. S. era
format din 349 544 ha terenuri agricole
(40,86% din supr. jud.), din care 339 294
ha (respectiv 97,0%) în proprietate
privată, 452 368 ha (52,9% din supr. jud.)
acoperite cu păduri, 12 702 ha cu ape şi
bălţi şi 40 736 ha alte categorii de
suprafeţe (ocupate de locuinţe, căi ferate,
drumuri sau terenuri neproductive). În
acelaşi an, din totalul supr. gricole
(349 544 ha), 181 288 ha (51,9%) erau terenuri arabile, 90 894 ha păşuni, 74 361 ha
fâneţe naturale şi 3 001 ha livezi şi
pepiniere pomicole. În anul 2007, pe
terenurile arabile s-au cultivat porumb
(38 606 ha), plante furajere (34 452 ha,
locul 3 pe ţară, după jud. Botoşani şi
Bihor), cartofi (31 105 ha, locul 1 pe ţară),
grâu şi secară (24 026 ha), ovăz (13 035
ha, locul 3 pe ţară, după jud. Satu Mare
şi Bihor), orz şi orzoaică, sfeclă de zahăr,
in şi cânepă pentru fuior, legume (în
special castraveţi, varză şi ceapă) ş.a.
Pomicultura, în structura căreia
predomină merii şi prunii, se practică în
arealele localit. Fălticeni, Rădăuţi,
Vultureşti, Preuteşti, Rădăşeni ş.a. În anul
2007, producţia totală de fructe a fost de
45 638 tone (43 282 tone, respectiv 94,8%
în sectorul privat), din care 32 571 tone
mere, 5 481 tone prune, 3 126 tone pere,
2 587 tone cireşe şi vişine, 1 759 tone nuci
(locul 2 pe ţară, după jud. Vâlcea) ş.a.
Creşterea animalelor, ocupaţie tradiţională a locuitorilor suceveni, are un rol
important în economia jud. S.,

dispunând de efective mari de bovine şi
ovine (în special), care folosesc întinsele
păşuni şi fâneţe naturale. La începutul
anului 2008, sectorul zootehnic cuprindea
176 999 capete bovine (în special din
rasele Pinzgau şi Siementhal), locul 1 pe
ţară, cu o producţie anuală de 3 455 000
hl lapte (locul 1 pe ţară), 125 156 capete
porcine (rasele Marele Alb, Landrace,
Hampshire, Cornwall), 206 711 capete
ovine (Ţurcană şi Ţigaie), 10 279 capete
caprine, 35 974 capete cabaline (în special
rasa Huţul, crescut în hergheliile de la
Rădăuţi şi Lucina), locul 3 pe ţară după
jud. Botoşani şi Iaşi; avicultură (1 415 525
capete păsări); apicultură (19 020 familii
de albine). În 2008, majoritatea efectivelor
de animale aparţineau sectorului privat,
respectiv 99,7% la bovine, 99,8% la
porcine, 99,9% la ovine.
Căile de comunicaţie au cunoscut o
permanentă extindere şi modernizare ca
urmare a creşterii potenţialului economic
şi turistic al jud. S. La sf. anului 2007,
lungimea reţelei feroviare sucevene
însuma 526 km (locul 3 pe ţară, după jud.
Timiş şi Constanţa), din care 248 km linii
electrificate, cu o densitate de 61,5
km/1 000 km2 (superioară mediei pe ţară,
care este de 45,2 km/1 000 km2).
Importanţa transportului feroviar (cu
activitate în spaţiul sucevean din ultimul
sfert al sec. 19) este amplificată de
prezenţa unui tronson pe terit. jud. S. al
magistralei feroviare (electrificată în anii
1978–1979) Bucureşti–Ploieşti–Buzău–
Mărăşeşti–Bacău–Roman–Paşcani–
Suceava–Vicşani (punct de frontieră şi
vamă) cu legături spre Ucraina şi Polonia.
Câteva noduri de c.f. (Dolhasca, Vereşti,
Suceava, Dărmăneşti, Vama) permit
ramificarea liniilor de c.f. către alte
direcţii. Linia de c.f. Suceava–Vatra
Dornei, care străbate (în arealul com.
Iacobeni) prelungirile Obcinei Mestecăniş
printr-un tunel lung de 1 666 m, aflat la
956 m alt., a fost prelungită (în perioada
interbelică) spre Dorna Candrenilor–
Lunca Ilvei – Ilva Mică – Năsăud,
asigurând legăturile cu Transilvania. La
sf. anului 2007, lungimea drumurilor
publice din arealul jud. S. totaliza 2 527
km (din care 1051 km drumuri
modernizate, locul 2 pe ţară după jud.
Olt), cu o densitate de 29,5 km/100 km2.
Cu toate că jud. S. este împânzit de
drumuri şi şosele care se întretaie în
numeroase locuri, formând importante
noduri rutiere (Suceava, Rădăuţi,
Păltinoasa, Frasin, Pojorâta, Vatra Dornei
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ş.a.), din cauza suprafeţei mari a acestuia
(8 553 km2) rezultă o densitate mică (29,5
km/100 km2) a reţelei de drumuri,
inferioară mediei pe ţară (33,9
km/100 km2). Traficul aerian de mărfuri
şi călători se efectuează prin intermediul
aeroportului din oraşul Salcea, situat la
12 km E de municipiul Suceava.
Învăţământ, cultură şi artă. După
dec. 1989, reţeaua unităţilor de
învăţământ de pe terit. jud. S.
funcţionează atât în regim de stat, cât şi
în sistem particular. În anul şcolar 2007–
2008, în jud. S. îşi desfăşurau activitatea
29 de grădiniţe de copii, cu 25 281 copii
înscrişi şi 1 239 educatori, 126 de şcoli
generale (învăţământ primar şi gimnazial), cu 71 691 elevi şi 4 495 cadre
didactice, 41 licee, cu 27 552 elevi şi 1 817
profesori, 36 şcoli profesionale, cu 8 433
elevi şi 919 profesori, o universitate
(„Ştefan cel Mare”, la Suceava) cu nouă
facultăţi, 11 039 studenţi şi 327 profesori.
La sf. anului 2007, reţeaua aşezămintelor
culturale şi de artă cuprindea zece case
de cultură, 134 cămine culturale, un
cinematograf, 333 biblioteci, cu 5 068 000
vol., 22 muzee, 15 ansambluri folclorice
cu programe complexe (între care
ansamblul artistic „Ciprian Porumbescu”),
numeroase formaţii de dansuri populare,
tarafuri, fanfare etc. Activitatea sportivă
suceveană se desfăşoară în cadrul celor
102 secţii sportive, cu 1 893 sportivi
legitimaţi, 112 antrenori şi 72 arbitri.
Ocrotirea sănătăţii. La sf. anului
2007, reţeaua unităţilor sanitare de pe
cuprinsul jud. S. era formată din 11
spitale, cu 3 324 paturi (un pat de spital
la 212 locuitori), şase dispensare, 309
cabinete medicale private, 270 cabinete
stomatologie particulare, 251 farmacii şi
puncte farmaceutice ş.a. În acelaşi an,
asistenţa medicală era asigurată de 887
medici (un medic la 795 locuitori), 251
medici stomatologi (un medic stomatolog
la 2 812 locuitori) şi 3 160 cadre sanitare
cu pregătire medie.
Turism. Varietatea şi frumuseţea
peisajelor naturale, multitudinea monumentelor naturii, ale celor istorice şi de
artă feudală, bogăţia, diversitatea şi
originalitatea elementelor etnografice şi
de artă populară (în mare parte
nealterate), numeroasele staţiuni climaterice şi balneo-climaterice, frecvenţa
obiectivelor muzeistice, particularităţile
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florei şi faunei (multe cuprinse în
rezervaţii naturale) etc. asigură jud. S.
un potenţial turistic optim, situându-l
printre regiunile clasice de turism ale ţării
(în special zona cunoscută sub denumirea
de Nordul Bucovinei). Marea întindere a
spaţiului montan, subcarpatic şi de podiş
oferă o gamă largă de frumuseţi
peisagistice şi de monumente ale naturii,
printre care se remarcă relieful Masivului
Căliman (cel mai reprezentativ edificiu
vulcanic din Carpaţii româneşti), cu
stâncile lui ruiniforme având forme
fantastice (cunoscute sub numele de „12
Apostoli”) şi cu Parcul naţional de aici
(15 300 ha), relieful carstic şi rezidual al
masivului Rarău (lapiezuri, doline, chei,
peşteri, turnuri, pereţi abrupţi, stânci
svelte – Pietrele Doamnei, Pietrele Albe
etc.), cu celebra sa rezervaţie forestieră
de pe versantul de E, numită Codrul
secular Slătioara (393,6 ha) şi cu fânaţele
montane „Todirescu” (44 ha), cheile

I. Municipii

Bistriţei de la Zugreni, valea superioară
a Moldovei, turbăriile cu valoare
terapeutică de la Poiana Stampei,
rezervaţia naturală de molidişuri seculare
(290 ha) şi cea paleontologică (1 ha) de la
Pojorâta, fâneţele de la Bosanci ş.a. Cele
mai valoroase monumente istorice şi de
arhitectură se găsesc la Suceava (Cetatea
de Scaun, biserica Mirăuţi, mănăstirea
Zamca, mănăstirea „Sfântul Ioan cel
Nou” ş.a.), Rădăuţi (biserica „Sfântul
Nicolae” sau Bogdana, catedrala ortodoxă ş.a.), Gura Humorului (mănăstirea
Voroneţ), Mănăstirea Humorului,
Suceviţa, Vatra Moldoviţei, Putna,
Arbore, Pătrăuţi, Siret, Baia (prima
capitală a Moldovei) şi multe altele. O
atracţie turistică deosebită o reprezintă
vetrele folclorice şi etnografice care
abundă în forme multiple şi originale, de
la cântece şi dansuri populare, până la
veşminte, tipuri de case şi gospodării,
datini şi obiceiuri străvechi etc. Arta
populară se remarcă îndeosebi prin
ţesături şi cusături (Arbore), bundiţe,

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

1. CÂMPULUNG MOLDOVENESC (1411)
2. FĂLTICENI (1435)
3. RĂDĂUŢI (1393)

4. SUCEAVA (1388)

Localit. componente ale municipiilor
1. Şoldăneşti (1384)
2. Ţarna Mare

5. VATRA DORNEI (1592)

1. Argestru
2. Roşu
3. Todireni

II. Oraşe

Localit. componente ale oraşelor

1. BROŞTENI (1488)

1. Hăleasa
2. Lungeni
3. Neagra

2. CAJVANA (1575)

Satele care aparţin oraşelor
1. Cotârgaşi
2. Dârmoxa
3. Frasin
4. Holda
5. Holdiţa
6. Pietroasa
1. Codru

3. DOLHASCA (1398)

4. FRASIN (1785)

cojoace, chimire, instrumente populare
(Câmpulung Moldovenesc, Ciocăneşti,
Fundu Moldovei, Coşna, Vama, Vicovu
de Sus, Frătăuţii Vechi, Botoşana ş.a.),
ceramică neagră (Marginea), case ornamentate artistic pe pereţii exteriori
(Ciocăneşti) etc. La toate acestea se mai
adaugă numeroasele muzee şi case
memoriale la Suceava, Fălticeni, Mălini
(satul natal al lui Nicolae Labiş),
Spătăreşti (satul unde s-a născut actorul
Matei Millo), Ciprian Porumbescu (numit
anterior Stupca) ş.a., precum şi
renumitele staţiuni balneoclimaterice
Vatra Dornei, Şaru Dornei, Poiana Negrii,
Dorna Candrenilor, Cacica ş.a. La sf.
anului 2007, capacitatea de cazare
turistică a jud. S. era de 6 831 locuri,
repartizate în 28 de hoteluri şi moteluri,
patru cabane, şase campinguri, 23 de vile,
49 de pensiuni turistice urbane, 120 de
pensiuni turistice rurale şi 34 de case
ţărăneşti (care practică noua formă de
agroturism). Indicativ auto: SV.

1. Bucşoaia

1. Budeni
2. Gulia
3. Poiana
4. Poienari
5. Probota
6. Siliştea Nouă
7. Valea Poienei
1. Doroteia
2. Plutoniţa

5. GURA HUMORULUI (1490)

1. Voroneţ

7. MILIŞĂUŢI*

1. Bădeuţi
2. Lunca

6. LITENI

9. SIRET (sec. 12)
11. VICOVU DE SUS (1436)

2. ARBORE
3. BAIA
4. BĂLĂCEANA
5. BĂLCĂUŢI

6 BERCHIŞEŞTI
7. BILCA

8. BOGDĂNEŞTI

9. BOROAIA

10. BOSANCI
11. BOTOŞANA

1. Gara

1. Prelipca

1. Mănăstioara
2. Pădureni

10. SOLCA (1418)

1. ADÂNCATA

1. Corni
2. Roşcani
3. Rotunda
4. Siliştea
5. Vercicani

1. Mereni
2. Plopeni
3. Văratec

8. SALCEA

III. Comune

Suceava

1. Bivolăria
Satele componente
(primul sat este reşed. com.)
1. Adâncata
2. Călugăreni
3. Feteşti

12. BREAZA
13. BRODINA

1. Arbore (1503)
2. Bodnăreni
3. Clit
1. Baia (sec. 13)
2. Bogata
1. Bălăceana

1. Bălcăuţi (1471)
2. Gropeni (sec. 17)
3. Negostina (1747)
1. Berchişeşti
2. Corlata
1. Bilca (1436)

14. BUNEŞTI

1. Bogdăneşti (1393)

15. BURLA

1. Bosanci (1432)
2. Cumpărătura

17. CALAFINDEŞTI

1. Boroaia
2. Bărăşti
3. Giuleşti
4. Moişa
5. Săcuţa

1. Botoşana

* (Până la 7 sept.1976, fosta com. Milişăuţi s-a numit
Bădeuţi, iar între 7 sept.1976 şi 20 mai 1996 a purtat numele
Emil Bodnaraş.

16. CACICA

18. CAPU CÂMPULUI

19. CÂRLIBABA

1. Breaza
2. Breaza de Sus
3. Pârâu Negrei

1. Brodina
2. Brodina de Jos
3. Cununschi
4. Dubiusca
5. Ehreşte
6. Falcău
7. Norocu
8. Paltin
9. Sadău
10. Zalomestra
1. Buneşti
2. Petia
3. Podeni
4. Şes
5. Unceşti
1. Burla

1. Pârteştii de Sus (1415)
2. Cacica
3. Maidan
4. Runcu
5. Soloneţu Nou
1. Calafindeşti (1490)
2. Botoşaniţa Mare

1. Capu Câmpului (1514)

1. Cârlibaba (1782)
2. Cârlibaba Nouă
3. Iedu
4. Şesuri
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20. CIOCĂNEŞTI

5. Ţibău
6. Valea Stânei
1. Ciocăneşti
2. Botoş

21. CIPRIAN PORUMBESCU 1. Ciprian Porumbescu (1350)

22. COMĂNEŞTI

23. CORNU LUNCII

24. COŞNA

25. CRUCEA

26. DĂRMĂNEŞTI

27. DOLHEŞTI
28. DORNA-ARINI

1. Comăneşti (1601)
2. Humoreni
1. Cornu Luncii
2. Băişeşti
3. Brăieşti
4. Dumbrava
5. Păiseni
6. Sasca Mare
7. Sasca Mică
8. Sasca Nouă
9. Şinca

1. Coşna
2. Podu Coşnei
3. Româneşti
4. Teşna
5. Valea Bancului
1. Crucea (1803)
2. Chiril
3. Cojoci
4. Satu Mare

1. Măriţei
2. Călineşti
3. Călineşti-Vasilache
4. Dănila
5. Dărmăneşti
6. Măriţeia Mică
1. Dolheştii Mari
2. Dolheştii Mici
3. Valea Bourei

31. DRĂGOIEŞTI

33. DUMBRĂVENI
34. FÂNTÂNA MARE

35. FÂNTÂNELE

36. FORĂŞTI

37. FRĂTĂUŢII NOI
38. FRĂTĂUŢII VECHI
39. FRUMOSU
40. FUNDU MOLDOVEI

1. Cozăneşti
2. Dorna-Arini (1595)
3. Gheorghiţeni
4. Ortoaia
5. Rusca
6. Sunători

29. DORNA CANDRENILOR 1. Dorna Candrenilor (1772)
2. Dealu Floreni
3. Poiana Negrii
30. DORNEŞTI

32. DRĂGUŞENI

1. Dorneşti (1490)
2. Iaz
1. Măzănăeşti
2. Drăgoieşti
3. Lucăceşti

41. GĂLĂNEŞTI
42. GRĂMEŞTI

1. Drăguşeni
2. Broşteni
3. Gara Leu

1. Dumbrăveni (1430)
2. Sălăgeni

1. Fântâna Mare (1455)
2. Cotu Băii
3. Praxia
4. Spătăreşti
1. Fântânele (1621)
2. Băneşti (1622)
3. Cotu Dobei
4. Slobozia
5. Stamate (sec. 17)
1. Forăşti (1595)
2. Antoceni
3. Boura
4. Manolea
5. Oniceni
6. Roşiori
7. Ruşi
8. Ţoleşti
9. Uideşti

1. Frătăuţii Noi (1412)
2. Costişa
1. Frătăuţii Vechi
2. Măneuţi

1. Frumosu (1454)
2. Deia
3. Dragoşa

1. Fundu Moldovei (f. 1802)
2. Botuş
3. Botuşel
4. Braniştea
5. Colacu
6. Delniţa
7. Deluţ
8. Obcina
9. Plai
10. Smida Ungurenilor
1. Gălăneşti
2. Hurjuieni

1. Grămeşti (1632)
2. Bălineşti
3. Botoşaniţa Mică
4. Rudeşti
5. Verbia

Suceava
43. GRĂNICEŞTI

44. HĂNŢEŞTI
45. HÂRTOP

46. HORODNIC DE JOS

1. Grăniceşti (1490)
2. Dumbrava
3. Gura Solcii
4. Iacobeşti
5. Româneşti
6. Slobozia Sucevei
1. Hănţeşti (1431)
2. Arţari
3. Bereşti
1. Hârtop

1. Horodnic de Jos

47. HORODNIC DE SUS

1. Horodnic de Sus

49. IACOBENI

1. Iacobeni (1772)
2. Mestecăniş

48. HORODNICENI

50. IASLOVĂŢ

51. ILIŞEŞTI*

52. IPOTEŞTI
52. IZVOARELE SUCEVEI
54. MARGINEA

55. MĂLINI

56. MĂNĂSTIREA
HUMORULUI

1. Horodniceni
2. Boteşti
3. Brădăţel
4. Mihăieşti
5. Rotopăneşti
1. Iaslovăţ

1. Ilişeşti
2. Braşca

1. Ipoteşti (1586)
2. Lisaura (1820)
3. Tişăuţi (1432)

1. Izvoarele Sucevei (f. 1762)
2. Bobeica
3. Brodina
1. Marginea

1. Mălini (1498)
2. Iesle
3. Pâraie
4. Poiana Mărului
5. Văleni-Stânişoara

*

60. MOLDOVIŢA

61. MUŞENIŢA

62. OSTRA
63. PANACI

64. PĂLTINOASA
65. PĂTRĂUŢI

66. PÂRTEŞTII DE JOS

67. POIANA STAMPEI

1. Mănăstirea Humorului
2. Pleşa
3. Poiana Micului

57. MITOCU DRAGOMIRNEI 1. Mitocu Dragomirnei (1587)
2. Dragomirna
3. Lipoveni
4. Mitocaşi
58. MOARA

59. MOLDOVA-SULIŢA

1. Moara Nica
2. Bulai
3. Frumoasa

Până la 7 mai 2004, com. Ilişeşti s-a numit Ciprian Porumbescu.

68. POIENI-SOLCA
69. POJORÂTA

70. PREUTEŞTI

4. Groapa Vlădichii
5. Liteni
6. Moara Carp
7. Vornicenii Mari
8. Vornicenii Mici

1. Moldova-Suliţa (f. 1762)
2. Benia
1. Moldoviţa (1443)
2. Argel
3. Demacuşa
4. Raşca
1. Baineţ
2. Bănceşti
3. Climăuţi
4. Muşeniţa
5. Văşcăuţi
6. Vicşani

1. Ostra (1475)
2. Tărnicioara

1. Panaci (f. 1790)
2. Catrinari
3. Coverca
4. Drăgoiasa
5. Glodu
6. Păltiniş
1. Păltinoasa
2. Capu Codrului
1. Pătrăuţi

1. Pârteştii de Jos
2. Deleni
3. Varvata
4. Vârfu Dealului

1. Poiana Stampei (1593)
2. Căsoi
3. Dornişoara
4. Pilugani
5. Prăleni
6. Tătaru
7. Teşna
1. Poieni-Solca (1783)
1. Pojorâta
2. Valea Putnei
1. Preuteşti
2. Arghira
3. Bahna Arin
4. Basarabi
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71. PUTNA
72. RĂDĂŞENI
73. RÂŞCA

74. SADOVA

75. SATU MARE
76. SIMINICEA
77. SLATINA
78. STRAJA

79. STROIEŞTI
80. STULPICANI

81. SUCEVIŢA
82. ŞARU DORNEI

83. ŞCHEIA

84. ŞERBĂUŢI

5. Huşi
6. Leucuşeşti

85. TODIREŞTI

1. Putna
2. Gura Putnei

1. Rădăşeni (1424)
2. Lămăşeni (1365)
3. Pocoleni (sec. 19)

86. UDEŞTI

1. Râşca (1542)
2. Buda
3. Dumbrăveni
4. Jahalia
5. Slătioara
1. Sadova

1. Satu Mare
2. Ţibeni

1. Siminicea (1431)
2. Grigoreşti
1. Slatina (1498)
2. Găineşti (1498)
3. Herla
1. Straja (1750)

87. ULMA

88. VADU MOLDOVEI

1. Stroieşti (1429)
2. Vâlcelele
3. Zahareşti

1. Stulpicani
2. Gemenea
3. Negrileasa
4. Slătioara
5. Vadu Negrilesei
1. Suceviţa (1582)
2. Voievodeasa

1. Neagra Şarului
2. Gura Haitii
3. Plaiu Şarului
4. Sărişor
5. Sărişoru Mare
6. Şaru Bucovinei
7. Şaru Dornei (1630)

1. Şcheia (1590)
2. Florinta
3. Mihoveni
4. Sfântu Ilie
5. Trei Movile
1. Şerbăuţi
2. Călineşti

89. VALEA MOLDOVEI
90. VAMA

91. VATRA MOLDOVIŢEI
92. VEREŞTI

93. VICOVU DE JOS

94. VOITINEL

95. VOLOVĂŢ

96. VULTUREŞTI

1. Todireşti (1490)
2. Costâna
3. Părhăuţi
4. Sârghieşti
5. Soloneţ

1. Udeşti
2. Chilişeni
3. Luncuşoara
4. Mănăstioara
5. Plăvălari
6. Poieni-Suceava
7. Racova
8. Reuseni (1451)
9. Ruşii-Mănăstioara
10. Securiceni
11. Ştirbăţ
1. Ulma
2. Costileva
3. Lupcina
4. Măgura
5. Nisipitu

1. Vadu Moldovei
2. Cămârzani
3. Ciumuleşti
4. Dumbrăviţa
5. Ioneasa
6. Mesteceni
7. Movileni
8. Nigoteşti

1. Valea Moldovei (1453)
2. Mironu
1. Vama (1408)
2. Molid
3. Prisaca Dornei
4. Strâmtura

1. Vatra Moldoviţei
2. Ciumârna
3. Paltinu
1. Vereşti
2. Bursuceni
3. Corocăieşti
4. Hancea

1. Vicovu de Jos (1436)
1. Voitinel

1. Volovăţ (1401)
1. Pleşeşti
2. Giurgeşti

97. ZAMOSTEA

3. Hreaţca
4. Jacota
5. Mereşti
6. Osoi
7. Valea Glodului
8. Vultureşti

7. Nicani

SUCEVIŢA, com. în jud. Suceava,
alcătuită din 2 sate, situată într-o mică
depresiune de la poalele de E ale Obcinei
Mari, pe cursul superior al râului
Suceviţa, la 49 km NV de municipiul
Suceava; 2 827 loc. (1 ian. 2011): 1 375 de
sex masc. şi 1 452 fem. Expl. şi prelucr.
lemnului (cherestea). În satul Suceviţa,
atestat documentar, prima oară, la 6 aug.
1582, se află mănăstirea Suceviţa (de
maici) cu biserica având hramul
„Învierea Domnului”, ctitorie din anii
1581–1584 a lui Gheorghe Movilă
(episcop de Rădăuţi şi apoi mitropolit al
Moldovei). Ulterior, fratele acestuia,
Ieremia Movilă (vornic şi apoi domn al
Moldovei în perioadele 1595–1600 şi
1600–1606) a adăugat bisericii câte un
pridvor deschis (la N şi la S) şi a construit
zidurile de incintă şi turnurile de apărare.
Protejată de o puternică incintă fortificată
(100 x 104 m), cu ziduri înalte (6 m) şi
groase (3 m), întărite cu 4 turnuri de colţ,
masive, şi un turn de poartă, cu paraclis,
biserica mănăstirii, capodoperă a
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8. Răuţeni

9. Tăuteşti

1. Zvoriştea

98. ZVORIŞTEA

2. Buda

3. Dealu

1. Zamostea (1490)
2. Badragi
3. Ciomârtan
4. Cojocăreni
5. Corpaci
6. Lunca

SUCEVENI, com. în jud. Galaţi, alcătuită
din 2 sate, situată în partea de E a Pod.
Covurlui, în lunca şi pe terasele de pe dr.
Prutului; 1 963 loc. (1 ian. 2011): 975 de
sex masc. şi 988 fem. Viticultură. Cămin
cultural (1950). Pe terit. satului Suceveni
au fost descoperite (1969) urmele unei
aşezări neolitice, fortificată cu şanţ dublu,
în care s-a găsit ceramică de tip Gumelniţa (milen. 4–3 î.Hr.). Până la 17 febr.
1968, com. şi satul S. s-au numit Tudor
Vladimirescu. În arealul com. S. se află
pădurea Pogăneşti (40 ha), declarată
rezervaţie forestieră şi Balta Leahu (80
ha), inclusă pe lista ariilor protejate.

Suceviţa

arhitecturii medievale moldoveneşti,
păstrează atât la interior, cât şi la exterior,
un valoros ansamblu de picturi murale,
executate în frescă, în anii 1595–1596
(terminate la 26 iul. 1596) de către fraţii
zugravi Ioan şi Sofronie. Picturile,
realizate într-o gamă cromatică variată,
pe un fond predominant verde închis,
într-un număr foarte mare de imagini
(este biserica cu cel mai mare număr de
imagini pictate), reprezintă o amplă
naraţiune din Vechiul şi Noul Testament,
din istoria Bisericii creştine, din cultura
greco-romană şi din viaţa moldovenilor
de la sf. sec. 16. Pe pereţii interiori se
remarcă scenele din „Geneză” şi din
„Viaţa lui Moise”, „Legenda Sfântului

4. Poiana

5. Slobozia
6. Stânca

7. Stâncuţa

8. Şerbăneşti
Nicolae”, scene care redau minunile şi
patimile mântuitorului nostru Iisus
Hristos (în naos), tabloul votiv care
înfăţişează întreaga familie a lui Ieremia
Movilă, tabloul votiv cu mitropolitul
Gheorghe Movilă ş.a., iar la exterior,
„Scara lui Ioan Climax” sau „Scara
Virtuţilor”, impresionantă prin amplasarea şi contrastul dintre ordinea îngerilor şi haosul iadului, prin lupta dintre
bine şi rău şi prin încercarea omului de
a păşi spre perfecţiune, „Arborele lui
Ieseu”, „Imnul acatist” ş.a. Iconostasul a
fost realizat în lemn de tisă, sculptat în
stil baroc-rococo, în anul 1801. Ansamblul
monahal a fost supus unor ample lucrări
de restaurare în anii 1960–1970. Aici se

Suceviţa. Vedere de ansamblu a complexului monahal
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Suceviţa. Biserica „Învierea Domnului”

află mormintele lui Gheorghe şi Ieremia
Movilă şi ale familiei Movileştilor.
Muzeul mănăstirii posedă o valoroasă
colecţie de obiecte de artă veche religioasă (epitaf din sec. 15, ferecături în
argint, broderii, manuscrise vechi, cu
miniaturi şi argintate, icoane, un chivot
donat de Ieremia Movilă, obiecte de cult,
învelitorile de mormânt ale lui Ieremia şi
Simion Movilă etc.). Obiectiv turistic.
Biserica mănăstirii Suceviţa se află pe lista
patrimoniului cultural mondial UNESCO
ca monument de arhitectură. În satul
Suceviţa mai există, în cimitir, biserica
„Arătarea Domnului” (1772).
SUCIDAVA Õ Corabia.

SUCIU DE SUS, com. în jud. Maramureş,
alcătuită din 3 sate, situată în partea de
E a Depr. Lăpuş, la poalele de S-SV ale
M-ţilor Ţibleş şi cele de NE ale Culmii
Breaza, pe râul Suciu; 3 894 loc. (1 ian.
2011): 1 961 de sex masc. şi 1 933 fem.
Nod rutier. Expl. şi prelucr. lemnului.
Pomicultură (meri, pruni, peri). Pe terit.
satului Suciu de Sus, menţionat documentar, prima oară, în 1325, au fost
descoperite (1887, 1913, 1961) o necropolă
de incineraţie datând din Epoca bronzului mijlociu (sec. 15–14 î.Hr.) şi o necropolă de înhumaţie de la începutul Epocii
fierului (1200–450/300 î.Hr.) în care s-a
găsit material arheologic caracteristic
unei culturi (Cultura Suciu), reprezentată
prin ceramică tipică (castroane tronconice
carenate, ceşti cu o toartă supraînălţată,
cu decor geometric spiralic ş.a.) şi prin
numeroase depozite de bronzuri. Biserica
din lemn cu hramul „Sfântul Dumitru”
(1771), în satul Larga. Agroturism. Până la
21 iul. 2003, com. S. a avut în componenţă

satul Groşii Ţibleşului, care la acea dată a
fost trecut în categoria comunelor.

SUDIŢI, com. în jud. Ialomiţa, alcătuită
din 2 sate, situată în partea de E a Câmpiei Bărăganului, pe dr. râului Ialomiţa;
2 151 loc. (1 ian. 2011): 1 072 de sex masc.
şi 1 079 fem. Produse lactate. Culturi de
cereale, floarea-soarelui, plante tehnice
şi de nutreţ, sfeclă de zahăr, leguminoase
pentru boabe, legume ş.a. Creşterea păsărilor, ovinelor, bovinelor şi porcinelor.
Moară. Biserică zidită în 1855-1856 prin
osârdia lui T. Doicescu. Conac (sec. 19).
Pădurea Berleşti-Popeşti (600 ha).

SUHAIA 1. Lac de luncă, situat în partea
de S a Câmpiei Boian, pe cursul inf. al
râului Călmăţui, în lunca de pe stg. Văii
Dunării, în arealul com. Suhaia, jud.
Teleorman. Supr.: 14,6 km2; vol.: 18 mil.
m3. Lungime: 5 km; lăţime max.: 2 km. În
anii 1960–1970 s-au efectuat lucrări de
îndiguire şi desecare a luncii Dunării,
reducându-se mult luciul de apă al
acestui lac (avea c. 20 km lungime şi c. 4
km lăţime max.), pentru redarea terenurilor scoase de sub ape, agriculturii. Arie
protejată pentru avifaună.
2. Com. în jud. Teleorman, formată
dintr-un sat, situată în partea de S a
Câmpiei Boian, pe stg. Dunării şi pe
cursul inf. al râului Călmăţui; 2 373 loc.
(1 ian. 2011): 1 159 de sex masc. şi 1 214
fem. Culturi de cereale, plante tehnice şi
de nutreţ, plante uleioase, legume etc.
Viticultură. Piscicultură. Conacul
„Capra” (1910). Până la 7 mai 2004, com.
S. a avut în componenţă satul Fântânele,
care la acea dată a fost trecut în categoria
comunelor.

SUHARĂU, com. în jud. Botoşani,
alcătuită din 6 sate, situată în partea de
N a Câmpiei Jijiei Superioare, pe cursul
superior al râului Başeu, la graniţa cu
Ucraina; 5 010 loc. (1 ian. 2011): 2 422 de
sex masc. şi 2 588 fem. Mori pentru
măcinat grâul şi porumbul. Culturi de
cereale, sfeclă de zahăr, floarea-soarelui,
fasole ş.a. Parc dendrologic. În satul
Oroftiana, atestat documentar în 1430, se
află o cetate de pământ, extinsă pe 14 ha
(sec. 8–10), şi bisericile cu hramurile
„Adormirea Maicii Domnului” (1797–
1803, zidită prin strădania maiorului M.
Petrovici şi reparată în 1894) şi „Sfântul
Nicolae ” (construită în anii 1848–1850
prin grija lui C. Frunzete şi căzută în

ruină după anul 1910), iar în satul
Suharău, menţionat documentar în 1520,
există o biserică din lemn, cu hramul
„Sfântul Nicolae” (1792–1793), căptuşită
cu lut în 1897. În satul Lişna există o
biserică din zid, cu hramul „Sfinţii
Voievozi”, construită în anii 1814–1816
din iniţiativa hatmanului Anastase
Başotă, cu unele transformări din 1847 şi
reparaţii în anii 1886–1888. În arealul
com. S. se află pădurea Stuhoasa (60 ha),
cu fagi seculari, declarată rezervaţie
forestieră.

SUHARD 1. Munţii ~, masiv muntos în
partea de N a Carpaţilor Orientali,
alcătuit din şisturi cristaline şi dolomit,
situat între râurile Bistriţa Aurie (la N şi
E), Dorna (la S), Coşna (la V) şi pasul
Rodna, respectiv izv. Someşului Mare (la
NV). Are aspectul unei culmi prelungi,
cu direcţie NV-SE, cu o creastă pr. care
coboară altimetric de la 1 932 m în NV
(vf. Omu, alt. max. a masivului) la 1 639
m în SE (vf. Ouşoru) şi care domină spre
S Depr. Dornelor cu un abrupt de 500–
600 m înălţime. Acoperit cu păduri de
molid, iar la peste 1 500 m alt. pajişti
naturale, folosite pentru păstorit.
2. Masiv muntos în SE M-ţilor
Giurgeu (Carpaţii Orientali), alcătuit din
calcare tithonice, care domină spre S
valea superioară a Bicazului, pasul Bicaz
şi Lacu Roşu. Alt. max.: 1 589 m. La
poalele masivului S. se află Lacu Roşu.

Suhard (2). Masivul Suhard

Sulina

Suhard (1). Vârful Ouşoru (în planul îndepărtat)

Obiectiv turistic. Cabană (1 091 m alt.).
Pârtie de schi în lungime de 2 400 m şi
diferenţă de nivel de 600 m.

SUHU, râu, afl. stg. al Siretului pe terit.
com. Şendreni, jud. Galaţi; 61 km; supr.
bazinului: 378 km2. Izv. din Pod. Covurlui,
curge pe direcţie N-S, drenând partea de
S a Pod. Covurlui şi partea centrală a
Câmpiei Covurlui, iar pe terit. com.
Independenţa îşi schimbă direcţia de
curgere spre SE, având albia paralelă cu
cea a Siretului.

Suhard (1). Abruptul Munţilor Suhard

suprimarea coturilor care stânjeneau
navigaţia, pentru asigurarea şi menţinerea unor adâncimi optime de navigaţie
fluvio-maritimă (7–10 m). Prin acest braţ
se scurg 16,9% din apele fluviului, cu un
vol. mediu de c. 700 m3/s şi o cantitate
de aluviuni transportate de c. 5,8 mil.
tone pe an. Este cel mai circulat braţ al
Dunării, cu un intens trafic fluvio-maritim
de mărfuri şi călători. La 2 sept. 1991, la
Mila 30 + 170 m, a eşuat nava rusească

SUHURLUI, com. în jud. Galaţi, formată
dintr-un sat, situată în Câmpia Covurlui;
1 555 loc. (1 ian. 2011): 806 de sex masc.
şi 749 fem. Culturi de cereale, legume ş.a.
Biserica „Sfântul Dumitru” (1935-1948).
Com. S. a fost înfiinţată la 16 mai 2008
prin desprinderea satului Suhurlui din
com. Rediu, jud. Galaţi.

SULINA 1. Braţul central al gurilor de
vărsare ale Dunării (cel mai scurt şi mai
drept) care se desprinde din braţul Tulcea
la al doilea ceatal/ramificaţie (Ceatalul
Sfântu Gheorghe) şi traversează partea
mediană a Deltei Dunării, vărsându-se
în Marea Neagră, la 900 m aval de oraşul
Sulina. Lungimea: 71 km; lăţimea max.:
250 m; ad. max.: 18 m. În perioada 1880–
1902, braţul S. a fost supus unor lucrări
de canalizare, dragare şi rectificare a
cursului (braţul a fost scurtat de la 83,8
km la 71 km, iar coeficientul de
sinuozitate a fost redus la 1,03), prin

Sulina (2). Farul vechi
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de mărfuri „Rostok”, blocând transversal
canalul Sulina şi îngreunând traficul.
După mai multe încercări de scoatere a
navei de sub apă şi de deblocare a
canalului, situaţia a rămas nerezolvată,
navigaţia în această zonă s-a desfăşurat
greu, printr-o mică deviere a cursului
care ocolea nava scufundată. În perioada
2004–2005, un consorţiu olandez a
întreprins ample lucrări de degajare,
reuşind ca la 9 dec. 2005 canalul S. să fie
complet eliberat de nava eşuată şi redat
navigaţiei. Braţul S. este cunoscut şi sub
denumirea canalul S.
2. Oraş în jud. Tulcea, în partea de E
a Deltei Dunării, pe ţărmul Mării Negre,
la 3,5 m alt. (este oraşul situat la cea mai
joasă alt. din România), la vărsarea
braţului Sulina în Marea Neagră, la
29°41’24’’ longitudine estică (punctul care
marchează extremitatea de E a ţării), la
75 km E de Tulcea; 4 295 loc. (1 ian. 2011):
2 168 de sex masc. şi 2 127 fem. Supr.: 33,2
km2, din care 3,5 km2 în intravilan; densitatea: 1 227 loc./km2. Important port
fluvio-maritim. Constr. de nave fluviale.
Far maritim (59 m înălţime), construit în
1982. Farul vechi (17,34 m înălţime),
construit în 1869-1870 de inginerii Sir
Charles Hartley şi M. Engelhardt, azi
declarat monument istoric, se află astăzi
în zona centrală a oraşului, cu c. 900 m
în urma actualei guri de vărsare a
braţului Sulina în Marea Neagră, din
cauza înaintării uscatului în mare ca
urmare a depunerilor de aluviuni transportate de braţul Sulina. Istoric. Prima
menţiune documentară a aşezării datează
din anul 950, când localitatea apare
consemnată cu numele Solina în lucrarea
De administrando imperio a împăratului
bizantin Constantin VII Porfirogenetul. În
documentele anului 1318, aşezarea este

Sulina (2). Fostul palat al Comisiunii Europene
a Dunarii de Jos
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Suliţa

amintită ca schelă genoveză, iar în 1327
figura pe o hartă întocmită de italianul
Pietro Visconti. În sec. 14–16, S. figurează
în numeroase portulane şi hărţi italiene.
În 1850, S. apare menţionată ca sat de
pescari, iar în 1856 a căpătat statutul de
porto-franco, pe care şi l-a menţinut până
la 25 iul. 1931. Monumente: fostul palat
al Comisiunii Europene a Dunării de Jos,
construit în 1860-1868; biserica „Sfântul
Nicolae” (1863–1868, restaurată în 1923
şi 1956); catedrala ortodoxă cu dublu
hram – „Sfântul Nicolae” şi „Sfântul
Alexandru”, construită în două etape
(1910–1912, 1933–1934 şi renovată în 1982);
biserica romano-catolică (1863, restaurată
în 1936); biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi
Pavel”, de rit vechi (1991-1995); casa în care
a locuit E. Botez, autorul romanului
„Europolis” (inspirat din viaţa Sulinei),
cunoscut sub pseudonimul literar Jean Bart
(sec. 19). Important centru turistic. Plaje.

SULIŢA, com. în jud. Botoşani, alcătuită
din 3 sate, situată în partea de S a
Câmpiei Jijiei Superioare, în zona de confl.
a râului Burla cu Sitna; 3 054 loc. (1 ian.
2011): 1 517 de sex masc. şi 1 537 fem.
Confecţii textile; prelucr. cărnii; produse
de panificaţie. Trei mori pentru măcinat
cereale. Culturi de cereale, sfeclă de zahăr
şi sfeclă furajeră, floarea-soarelui, cartofi,
fasole ş.a. Creşterea bovinelor, ovinelor,
porcinelor. Pomicultură. Iazul Drăcşani
pentru peşte. Bibliotecă publică (peste
30 000 vol.). Cămin cultural (1928).
Centru de ceramică populară roşie. În
satul Suliţa, într-o pădure de stejari de pe
Dealul Cozancea, se află mănăstirea
Cozancea (de călugări), iniţial cu biserica
din lemn având hramul „Adormirea
Maicii Domnului”, ctitorie din 1684 a
paharnicului Constantin Balş. Biserica
actuală a fost zidită în 1732, pe locul celei
din lemn, prin strădania lui Vasile Balş.
Aşezământul monahal a fost închis de
autorităţile comuniste în 1959 şi redeschis
în 1990. În anii 1990–1992 s-au mai
construit două corpuri de chilii şi s-a
pictat integral biserica. Clopotniţă din
1840. În satul Suliţa există şi biserica ce
poartă hramul „Sfântul Nicolae” (1820–
1826, restaurată în 1858 şi 1903), alături
de care se află o clopotniţă din 1882. În
arealul com. S. se află o porţiune din lacul
Drăcşani (440 ha), unul dintre cele mai

mari iazuri din jud. Botoşani, amenajat
pentru piscicultură şi pentru irigaţii.
Popas turistic. Până la 7 apr. 2004, com.
S. a avut în componenţă satele Blândeşti,
Cerchejeni şi Şoldăneşti, care la acea dată
au format com. Blândeşti, jud. Botoşani.
SULTANU, masiv deluros în Subcarpaţii
Prahovei, reprezentând alt. max. a
acestora (849 m).

SUPLAC, com. în jud. Mureş, alcătuită
din 5 sate, situată în Pod. Târnavelor, pe
râul Târnava Mică, la confl. cu Sântioana;
2 195 loc. (1 ian. 2011): 1 083 de sex masc.
şi 1 112 fem. Haltă de c.f. (în satul Laslău
Mare). Nod rutier. Expl. de gaze naturale.
Pomicultură; viticultură; legumicultură.
În satul Suplac, menţionat documentar,
prima oară, în 1325, se află o biserică
unitariană (1699).

SUPLACU DE BARCĂU, com. în jud.
Bihor, alcătuită din 6 sate, situată în
depresiunea omonimă (închisă de
Dealurile Barcăului la S şi Dealurile
Viişoarei la N), pe râul Barcău; 4 414 loc.
(1 ian. 2011): 2 184 de sex masc. şi 2 230
fem. Staţie de c.f. (în satul Suplacu de
Barcău). Nod rutier. Zăcăminte de petrol
şi de lignit (în satul Borumlaca) şi de
nisipuri bituminoase. Satul Suplacu de
Barcău, menţionat documentar, prima
oară, în perioada 1291–1294, a fost grav
afectat de inundaţiile provocate de râul
Barcău la 14–15 iun. 1997 (40 de case
distruse şi 8 victime).

SUPLAI, Dealurile Suplaiului, zonă
deluroasă în partea de N a Pod. Someşan,
situată în extremitatea de E a Dealurilor
Ciceului, între văile râurilor Sălăuţa (la
E) şi Ilişua (la V). Dealurile Suplaiului,
cu înălţimi cuprinse între 400 şi 800 m
alt., sunt alcătuite predominant din
depozite helveţiene (argile marnoase,
conglomerate, nisipuri) şi sunt fragmentate de văi largi, cu versanţi afectaţi de
alunecări. Alt. max.: 853 m (vf. Surila). În
arealul acestor dealuri se evidenţiază
câteva depresiuni bine individualizate
(Suplai, Agrieş şi Spermezeu).
SUPUR, com. în jud. Satu Mare, alcătuită
din 7 sate, situată în zona de contact a
Dealurilor Crasnei şi ale Codrului cu
Câmpiile Tăşnadului şi Ardudului, pe
râul Crasna; 4 359 loc. (1 ian. 2011): 2 148
de sex masc. şi 2 211 fem. Reşed. com. S.
este satul Supuru de Jos. Staţie (în satul
Supuru de Jos) şi haltă de c.f. (în satul

Supuru de Sus). Muzeu sătesc. Staţie
hidrologică (Supuru de Jos). Balastieră.
Expl. lemnului. Morărit; produse de
panificaţie. Viticultură. Pomicultură
(meri, pruni, peri). Satele Supuru de Jos
şi Supuru de Sus apar menţionate
documentar, prima oară, în 1215, iar satul
Dobra în 1214. Bisericile ortodoxe cu
acelaşi hram – „Sfinţii Arhangheli Mihail
şi Gavriil”, în satele Supuru de Sus (1789)
şi Hurezu Mare (1804).

SURAIA, com. în jud. Vrancea, formată
dintr-un sat, situată în Câmpia Siretului
Inferior, pe dr. Siretului; 5 789 loc. (1 ian.
2011): 2 808 de sex masc. şi 2 981 fem.
Staţie de c.f. (în satul Suraia). Expl. de
balast. Fabrică de sucuri naturale (din
mere). Produse din răchită împletită.
Centru pomicol (meri, pruni, peri). Satul
Dimaci, desfiinţat la 17 febr. 1968 şi
înglobat în satul Suraia, apare menţionat
prima oară, la 12 ian. 1495, într-un act
emis de domnul Ştefan cel Mare. În satul
Suraia se află bisericile cu hramurile
„Adormirea Maicii Domnului” (ante
1809) şi „Cuvioasa Parascheva” (ante
1809, rezidită în 1888). Până la 7 apr. 2004,
com. S. a avut în componenţă satul Bilieşti
care la acea dată a devenit comună.

SURANI, com. în jud. Prahova, alcătuită
din 2 sate, situată în zona Subcarpaţilor
Buzăului, pe râul Lopatna; 1 816 loc. (1
ian. 2011): 943 de sex masc. şi 873 fem.
Expl. de gaze naturale. Prelucr. lemnului.
Creşterea ovinelor, bovinelor şi porcinelor. Pomicultură (pruni, meri, nuci).
În satul Surani se află biserica „Sfântul
Dumitru” (1816, reparată în 1872).

SURDILA-GĂISEANCA, com. în jud.
Brăila, alcătuită din 2 sate, situată în SV
Câmpiei Brăilei; 2 587 loc. (1 ian. 2011):
1 237 de sex masc. şi 1 350 fem. Haltă de
c.f. (în satul Surdila-Găiseanca). Culturi
de cereale, plante tehnice şi de nutreţ,
floarea-soarelui, leguminoase pentru
boabe, legume, pepeni ş.a. În satul
Filipeşti, atestat documentar în 1835, au
fost descoperite urmele unui castru
roman din sec. 2–3 şi se află biserica
„Sfântul Nicolae” (1925, restaurată în
2011), iar în satul Surdila-Găiseanca,
întemeiat în 1851 cu numele Câţă, se află
o biserică zidită în 1923.
SURDILA-GRECI, com. în jud. Brăila,
alcătuită din 4 sate, situată în SV Câmpiei
Brăilei; 1 499 loc. (1 ian. 2011): 751 de sex

masc. şi 748 fem. Staţie de c.f. (în satul
Surdila-Greci). Nod rutier. Culturi de
cereale, plante tehnice, uleioase şi de
nutreţ, legume etc. Complex avicol. Sere
legumicole. Satul Surdila-Greci a fost
înfiinţat în 1858.

SURDUC 1. Măgura ~, masiv deluros
situat în Dealurile Lugojului, constituind
alt. max. a acestora (496 m).
2. Com. în jud. Sălaj, alcătuită din
7 sate, situată la poalele de NV ale
Dealurilor Gârboului şi cele de SE ale
culmii Prisnel, pe râul Someş, în zona de
confl. cu râurile Almaş, Briglez şi
Cristolţel; 3 698 loc. (1 ian. 2011): 1 808 de
sex masc. şi 1 890 fem. Staţie de c.f. (în
satul Surduc). Nod rutier. Expl. de
cărbune brun (în satele Surduc şi
Cristolţel), de nisip cuarţos şi de argilă.
Producţie de cărămidă şi ţiglă. Prelucr.
lemnului. În satul Tihău a funcţionat,
până în anii ’60 ai sec. 20, un centru de
ceramică populară roşie, iar în satele
Turbuţa şi Tihău există meşteri artizani
care confecţionează împletituri din
răchită. În arealul satului Tihău au fost
descoperite (1958) urmele unui castru
roman (129 x 144 m), datând din sec. 2-3,
construit din zid, străjuit de turnuri
dreptunghiulare. În satul Surduc,
menţionat documentar, prima oară, în
1544, se află castelul „Józsica” (sec. 17, cu
unele refaceri din sec. 19), iar în satul
Turbuţa, atestat documentar în 1387,
există o biserică ortodoxă, din lemn (10,30
x 4,50 m), cu hramul „Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil” (sec. 17, pictată în 1816).
SURILA, masiv deluros în Dealurile
Suplaiului, situat pe terit. jud. BistriţaNăsăud, între râurile Sălăuţa (la E),
Bichigiu (la S şi V) şi Fiad (la N). Alt.
max.: 853 (vf. Surila). Alcătuit din gresii,
argile marnoase, conglomerate şi
nisipuri.

SURPATELE,
Frânceşti.

Mănăstirea

~

Õ

SURU, vârf situat în extremitatea de V a
M-ţilor Făgăraş, format din şisturi
cristaline. Alt.: 2 283 m. Acoperit cu
păşuni alpine. Cabană (1 450 m alt.).

SUSENI 1. Com. în jud. Argeş, alcătuită
din 10 sate, situată în zona de contact a
Câmpiei Piteştiului cu Piem. Cotmeana,
pe cursul superior al râului Dâmbovnic;
3 130 loc. (1 ian. 2011): 1 501 de sex masc.
şi 1 629 fem. Haltă de c.f. (în satul Suseni).
Expl. de calcar. Fermă de creştere a ovinelor. Bisericile cu hramurile „Înălţarea
Domnului” (1753) şi „Sfânta Cuvioasă
Parascheva” (1840), în satele Găleşeşti şi
Strâmbeni.
2. Com. în jud. Harghita, alcătuită din
5 sate, situată în partea de S a Depr.
Giurgeu, la poalele de N ale vf. Amza
(1 694 m alt.) din SE M-ţilor Gurghiu şi
cele de V ale M-ţilor Hăşmaş, pe cursul
superior al râului Mureş, în zona de confl.
cu Belchin; 5 092 loc. (1 ian. 2011): 2 538
de sex masc. şi 2 554 fem. Haltă de c.f. (în
satul Valea Strâmbă). Nod rutier. Expl.
de andezit (în satul Chileni). Expl. şi
prelucr. lemnului. Moară de apă (1875) şi
muzeu etnografic (în satul Suseni). Piste
pentru schi (în satul Valea Strâmbă). Satul
Suseni apare menţionat documentar,
prima oară, în 1567. Biserică romanocatolică (sec. 15), cu zid de incintă şi turn
de poartă (în satul Valea Strâmbă).
Rezervaţie speologică (peştera Şugău).
3. Com. în jud. Mureş, alcătuită din
2 sate, situată în zona Dealurilor
Mureşului, pe dr. văii Mureşului; 2 425
loc. (1 ian. 2011): 1 198 de sex masc. şi 1 227
fem. Expl. de balast. Prelucr. lemnului.
Legumicultură. Muzeu ţărănesc (în satul
Luieriu). În satul Suseni, menţionat documentar, prima oară, în 1319, se află
ruinele unei biserici din sec. 13-16.

SUSLĂNEŞTI,
Mioarele.

Rezervaţia

~

Sviniţa

anii 1867 şi 1925) şi „Sfinţii Apostoli Petru
şi Pavel” (1900), în satele Suteşti,
Boroşeşti, Verdea şi Suteşti. Satul Suteşti
apare menţionat documentar, prima
oară, la 3 aug. 1514. Până la 7 apr. 2004,
com. S. a avut în componenţă satele
Cetăţeaua, Izvoraşu, Mitrofani şi Racu,
care la acea dată au format com.
Mitrofani, jud. Vâlcea.
SUZANA, Mănăstirea ~ Õ Măneciu.

SVINECEA MARE, vârf în partea
centrală a M-ţilor Almăj, alcătuit din
calcare jurasice, constituind alt. max. a
acestora (1 224 m). De la poalele lui de E
izvorăsc râurile Berzasca şi Rudăria.
SVINIŢA, com. în jud. Mehedinţi,
formată dintr-un sat, situată pe stg. văii
Dunării, la poalele de S ale M-ţilor Almăj,
străjuită de neck-ul Trescovăţ, la graniţa
cu Serbia; 982 loc. (1 ian. 2011): 463 de sex
masc. şi 519 fem. Pescuit. Muzeu
etnografic. Aici au fost descoperite
vestigiile unui castru roman din sec. 2-3.
Satul Sviniţa este atestat documentar în
1743. Ruinele cetăţii Tri Kule (1429), care
era formată din trei turnuri legate între
ele printr-un gard de palisade care
includea o incintă sub forma unui
triunghi. Cetatea a fost inundată parţial
de apele lacului Portile de Fier I.
Rezervaţie paleontologică în care apar
depozite jurasice ce conţin o faună
marină abundentă (amoniţi, belemniţi,
brahiopode, bivalve).

Õ

SUTEŞTI, com. în jud. Vâlcea, alcătuită din
4 sate, situată în SE Piem. Olteţului, pe
râul Pesceana; 1 967 loc. (1 ian. 2011): 985
de sex masc. şi 982 fem. Produse textile;
prelucr. lemnului. Pomicultură. Viticultură. Cămin cultural (1938) cu o clădire
din 1982. Bibliotecă publică (f. 1948) cu
peste 6 300 vol. (2007). Bisericile din lemn
cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului” (1780), „Sfinţii Voievozi” (1822–
1826), „Sfânta Treime (1821, restaurată în
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Sviniţa. Ruinele cetăţii Tri Kule

Şş

ŞAG, com. în jud. Timiş, formată
dintr-un sat, situată în Câmpia Timişului,
pe râul Timiş; 2 916 loc. (1 ian. 2011):
1 428 de sex masc. şi 1 488 fem. Staţie de
c.f. (în satul Şag), inaugurată în 1858. Expl.
de nisip cuarţos. Producţie de mobilă, de
mat de construcţie şi de încălţăminte.
Creşterea bovinelor. Satul Şag apare
menţionat documentar în 1333 cu numele
Sagad. În com. Ş. se află mănăstirea
Timişeni (de maici), întemeiată în 1944
de mitropolitul Vasile Lăzărescu. Biserica
actuală, cu hramul „Tăierea Capului
Sfântului Ioan Botezătorul”, a fost
construită în 1968–1972 prin grija I.P.S.
Nicolae Corneanu şi pictată de Victor
Jurcă, iar biserica „Izvorul Tămăduirii”
a fost zidită în anii 2002-2008; biserica
romano-catolică (1884). Primărie (1887).
În anul 2003 a început construirea unei
biserici mai mari şi a unui corp de chilii.
Până la 7 mai 2004, com. Ş. a avut în
componenţă satual Parţa, care la acea
dată a fost trecut în categoria comunelor.

ŞAGU, com. în jud. Arad, alcătuită din 5
sate, situată în Câmpia Vingăi, pe
cursurile superioare ale râurilor Slatina
şi Apa Mare; 3 989 loc. (1 ian. 2011): 1 984
de sex masc. şi 2 005 fem. Staţie de c.f. (în
satul Şagu). Viticultură. În satul Şagu,
menţionat documentar în 1333, se află
biserica ortodoxă cu hramul „Intrarea
Domnului în Ierusalim”, construită în
1977-1982 pe locul uneia din anul 1800.

la 35 km NV de municipiul Timişoara;
2 885 loc. (1 ian. 2011): 1 414 de sex masc.
şi 1 471 fem. Expl. de petrol (din 1968).
Staţie de c.f. (inaugurată în 1884).
Agroturism. Biserică romano-catolică
(1836), în satul Şandra. Satul Şandra a fost
înfiinţat în 1833 cu numele Alexandria
după numele episcopului Alexandru de
Zagreb care era proprietarul terenurilor
din acea zonă. La 1 ian. 1833, acesta a
semnat un contract prin care permitea
celor 140 de familii de colonişti germani
proveniţi dn localităţile apropiate să se
aşeze pe moşia lui şi să înfiinţeze satul
Alexandria (în germană Schanderhaas sau
Alexanderhausen). Com. Ş. a fost înfiinţată
la 7 mai 2004 prin desprinderea satelor
Şandra şi Uihei din com. Biled, jud. Timiş.
ŞANŢ, com. în jud. Bistriţa-Năsăud,
alcătuită din 2 sate, situată în depresiunea
omonimă, la poalele de N ale M-ţilor
Bârgău şi cele de SE ale M-ţilor Rodnei,
pe cursul superior al Someşului Mare;
3 493 loc. (1 ian. 2011): 1 729 de sex masc.
şi 1 764 fem. Expl. de min. complexe (în
satul Şanţ) şi de min. cuprifere (în satul

ŞAMŞUD, com. în jud. Sălaj, alcătuită din
2 sate, situată la poalele Dealurilor Majei,
pe cursul superior al râului Maja; 1 758
loc. (1 ian. 2011): 872 de sex masc. şi 886
fem. Izvoare cu ape minerale sulfuroase
(în satul Valea Pomilor). Pomicultură
(meri, peri, pruni). Centru viticol şi de
vinificaţie. În stul Şamşud, menţionat
documentar, prima oară, în 1349 se află
biserica ortodoxă cu hramul „Înălţarea
Domnului” (1850).
ŞANDRA, com. în jud. Timiş, alcătuită
din 2 sate, situată în Câmpia Timişului,

Şaru Dornei. Vedere generală

Valea Mare). Expl. şi prelucr. lemnului.
Muzeu etnografic. Centru de prelucr.
artistică a lemnului, de cusături şi ţesături
populare. Satul Şanţ apare menţionat
documentar, prima oară, în anul 1600.
Turism ecvestru. Complexul „Poiana
Zânelor”. Teleschi.
ŞAROŞ Õ Băgaciu.

ŞARU DORNEI, com. în jud. Suceava,
alcătuită din 7 sate, situată în partea de S
a Depr. Dornelor, la 903–1 100 m alt., la
poalele de NE ale M-ţilor Căliman şi cele
de NV ale M-ţilor Bistriţei, pe râul Neagra
Şarului, la 130 km SV de municipiul
Suceava; 4 244 loc. (1 ian. 2011): 2 131 de
sex masc. şi 2 113 fem. Reşed. com. este
satul Neagra Şarului. Expl. de min. de
mangan (în satul Şaru Dornei), de sulf (în
satul Gura Haitii) şi de turbă (în satul
Neagra Şarului). Producţie de mobilă, de
brânzeturi şi caşcaval. Moară (1890), în
satul Gura Haitii. Centrul unei interesante
zone etnografice în care se confecţionează
cojoace lungi şi bundiţe decorate cu motive vegetale, zoomorfe sau geometrice

(în satul Şaru Dornei). Centru de dogărie.
Staţie de îmbuteliere a apelor minerale
(Şaru Dornei). Staţiune balneoclimaterică
de interes general, recunoscută pentru
apele sale minerale carbogazoase, bicarbonatate, sodice, calcice, magneziene,
hipotone, analizate pentru prima oară în
anul 1787 de geologul austriac Richard
Hacquet. Rezultatele analizelor sale,
publicate în lucrarea Neueste physicalischpolitische Reisen in der Jahren 1788–
1789 durch die dacischen und sarmatischen
Karpathen, apărută la Nürnberg în 1790,
reprezintă prima analiză chimică a unei
ape minerale din România. În 1888, dr.
A. Löbel a făcut un studiu balneoclimatic
al apelor minerale de la Şaru Dornei, pe
care l-a publicat în „Bade-Zeitung” din
Viena. Calităţile gustative ale apelor
minerale de la Şaru Dornei (foarte
acidulate) fac ca ele să fie utilizate în mod
special ca ape de masă. În satul Şaru
Dornei, atestat documentar în 1630, se
află o biserică din anul 1710, iar în satul
Şaru Bucovinei exiastă biserica „Sfântul
Dimitrie” (1854-1856). În arealul com.
Ş.D. se află rezervaţia naturală „Tinovul
Şaru Dornei” (35 ha) în cadrul căreia
vegetează muşchiul de turbă (Sphagnum
wulfianum), pinul (Pinus silvestris f.
turfosa) şi peştera Luanei. Agroturism.
Centru turistic şi punct de plecare spre vf.
Pietrosu din M-ţii Căliman (2 100 m alt.).
ŞASA Õ Bucium.

ŞĂRMĂŞAG 1. Dealurile Şărmăşagului, zonă deluroasă situată în partea
de N a Dealurilor Vestice (Dealurile
Silvano-Someşene), extinsă la N de Măgura
Şimleului, între văile râurilor Crasna (la
V) şi Maja (la E). Sunt alcătuite predominant din depozite argilo-nisipoase de
vârstă pannoniană şi prezintă culmi
domoale, separate de culoare depresionare. Alt. max.: 348 m. Cunoscute şi
sub numele de Dealurile Majei.
2. Com. în jud. Sălaj, alcătuită din 6
sate, situată la poalele dealurilor
omonime, pe râul Zalău, în zona de confl.
cu Crasna; 6 483 loc. (1 ian. 2011): 3 204
de sex masc. şi 3 279 fem. Nod feroviar
şi rutier. Expl. de lignit. În arealul satului
Şărmăşag, menţionat documentar, prima
oară, în 1355, a fost descoperit (1941) un
tezaur dacic de argint, datând din a doua
jumătate a sec. 1 î.Hr., alcătuit din patru
brăţări şi trei fibule. În satul Ilişua, atestat
documentar în 1321, se află o biserică
reformată de la începutul sec. 17, cu turn
din 1896.

ŞĂULIA, com. în jud. Mureş, alcătuită din
4 sate, situată în zona Colinelor Comlodului (Câmpia Sărmaşului), pe râul
Bologa; 2 167 loc. (1 ian. 2011): 1 079 de
sex masc. şi 1 088 fem. Haltă de c.f. (în
satul Şăulia). Expl. de gaze naturale.
Produse textile; prelucr. lemnului. Lacuri
piscicole cu o supr. totală de 90,6 ha.
Creşterea bovinelor, porcinelor şi
ovinelor. Culturi de cartofi şi de cereale.
Satul Şăulia apare menţionat documentar, prima oară, în 1277. Motel.

ŞCHEIA 1. Com. în jud. Iaşi, alcătuită din
5 sate, situată în Pod. Central Moldovenesc, la poalele culmii Şcheia; 3 405 loc.
(1 ian. 2011): 1 736 de sex masc. şi 1 669
fem. Expl. de calcare oolitice. Viticultură.
Satul Şcheia, cunoscut în trecut cu
numele Şcheia Pojorăşti, apare menţionat
documentar, prima oară, în 1443. În satul
Şcheia există o biserică din lemn, cu
hramul „Sfântul Gheorghe”, ctitorie de
la mijlocul sec. 17 a domnului Vasile
Lupu, conacul „Alexandrescu” (sec. 19)
şi un bordei (sec. 19). Rezervaţia
geologică de calcare oolitice ŞcheiaFloreşti (1 ha). Până la 7 apr. 2004, com.
Ş. a avut în componenţă satele Drăguşeni
şi Frenciugi, care la acea dată au format
com. Drăguşeni, jud. Iaşi.
2. Com. în jud. Suceava, alcătuită din
5 sate, situată în partea centrală a Pod.
Sucevei, pe dr. râului Suceava, la 4 km
NV de municipiul Suceava; 9 649 loc. (1
ian. 2011): 4 914 de sex masc. şi 3 458 fem.
Nod rutier. Aici, oastea comandată de
Ştefan cel Mare a înfrânt (la 6 mart. 1486)
oastea pretendentului la tron, Hruet
(Hronoda), susţinut de trupele turceşti
aflate sub comanda lui Bali-beg
Malkoçoğlu. În satul Sfântu Ilie se află
biserica „Sfântul Ilie”, ctitorie din 1488 a
lui Ştefan cel Mare, restaurată şi repictată
în anii 1632–1653, cu un valoros ansamblu de picturi murale interioare, între care
se remarcă un tablou votiv care îl înfăţişează pe domnul Ştefan cel Mare;
catapeteasmă datând din anul 1705; în
satul Şcheia , atestat documentar la 1 sept.
1590, există biserica „Sfântul Nicolae”
(1841).
ŞCHEIA POJORĂŞTI Õ Şcheia (1).

ŞCHEII BRAŞOVULUI, vechi cartier al
municipiului Braşov, unul dintre pr.
centre ale vieţii orăşeneşti a românilor
din Transilvania. Pe lângă biserica
„Sfântul Nicolae” din Şchei (Õ Braşov [2])
a funcţionat, din 1493, cea mai veche
şcoală românească din Transilvania.

Şegarcea
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După stabilirea definitivă (1559) la Braşov
a diaconului Coresi (? - c. 1583), tipograf
şi editor renumit, Ş.B. a devenit un
înfloritor centru cultural, aici existând o
importantă şcoală de traducători şi,
totodată, un loc important unde se tipăreau numeroase cărţi în limbile română
şi slavonă. Astfel, în 1559, apare la Braşov
Întrebare creştinească, prima carte
românească tipărită de Coresi. În 1570,
tot aici, au apărut două cărţi fundamentale pentru cultul ortodox: Psaltirea
românească – se pare, o editare corectată
şi stilizată a Psaltirii Şcheiene (copie din
sec. 16 a unei traduceri în limba română
a psalmilor lui David) şi Liturghierul
românesc – prima carte de rit, tipărită în
româneşte, probabil operă a traducătorilor
de la biserica „Sfântul Nicolae” din Şcheii
Braşovului. Ultima şi cea mai importantă
carte românească tipărită de Coresi la
Braşov este Carte ce se cheamă evanghelie
cu învăţătură, 1581, care reprezintă o
culme a activităţii sale tipografice şi a
contribuţiei la dezvoltarea limbii literare.
După o perioadă de stagnare, Ş.B. a
cunoscut o nouă înflorire în prima
jumătate a sec. 19, în special o dată cu
apariţia primului număr, la 12 mart. 1838,
a „Gazetei de Transilvania”. Totodată, la
Ş.B. a funcţionat în sec. 18–19 un centru
de pictură pe sticlă a icoanelor, ca urmare
a stabilirii aici (în jurul anului 1780) a
unor iconari veniţi de la Nicula. La Ş.B.
s-au format, printre alţii, iconarii Ghimbă,
Dolfi, Ioan Popp, Ioan Trâmbiţaş ş.a.
ŞCHEULEŢ Õ Alexnadru I. Cuza.
ŞCHIAUCA Õ Perieţi (1).

ŞEGARCEA, oraş în jud. Dolj, situat în
partea de E a Câmpiei Desnăţuiului, la
110 m alt., la 25 km S de municipiul
Craiova; 8 024 loc. (1 ian. 2011): 3 944 de
sex masc. şi 4 140 fem. Supr.: 116,5 km2,
din care 5 km2 în intravilan; densitatea:
1 641 loc./km2. Staţie de c.f. Nod rutier.
Fabrici de furfurol, de prelucr. a lemnului
(mobilă, binale, lădiţe pentru legume ş.a.)
şi de nutreţuri combinate. Centru viticol
şi de vinificaţie, specializat în producţia
de vinuri roşii superioare (Pinot Noir,
Merlot, Cabernet Sauvignon ş.a. şi de
struguri de masă (Chasselas, Muscat
Hamburg ş.a.). Producţie de coniac.
Cramă construită în anii 1904–1906, cu o
capacitate de înmagazinare de 2,8 mil.
litri. Siloz de cereale (1949). Anual, are
loc la Ş. serbarea folclorică „Culesul
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viilor”. Istoric. În perimetrul oraşului au
fost descoperite două fusaiole, un inel cu
sigiliu şi o monedă romană emisă în
timpul împăratului Publius Aelius
Hadrianus (117–138). Informaţiile orale
referitoare la întemeierea localităţii, perpetuate de-a lungul anilor, arată că aici
s-au stabilit (fără a se menţiona data)
câteva familii venite din Segarcea pe Olt
(azi com. Segarcea-Vale, jud. Teleorman),
care părăsiseră locurile natale din cauza
birurilor grele. Prima menţiune documentară a localităţii datează din 10 iun.
1416, iar apoi la 15 sept. 1557. Pentru a-i
atrage pe moşia sa şi a-i folosi ca forţă de
muncă, Sultănica (proprietara acestor
terenuri) le-a construit pe la mijlocul sec.
16 o biserică din lemn lângă un izvor de
apă. În jurul acestui nucleu s-a dezvoltat
ulterior aşezarea rurală care a fost
declarată oraş la 17 febr. 1968. Monumente: biserica fostei mănăstiri Şegarcea,
cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, construită în jurul anului 1547,
incendiată de tătari în timpul invaziei din
anii 1716–1718, refăcută în 1862 şi
reparată în anii 1903 şi 1925. Mănăstirea
Şegarcea a fost mult timp metoh al
bisericii Zlătari din Bucureşti.
ŞEICA MARE, com. în jud. Sibiu, alcătuită din 6 sate, situată în Pod. Hârtibaciului, pe râul Vişa, în zona de confl. cu
râul Calva; 4 941 loc. (1 ian. 2011): 2 455
de sex masc. şi 2 486 fem. Staţie de c.f. (în
satul Şeica Mare). Nod rutier. Fabrică
particulară de ţesături industriale (plase
pentru cauciucuri, benzi rulante etc.),
dată în folosinţă la 16 febr. 1996. Viticultură. În arealul satului Boarta, atestat
documentar în 1349, au fost descoperite
(1891, 1947–1949, 1965–1967) urmele unei
aşezări neolitice, aparţinând culturii
Petreşti (sf. milen. 3 î.Hr.), peste care s-a
suprapus o aşezare din perioada de
tranziţie de la Neolitic la Epoca bronzului,
aparţinând culturii Coţofeni (2500–1800
î.Hr.). Tot aici a fost găsit un tezaur
alcătuit din două coliere din aur, datând
de la începutul primei Epoci a fierului –
Hallstatt (1200–450/300 î.Hr.). Satul Şeica
Mare apare menţionat documentar,
prima oară, în perioada 1308–1310, iar
apoi în 1351 ca reşed. a unui scaun săsesc.
În 1705, în timpul Răscoalei curuţilor,
satul a fost distrus aproape în întregime,
fiind refăcut ulterior. În 1780, la Ş.M. a
fost înfiinţată o şcoală românească. În
satul Buia, atestat documentar în 1296, se

află o biserică din sec. 15, cu turn din
1786, azi evanghelică, şi un castel
construit în mai multe etape (sec. 14–17),
care a fost pentru scurt timp în posesia
lui Mihai Viteazul, după bătălia de la
Şelimbăr din 1599. În satul Şeica Mare
există o cetate ţărănească, cu biserică de
incintă (1503, cu unele transformări din
sec. 16 şi 19), iar în satul Boarta, castelul
„Tobias” (1770).

ŞEICA MICĂ, com. în jud. Sibiu, alcătuită
din 2 sate, situată în partea de V a Pod.
Hârtibaciului, pe stg. văilor Vişa şi
Târnava Mare; 1 754 loc. (1 ian. 2011): 883
de sex masc. şi 866 fem. Viticultură.
Creşterea bovinelor. Pe terit. satului Şeica
Mică au fost descoperite urmele unei cetăţi
de pământ, datând din Hallstatt (1200–
450/300 î.Hr.), un tezaur dacic de argint
(sec. 2 î.Hr.), alcătuit din trei coliere, cinci
brăţări, un lanţ, două fibule, 356 denari
republicani romani, urmele unei aşezări
rurale, cu necropolă, din sec. 2–3 şi ale
alteia din sec. 5–6, precum şi un tezaur
de monede bizantine, din aur, ascuns la
începutul sec. 6. În satul Şeica Mică,
menţionat documentar, prima oară, în
perioada 1311–1348, se află o biserică din
sec. 15, cu unele transformări din sec. 16
şi 19 (azi biserică evanghelică), fortificată
în sec. 16, declarată monument istoric, o
casă parohială a bisericii evanghelice
(1754) şi casa „Geiger” (1771, cu
transformări ulterioare). Vulcani noroioşi
(în satul Şoroştin).

ŞEITIN, com. în jud. Arad, formată dintrun sat, situată în Câmpia Aradului, pe
dr. Mureşului; 3 104 loc. (1 ian. 2011):
1 557 de sex masc. şi 1 547 fem. Staţie de
c.f. Culturi de cereale, plante tehnice,
uleioase şi de nutreţ, cartofi, legume etc.
Prelucr. lemnului. În arealul satului
Şeitin, menţionat documentar în anul
1138 cu numele Villa Sahtu, a fost
descoperită o necropolă din sec. 3–5.

ŞELARU, com. în jud. Dâmboviţa,
alcătuită din 3 sate, situată în Câmpia
Găvanu-Burdea, pe râurile Dâmbovnic
şi Glavacioc; 3 365 loc. (1 ian. 2011): 1 670
de sex masc. şi 1 695 fem. Nod rutier.
Expl. de petrol. Mori de cereale. Culturi
de cereale, plante tehnice, uleioase şi de
nutreţ, legume etc. Biserica având hramul
„Sfânta Cuvioasă Parascheva” (1866), în
satul Fierbinţi.
ŞELIMBĂR, com. în jud. Sibiu, alcătuită
din 4 sate, situată în Depr. Sibiu, în zona
de confl. a râului Sebeş cu Cibin, la 5 km
SE de municipiul Sibiu; 6 704 loc. (1 ian.

2011): 3 328 de sex masc. şi 3 376 fem.
Halte de c.f. (în satele Şelimbăr şi
Veştem). Pomicultură (meri, peri, pruni).
Creşterea porcinelor (în satul Veştem). În
arealul com. Ş. au fost descoperite
vestigii neolitice şi din perioada dacoromană (ceramică, cărămizi folosite
pentru mozaicuri şi pavimente). La Ş.,
armata comandată de Mihai Viteazul a
înfrânt (la 18/28 oct. 1599) oastea
transilvană a principelui Andrei Báthori.
Domnul Ţării Româneşti a înaintat apoi
către Alba Iulia, intrând triumfal în
aceasta la 1 nov. 1599, instituindu-şi astfel
stăpânirea asupra întregului terit. al
Transilvaniei. În satul Şelimbăr, menţionat documentar, prima oară, în 1323, se
află o biserică din sec. 13 (azi biserică
evanghelică), cu unele transformări din
1423 şi 1804, ruinele unei cetăţi ţărăneşti
din sec. 15 şi un monument comemorativ
ridicat în 1932 în amintirea victoriei
obţinute de Mihai Viteazul în lupta cu
oastea lui Andrei Báthori. Bisericile
ortodoxe cu hramurile „Sfântul Nicolae”
(1782–1787, cu picturi murale interioare
originare realizate de fraţii Nicolae şi
Alexandru Grecu), „Adormirea Macii
Domnului” (1937, pictată în 1938),
„Cuvioasa Parascheva” (1842, cu picturi
murale interioare originare) şi „Adormirea Maicii Domnlui” (construită în 1824
pe locul uneia ce data din 1690, pictată în
1927 de Petru Modran şi turn-clopotniţă
din 1690), în satele Mohu, Şelimbăr,
Veştem şi Bungard.
ŞENDRENI, com. în jud. Galaţi, alcătuită
din 3 sate, situată în Câmpia Siretului
Inferior, pe stg. Siretului, în zona de confl.
cu râul Mălina, care înainte de vărsarea
în Siret, formează lacul Mălina; 3 961 loc.
(1 ian. 2011): 1 995 de sex masc. şi 1 966
fem. Staţie (în satul Şendreni) şi haltă de
c.f. (în satul Şerbeştii Vechi). Nod rutier.
Abator şi antrepozite frigorifice. Prelucr.
lemnului (lăzi şi ambalaje). Piscicultură.
Han. Pe terit. satului Şendreni au fost
descoperite (1961) urmele unei aşezări
romane cu necropolă (sec. 2–3), în care
s-au găsit o statuie de dimensiuni mari a
lui Iupiter Dolihenus stând în picioare pe
un taur şi un relief al Cavalerului trac. Pe
malul lacului Mălina a fost identificată o
aşezare autohtonă de bordeie (sec. 10–11).
Rezervaţia paleontologică Barboşi (Tirighina), cu faună de moluşte fosile din
Cuaternarul inferior.
ŞENDRICENI, com. în jud. Botoşani,
alcătuită din 3 sate, situată în NV

Câmpiei Jijiei Superioare, la contactul cu
Dealul Bour (Pod. Sucevei), pe râul
Buhai; 4 462 loc. (1 ian. 2011): 2 236 de
sex masc. şi 2 226 fem. Prelucr. laptelui;
produse de panificaţie. Presă de ulei
comestibil. Producţie de ferestre şi uşi
termpopan. Morărit. Ciupercărie. Culturi
de cereale, floarea-soarelui, plante tehnice
şi de nutreţ ş.a. Pomicultură (meri, peri,
pruni, nuci). Creşterea bovinelor. În satul
Horlăceni, menţionat documentar, prima
oară, la 1 mai 1384, au fost descoperite
vestigiile unei aşezări din Epoca fierului
şi o necropolă feudală cu 30 de morminte.
În satul Şendriceni se află bisericile cu
hramurile „Sfinţii Voievozi” (1822),
„Adormirea Maicii Domnului” (zidită în
1862 pe locul uneia din lemn din 1756) şi
„Adormirea Maicii Domnului” (1863), iar
în satul Horlăceni, biserica din lemn cu
hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi
Elena” (1788). Rezervaţie forestieră
(pădurea Horlăceni).

ŞEPREUŞ, com. în jud. Arad, formată
dintr-un sat, situată în zona de contact a
Câmpiei Crişurilor cu Câmpia Cermei,
pe râul Sartiş; 2 661 loc. (1 ian. 2011): 1 323
de sex masc. şi 1 338 fem. Nod rutier.
Abator. Producţie de încălţăminte şi de
mase plastice. Creşterea ovinelor, porcinelor, bovinelor, păsărilor, cabalinelor.
Apicultură; legumicultură. Fond cinegetic. Culturi de cereale, plante tehnice,
uleioase şi de nutreţ. Satul Şepreuş apare
menţionat documentar, prima oară, în
1407. Castel (sec. 19).

ŞERBĂNEŞTI, com. în jud. Olt, alcătuită
din 3 sate, situată în partea de V a
Câmpiei Boian, pe dr. văii Vedea; 3 089
loc. (1 ian. 2011): 1 554 de sex masc. şi 1 535
fem. Nod rutier. Morărit; produse de
panificaţie. Confecţii textile. Culturi de
cereale. În satul Şerbăneşti, atestat
documentar, prima oară, la 23 iul. 1513
şi apoi la 21 oct. 1539, se află biserica
având dublu hram – „Sfântul Ioan
Botezătorul” şi „Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena”, sfinţită în 1874, cu
picturi murale interioare executate în
frescă, declarată monument istoric, iar în
satul Şerbăneştii de Sus există biserica
„Adormirea Maicii Domnului” construită
în anii 1853–1864.

ŞERBĂUŢI, com. în jud. Suceava,
alcătuită din 2 sate, situată în partea de
N a Pod. Suceava; 3 268 loc. (1 ian. 2011):
1 652 de sex masc. şi 1 616 fem. Fânaţe.
Creşterea bovinelor. Două cămine
culturale. Com. Ş. a fost înfiinţată la 8

mai 2003 prin desprinderea satelor
Călineşti şi Şerbăuţi din com.
Calafindeşti, jud. Suceava.
ŞERBEŞTI Õ Ştefan cel Mare (4).

ŞERCAIA, com. în jud. Braşov, alcătuită
din 3 sate, situată în partea de E a Depr.
Făgăraş, pe râul Olt, la confl. cu Şercaia;
3 149 loc. (1 ian. 2011): 1 600 de sex masc.
şi 1 549 fem. Staţie de c.f. (în satul Şercaia).
Nod rutier. Expl. de turbă şi de tufuri vulcanice. Fabrici de cherestea, de prefabricate din beton, de nutreţuri concentrate
şi de produse alim. Abator. Fermă de
creştere a porcinelor. Creşterea bovinelor
şi bubalinelor (bivoli). Festivalul anual al
narciselor. Satul Şercaia apare menţionat
documentar, prima oară, într-un registru
papal, în 1235, cu numele Sarcam, în 1372
este consemnat ca târg (Oppidum
Scherkkegen), iar în 1429 figura cu denumirea Sorkingen. Pe terit. satului Hălmeag
au fost descoperite urmele unei aşezări
romane (sec. 2) în care s-a găsit un umbo
(garnitura metalică centrală a unui scut)
din bronz argintat, decorat cu motive
geometrice, vegetale şi zoomorfe, realizate prin niellare (tehnică decorativă care
constă în încrustarea de metal în metal),
cu o inscripţie indescifrabilă. În satul
Hălmeag, menţionat documentar în 1211
cu numele Castrum Almage, se află o
biserică construită în anii 1160–1190 (azi
biserică evanghelică), monument reprezentativ al arhitecturii transilvănene din
perioada de tranziţie de la romanic la
gotic. În satul Şercaia există biserica
„Sfânta Ecaterina” construită în anii
1868–1875, în stil gotic, după planul
arhitectului Jozsef Sampek din Braşov,
pe locul unei biserici din sec. 14 şi
menţionată documentar în 1429. Lângă
biserică se află o clădire cu două niveluri
construită în 1776–1777, declarată
monument de arhitectură. În satul Vad
se află o biserică ortodoxă din 1870. În
arealul satului Vad se află o poiană cu
narcise (Dumbrava Vadului, 391,9 ha),
declarată monument al naturii, în care
specia dominantă este narcisa (Narcissus
stellaris), care, împreună cu ţăpoşica
(Nardus stricta) şi iarba vânătă (Molinia
caerulea) formează o asociaţie vegetală
caracteristică.
ŞERPĂTEŞTI, localitate situată la N de
Giurgiu (azi dispărută) unde, la 15 ian.
1595, paharnicul Manta (boier, mare
dregător în timpul domniei lui Mihai
Viteazul) a înfrânt armata turco-tătară în
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urma unui atac întreprins prin surprindere pe timp de noapte.
ŞES, Muntele ~ Õ Plopiş (1).

ŞESUL CRAIULUI, Rezervaţia ~ Õ
Poşaga.

ŞETREF, pas de înălţime situat în partea
de N a Carpaţilor Orientali, între M-ţii
Rodnei (la E) şi M-ţii Ţibleşului (la V), la
817 m alt. Este străbătut de o şosea
modernizată şi de o linie de c.f. (Salva–
Vişeu de Jos), construită în 1948 (61 km
lungime) cu ajutorul brigăzilor voluntare
de tineret, care asigură legăturile rutiere
şi feroviare între partea de N a
Transilvaniei şi Maramureş.

ŞIBOT, com. în jud. Alba, alcătuită din 4
sate, situată în culoarul Orăştiei, pe râul
Mureş, la confl. cu râul Cugir, la poalele
de SV ale M-ţilor Trascău; 2 497 loc. (1
ian. 2011): 1 247 de sex masc. şi 1 232 fem.
Staţie (în satul Şibot) şi haltă de c.f. (în
satul Balomiru de Câmp). Balastieră.
Centru de prelucr. artistică a lemnului
(în satul Băcăinţi). Pe terit. satului
Sărăcsău a fost descoperit (1950) un
tezaur dacic de argint (sec. 1 d.Hr.),
alcătuit din opt fibule, un ac de fibulă,
două coliere din bandă de argint, o
brăţară, două inele ş.a. În satul Băcăinţi
se află ruinele turnului bisericii din piatră
(sec. 13), iar în satul Şibot, atestat documentar în 1281, biserica având hramul
„Adormirea Maicii Domnului” (sec. 18)
şi monumentul închinat lui Pavel
Chinezul – erou al luptei de la Câmpul
Pâinii (13 oct. 1479).
ŞICLOD, masiv deluros situat la marginea de E a Pod. Transilvaniei, în partea
de N a Dealurilor Târnavelor, care domină dinspre S Depr. Praid. Alt.: 1 028 m.
ŞICULA, com. în jud. Arad, alcătuită din
3 sate, situată în partea de S a Câmpiei
Cermei, pe Crişu Alb; 4 431 loc. (1 ian.
2011): 2 164 de sex masc. şi 2 267 fem.
Nod rutier. Expl. forestiere; confecţii
textile. Satele Şicula şi Chereluş apar
menţionate documentar, prima oară, în
1334, iar satul Gurba în 1213.

ŞIEU 1. Râu, afl. stg. al Someşului Mare
în apropiere de oraşul Beclean; 68 km;
supr. bazinului: 1 800 km2. Izv. din NV
M-ţilor Căliman, de sub vf. Poiana Tomii,
curge mai întâi vijelios pe c. 15 km, pe
direcţie NE-SV, iar apoi, în arealul com.
Şieuţ, îşi schimbă brusc direcţia de
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Şieu-Măgheruş

curgere către NV, drenând Depr. Şieuţ şi
Depr. Budacu, separând Dealurile
Bistriţei (la E) de culmea Şieu şi Dealurile
Lechinţei (la V). În aval de com. ŞieuMăgheruş, valea se lărgeşte, căpătând
aspect de culoar, iar râul are un curs leneş
şi foarte meandrat. Afl. pr.: Buduşel,
Bistriţa ardeleană, Rosua (pe dr.), Dipşa
(pe stg.).
2. Culmea Şieului, culme deluroasă
în partea de N a Pod. Transilvaniei, cu
alt. de 500–650 m, alcătuită din
conglomerate tortoniene, cutate şi străpunse de sâmburi diapiri. Se află
interpusă sub forma unei săgeţi, cu vârful
spre NV, între văile Şieului (la NE) şi
Dipşei (la SV). Este de fapt o prelungire
sub forma unui ax anticlinal, spre NV, a
Dealurilor Mureşului, care domină
unităţile limitrofe prin pante accentuate,
cu o diferenţă de nivel de 150–250 m.
Culmea Şieu prezintă două înşeuări
transversale (Herina şi Posmuş) care
reprezintă vechile trasee ale unor văi
coborâte din M-ţii Căliman. Alt. max.:
691 m (vf. Păltiniş).
3. Com. în jud. Bistriţa-Năsăud,
alcătuită din 4 sate, situată în Depr.
Budacu, pe cursul superior al râului Şieu,
la poalele de NE ale Culmii Şieu; 3 107
loc. (1 ian. 2011): 1 601 de sex masc. şi 1 506
fem. Staţie de c.f. (în satul Şieu). Nod
rutier. Centru pomicol (meri, pruni, peri)
şi viticol. În satul Şieu, menţionat
documentar, prima oară, în 1319, se află
o biserică din sec. 16 (azi biserică
reformată) şi castelul „Rákóczi” (sec. 18),
în stil baroc, iar în satul Posmuş, atestat
documentar în 1319, există o biserică
evanghelică (sec. 16, cu transformări
radicale din 1850 şi clopotniţă din 1923)
şi castelul „Teleki” (sec. 17). În arealul
satului Posmuş se află o pădure de larice
(Larix decidua), declarată rezervaţie
forestieră.
4. Com. în jud. Maramureş, formată
dintr-un sat, situată în Depr. Maramureş,
pe râul Iza, la 40 km SE de municipiul
Sighetu Marmaţiei; 2 581 loc. (1 ian. 2011):
1 314 de sex masc. şi 1 267 fem. Prelucr.
lemnului. Vâltori. Agroturism. În satul
Şieu, atestat documentar, în 1373, se află
bisericile din lemn cu hramurile
„Cuvioasa Parascheva” (sec. 17) şi
„Adormirea Maicii Domnului” (1760),
aceasta din urmă declarată monument
istoric. Com. Ş. a fost înfiinţată la 4 dec.
2006 prin desprinderea satului Şieu din

fosta com. Rozavlea (în prezent oraş), jud.
Maramureş.

ŞIEU-MĂGHERUŞ, com. în jud. BistriţaNăsăud, alcătuită din 7 sate, situată în
zona de contact a Dealurilor Bistriţei cu
Dealurile Lechinţei, la poalele de N ale
Culmii Şieu, pe cursul mijlociu al râului
Şieu, la confl. cu Dipşa; 4 335 loc. (1 ian.
2011): 2 145 de sex masc. şi 2 190 fem.
Nod de c.f. (staţii de c.f. în satele Sărăţel
şi Şieu-Măgheruş şi haltă de c.f. în satul
Arcalia). Expl. de balast (în satul Sărăţel).
Prelucr. lemnului. Producţie de palincă.
Culturi de cereale. Pomicultură (meri,
pruni, peri). Creşterea porcinelor.
Staţiune de cercetări complexe a
Universităţii din Cluj-Napoca, având
sediul în castelul „Bethlen” (în satul
Arcalia). Pe terit. satului Arcalia a fost
descoperit (ante 1876 şi 1888) un
mormânt de înhumaţie, datând din
Hallstatt (1200–450/300 î.Hr.), în care
s-au găsit roţile (cu patru spiţe, butuc şi
obezi din bronz cu lemn) unui car de
luptă, iar în arealul satului Sărăţel, pe
Dealul Cetate, au fost scoase la iveală
(1959, 1962) urmele unei cetăţi dacice cu
fortificaţie de pământ (circumvalaţie cu
şanţ) datând din sec. 1 î.Hr.-1 d.Hr. După
cucerirea Daciei, romanii au construit aici
două turnuri de pază (din care se mai
păstrează doar fundaţiile). Satul ŞieuMăgheruş apare menţionat documentar,
prima oară, în 1292. În satul Arcalia se
află un parc dendrologic (16 ha), iar în

satul Sărăţel un masiv de sare (20 ha),
ambele ocrotite de lege, declarate rezervaţie forestieră şi, respectiv, rezervaţie
geologică. Biserici, în satele ŞieuMăgheruş (sec. 13–14), Crainimăt (sec.
15–16) şi Arcalia (începutul sec. 16);
castelele „Bethlen” (sec. 18), cu parc
dendrologic (16,5 ha), şi „Rákóczi” (sec.
18), în satele Arcalia şi Şieu-Măgheruş.
Turism.

ŞIEU-ODORHEI, com. în jud. BistriţaNăsăud, alcătuită din 7 sate, situată la
poalele de NV ale Dealurilor Lechinţei,
pe cursul inf. al râului Şieu; 2 553 loc. (1
ian. 2011): 1 234 de sex masc. şi 1 319 fem.
Lacuri piscicole. Muzeu de arheologie şi
etnografie. Pârtie de schi. Camping. În
satul Şieu-Odorhei, menţionat documentar, prima oară, în 1329, se află o biserică din sec. 13 (azi biserică reformată),
iar în satul Şirioara, atestat documentar
în 1250, ruinele unei biserici din sec. 13.
Castel (sec. 17), în satul Cristur-Şieu.
ŞIEUŢ, com. în jud. Bistriţa-Năsăud,
alcătuită din 4 sate, situată în depresiunea
omonimă, cuibărită între Dealurile
Bistriţei (la N), prelungirile M-ţilor
Căliman (la NE), respectiv vf. Poiana
Tomii (1 470 m alt.), Dealul Făget (684 m
alt.) la S şi Culmea Şieului (la V-NV), pe
cursul superior al râului Şieu; 2 692 loc. (1
ian. 2011): 1 342 de sex masc. şi 1 350 fem.
Haltă de c.f. (în satul Şieuţ). Prelucr.
lemnului şi a laptelui; produse de panificaţie. Morărit. Valorificarea fructelor de

Şieu-Măgheruş. Castelul „Bethlen” din satul Arcalia

pădure. Culturi de cereale, cartofi ş.a.
Creşterea ovinelor, bovinelor, porcinelor,
cabalinelor. Centru de ţesături şi cusături
populare. Satele Şieuţ, Lunca şi Sebiş apar
menţionate documentar, prima oară, în
1319, iar satul Ruştior în 1228.
Agroturism.

ŞILINDIA, com. în jud. Arad, alcătuită
din 5 sate, situată la poalele de N ale
Dealurilor Cigherului, pe râul Cigher; 868
loc. (1 ian. 2011): 403 de sex masc. şi 465
fem. Expl. şi prelucr. lemnului. Pomicultură. În satul Şilindia, menţionat documentar, prima oară, în 1334, a fost
descoperit un tezaur datând din sec.
3 î.Hr.
ŞIMAND, com. în jud. Arad, formată
dintr-un sat, situată în zona de contact a
Câmpiei Aradului cu Câmpia Crişurilor,
pe canalul Morilor; 4 376 loc. (1 ian. 2011):
2 205 de sex masc. şi 2 171 fem. Staţie de
c.f. Nod rutier. Culturi de cereale, plante
tehnice, uleioase şi de nutreţ, cartofi,
legume etc. Pe terit. satului a fost
identificată (1961) o necropolă sarmatică,
de înhumaţie (sec. 1 î.Hr.-1 d.Hr.), în care
s-au găsit mărgele din chihlimbar, oglinzi
din plumb, precum şi un vas ceramic
dacic (un căţui). În satul Şimand,
menţionat documentar, prima oară, în
1290 se află o biserică ortodoxă construită
în sec. 19, pe locul uneia care data de la
mijlocul sec. 18, şi castelul „Cernovici”,
situat în mijlocul unui parc, construit în
stil neoclasic, în prima jumătate a sec. 19.

ŞIMIAN 1. Ostrov neinundabil, situat în
mijlocul Dunării, în aval de municipiul
Drobeta-Turnu Severin, în dreptul com.
Şimian. Aici au fost descoperite (1931,
1965) urme materiale de locuire (în
special ceramică) din Neolitic, aparţinând
culturii Vinča (milen. 5–4 î.Hr.), peste care
s-au suprapus aşezări ale culturii Sălcuţa
(milen. 4–3 î.Hr.), din Epoca bronzului
mijlociu (sec. 16–13 î.Hr., cultura
Verbicioara), din perioada dacică (sec.
3 î.Hr.) şi apoi romană. Pe această insulă
au fost mutate clădirile importante de pe
ins. Ada-Kaleh, care a fost acoperită de
apele lacului de acumulare Porţile de Fier
I, în anii 1970–1971.
2. Com. în jud. Bihor, alcătuită din 3
sate, situată în Câmpia Carei, pe râul
Salcia, la graniţa cu Ungaria; 3 804 loc.
(1 ian. 2011): 1 870 de sex masc. şi 1 934
fem. Haltă de c.f. (în satele Şimian şi
Şilindru). Culturi de cereale. Satul Şimian
apare menţionat documentar, prima
oară, în 1332.
3. Com. în jud. Mehedinţi, alcătuită
din 8 sate, situată pe stg. văii Dunării, în
zona de contact a Piem. Coşuştei cu
terasele Dunării, la graniţa cu Serbia, la
5 km SE de municipiul Drobeta-Turnu
Severin; 10 152 loc. (1 ian. 2011): 5 153 de
sex masc. şi 4 999 fem. Staţie de c.f.
(inaugurată la 5 ian. 1875), în satul
Ergheviţa. Prefabricate din beton.
Complex avicol. Centru pomicol şi
viticol. Pescuit. Muzeu etnografic
organizat în cula Nistor. Satul Cerneţi,
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menţionat documentar, prima oară, în
1571, a fost în sec. 17–19 un important
centru ad-tiv al Ţării Severinului, reşedinţa bănişorilor de Mehedinţi (sec. 17),
a căpitanilor de margine/graniţă (sec. 18)
şi a căpitanilor de târg (sec. 19). În 1802,
localit. Cerneţi a fost prădată şi incendiată
de cetele înarmate ale lui Pazvan-Oğlu,
iar în 1815 de turcii din insula Ada-Kaleh.
În satul Cerneţi există mănăstirea cu
acelaşi nume (de maici), reactivată în anul
2005, cu biserica având dublu hram –
„Sfânta Treime” şi „Cuvioasa Mare
Muceniţă Anastasia română” –
Domnească, declarată monument istoric,
ctitorie din anii 1659–1660 a domnului
Gheorghe Ghica, terminată de fiul său,
Grigore Gheorghe Ghica, în 1663,
reconstruită de Grigore II Ghica în timpul
domniei sale, 1748–1752, cu unele
transformări din anii 1784–1794 şi pictată
în 1827, în timpul domniei lui Grigore IV
Ghica. Mănăstirea, înconjurată de ziduri
foarte groase şi dominată de un turnclopotniţă masiv şi înalt, a funcţionat
până în 1730, fiind reînfiinţată la 5 iul.
2005. În perioada 2007–2009 au fost
construite două corpuri de chilii, o
bucătărie şi o trapeză (sala de mese). Tot
în satul Cerneţi există bisericile „Sfântul
Nicolae” (1784–1794, cu picturi murale
interioare originare), „Sfântul Ioan
Botezătorul” (ctitorie din 1820 a
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Şimişna

clucerului Ştefan Miculescu şi a
polcovnicului I. Grecescu) şi „Adormirea
Maicii Domnului” (1814, pictată în 1866),
precum şi cula boierului Ion Gărdăreanu
(c. 1840) şi cea a căpitanului de panduri
Nistor (1810-1812, incendiată de turci în
1815 şi reconstruită în 1821). În satul
Şimian se află o biserică din sec. 13 (azi
biserică reformată). Bisericile cu acelaşi
hram – „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”,
în satele Dedoviţa Veche (1815) şi Poroina
(1815–1841).

ŞIMIŞNA, com. în jud. Sălaj, alcătuită din
2 sate, situată la poalele Dealurilor
Gârboului, pe stg. văii râului Someş, la
85 km NE de municipiul Zalău; 1 199 loc.
(1 ian. 2011): 578 de sex masc. şi 621 fem.
Expl. şi prelucr. lemnului (mobilier).
Colectarea fructelor de pădure. Fond
cinegetic. Satul Şimişna apare menţionat
documentar, prima oară, în 1314. Com.
Ş. a fost înfiinţată la 3 oct. 2002 prin
desprinderea satelor Hăşmaş şi Şimişna
din com. Rus, jud. Sălaj.

ŞIMLEU 1. Măgura Şimleului Õ Măgura
Şimleului.
2. Depresiune de eroziune situată în
Dealurile Silvaniei, între Măgura
Şimleului (la N şi E), M-ţii Meseş (la SE),
M-ţii Plopiş (la SV) şi Dealurile Crasnei
(la V şi NV), drenată median de cursul
superior al râului Crasna. Supr.: c. 350
km2. Relief colinar, cu caracter structural
(cueste, supr. structurale), de terase şi
lunci parazitate pe alocuri de glacisuri
prelungi. Vegetaţia naturală este formată
din pâlcuri de păduri de stejar şi fag, din
păşuni şi fâneţe naturale. Pomi-viticultură.
Creşterea animalelor.

ŞIMLEU SILVANIEI, oraş în jud. Sălaj,
situat în Depr. Şimleu, la poalele Măgurii
Şimleului, la 300 m alt., pe cursul
superior al râului Crasna, la 30 km NV
de municipiul Zalău; 16 181 loc. (1 ian.
2011): 7 917 de sex masc. şi 8 264 fem.
Supr.: 40,4 km2, din care 7 km2 în
intravilan; densitatea: 2 327 loc./km2.
Staţie de c.f. Nod rutier. Expl. de argile.
Întreprinderi de materiale izolatoare, de
prelucr. a lemnului (mobilă, binale), de
mat. de constr. (cărămizi, prefabricate din
beton), textile (confecţii, filatură de lână),
de încălţăminte şi alim. (produse lactate
şi de panificaţie, băuturi alcoolice ş.a.).
Morărit. Centrul unui important bazin
pomicol (meri, pruni, peri) şi viticol.
Centru de vinificaţie (şampania

„Silvania”). Liceul „Simion Bărnuţiu”
(1819). Istoric. În perimetrul oraşului au
fost descoperite vestigii de locuire din
Paleolitic, din Hallstatt (două spade din
bronz) şi din perioadele geto-dacă şi
romană. Săpăturile arheologice au mai
scos la iveală (în 1797 şi 1889) două
tezaure datând din sec. 5, unul din aur,
cuprinzând un pandativ circular, un
colier, 24 de inele, un fragment de
brăţară, medalioane ş.a., şi altul din
argint, format din zece perechi de fibule
din argint aurit ş.a. Localit. apare
menţionată documentar, prima oară, în
1251, ca sat în posesia fam. Vata, iar apoi
ca oppidum în 1429. În 1351 apare
consemnată, pentru prima oară, cetatea
Şimleu, pe malul râului Crasna, cu cele
cinci sate care îi aparţineau (Şimleu,
Pericei, Cehei, Giurtelec, Măierişte). În
perioada 1532–1598, cetatea Şimleu, de
fapt un castel în stil renascentist, s-a aflat
în posedia fam. Báthori (în 1598 a fost
cucerit de generalul Giorgio Basta şi
transformat în complex militar). În 1660,
localit. a fost distrusă în mare parte de
incendiul provocat de armatele otomane,
iar la 21 aug. 1703 a suferit mari pagube
cauzate de Răscoala curuţilor. În 1772,
Ş.S. a devenit reşed. unui scaun de
judecată, în prima jumătate a sec. 19 aici
funcţionau o tipografie românească, un
gimnaziu românesc, Banca „Silvania” ş.a.,
iar la începutul sec. 20, aşezarea a fost
declarată oraş. În prezent, oraşul are în
subordine ad-tivă localit. componente
Bic, Cehei şi Pusta. Monumente: biserica
romano-catolică (1532), în stil gotic,
refăcută în 1666 şi supraînălţată în 1892;
castelul fam. Báthori, cu bastioane,
turnuri, ziduri de incintă şi poartă,
construit în 1532 de Ştefan Báthori pe
locul unei vechi cetăţi, amintită documentar în 1351, reconstruit în anii 1590–
1592 de Sigismund Báthori, în stilul
renaşterii transilvănene (cu ancadramente
din piatră profilată), incendiat de turci în
1660 şi refăcut în 1679; biserica reformată
(1730, cu turn construit în anii 1810–1815);
biserica greco-catolică (1870–1906);
Sinagogă (1876), transformată în Muzeul
holocaustului în anul 2005; clădirea
fostului gimnaziu al călugărilor minoriţi
(c. 1825); casa memorială „Iacob Deleu”
(sec. 19), tribun al lui Avram Iancu. În
localit. componentă Cehei se află o
biserică ortodoxă, din lemn, cu hramul
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”
(1765), declarată monument istoric şi de
arhitectură, iar în localit. componentă Bic

Şimian (3). Biserica „Sfânta Treime” a mănăstirii
Cerneţi

există mănăstirea cu acelaşi nume (de
călugăriţe), întemeiată la 29 aug. 1994, cu
biserica având triplu hram – „Sfânta
Treime”, „Tăierea Capului Sfântului Ioan
Botezătorul” şi „Adormirea Maicii Domnului” construită în perioada 1995–2001.
În cadarul mănăstirii mai există o biserică
din lemn, datând din anul 1720, adusă în
1994 din localitatea Stâna şi care a
constituit nucleul de înfiinţare al
mănăstirii. La această mănăstire funcţionează o şcoală-orfelinat şi un cămin de
bătrâni. În arealul localit. componente
Cehei, atestată documentar în 1259, există
Balta Cehei sau Lacul fără fund, declarat
rezervaţie mixtă, de floră şi faună.

ŞIMNICU DE SUS, com. în jud. Dolj,
alcătuită din 12 sate, situată în partea de
S a Dealurilor Almăjului, pe stg. râului
Amaradia; 4 486 (1 ian. 2011): 2 117 de
sex masc. şi 1 269 fem. Expl. de petrol şi
gaze. Complex avicol. Bisericile cu
hramurile „Naşterea Maicii Domnului”
(1800, reparată în 1856), „Sfântul
Dumitru” (1820), „Sfinţii Voievozi” (1822,
reparată în 1856 şi 1934), „Adormirea
Maicii Domnului” (1830) şi „Sfântul
Gheorghe” (1850, reparată în 1908), în
satele Româneşti, Cornetu, Albeşti,
Şimnicu de Sus şi Mileşti. Satele Mileşti
şi Duţuleşti apar menţionate documentar
la 19 ian. 1546, satul Albeşti la 28 sept.
1597, Cornetu în anul 1603, iar satul
Deleni în 1644 cu numele Cioroi.
ŞIMONEŞTI, com. în jud. Harghita,
alcătuită din 14 sate, situată în Pod.
Târnavelor, la poalele de NV ale Dealului
Aramei, pe râul Feernic; 3 862 loc. (1 ian.
2011): 1 951 de sex masc. şi 1 911 fem.
Expl. de gaze naturale. Culturi de cereale
şi cartofi. Obiecte împletite din nuiele.
Heleştee cu peşte, în satele Rugăneşti şi
Turdeni. Han turistic (în satul Mihăileni).

Agroturism. Satul Şimoneşti apare
menţionat documentar, prima oară, în
1333. Biserici unitariene în satele
Medişoru Mare (sec. 15, cu tavan casetat,
pictat în 1810), Şimoneşti (1801–1811, cu
turn din 1818) şi Turdeni (1819–1823);
biserică din sec. 13 (azi biserică
reformată), cu tavan casetat (1783), în
satul Rugăneşti; biserică reformată (1792),
în satul Şimoneşti; biserică romanocatolică, în stil gotic, cu picturi murale
gotice din sec. 15 şi turn-clopotniţă
fortificat, în satul Mihăileşti.

ŞINCA, com. în jud. Braşov, alcătuită din
6 sate, situată în partea de E a Depr.
Făgăraş, la poalele M-ţilor Perşani, pe
râul Şercaia; 3 709 loc. (1 ian. 2011): 1 842
de sex masc. şi 1 867 fem. Reşed. com. este
satul Şinca Veche. Staţie de c.f. (în satul
Perşani). Nod rutier. Expl. de tufuri
vulcanice (în satul Perşani). Staţiune
balenoclimaterică (Perşani Õ). Fabrică de
preparate din lapte (din aug. 1995) şi
carne. Expl. şi prelucr. lemnului. Producţie de tablă ondulată pentru acoperişurile caselor. Două mori pentru
măcinat cereale. Moară de apă (în satul
Ohaba). Fermă de creştere a bovinelor.
Bibliotecă publică; cinci cămine culturale.
Colecţia de artă populară „Radocea” (în
satul Bucium). În satul Şinca Veche,
menţionat documentar, prima oară, în
1476, se află ruinele unei mănăstiri
rupestre din sec. 18; bisericile ortodoxe cu
hramurile „Cuvioasa Parascheva” (1700–
1720), „Adormirea Maicii Domnului”
(sec. 18) şi „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil” (1793), în satele Şercăiţa, Ohaba
şi Perşani. În satul Bucium, atestat
documentar în 1556, se află mănăstirea
„Pacea Lumii” (de călugări), înfiinţată în
anul 1990, cu biserica „Schimbarea la
Faţă” construită la începutul anilor '90 ai
sec. 20 pe locul unei vechi biserici atestată
documentar în 1737 şi incendiată la 13
iun. 1761 din ordinul generalului austriac
Adolph von Buccow.
ŞINCAI, com. în jud. Mureş alcătuită din
4 sate, situată în Câmpia Sărmaşului, pe
râul Lechinţa; 1 556 loc. (1 ian. 2011): 817
de sex masc. şi 739 fem. Haltă de c.f. (în
satul Şincai). Expl. de gaze naturale.
Prelucr. laptelui. Creşterea bovinelor,
ovinelor şi porcinelor. Culturi de cereale,
cartofi, legume, floarea-soarelui, sfeclă
de zahăr ş.a. Pomicultură. Pe terit. satului
Şincai, menţionat documentar, prima
oară, în 1332, a fost descoperită o lamă
de spadă din bronz atribuită culturii

Wietenberg (sec. 16–13 î.Hr.). În satul
Şincai-Fânaţe se află biserica „Sfânta
Treime” construită în 1935 şi reparată în
1998.

ŞINCA NOUĂ, com. în jud. Braşov,
alcătuită din 2 sate, situată la poalele de
E ale M-ţilor Ţagla şi cele de SV ale
Măgurii Codlea, pe valea râului Şinca
(afl. al râului Şercaia), la 50 km V de
municipiul Braşov; 1 680 loc. (1 ian. 2011):
876 de sex masc. şi 804 fem. Culturi de
cereale, plante tehnice şi de nutreţ, cartofi
ş.a. Fond cinegetic (mistreţi, căpriori,
iepuri, lupi ş.a.). În satul Şinca Nouă,
atestat documentar în anul 1291, se află
o biserică ortodoxă, din lemn, construită
în anul 1600 şi restaurată în anii 1927 şi
1997, declarată monument istoric. Com.
Ş.N. a fost înfiinţată la 10 mai 2002 prin
desprinderea satelor Paltin şi Şinca Nouă
din com. Poiana Mărului, jud. Braşov.

ŞINTEREAG, com. în jud. BistriţaNăsăud, alcătuită din 7 sate, situată în
partea de NV a Dealurilor Bistriţei, pe dr.
râului Şieu, în zona de confl. cu Rosua;
3 765 loc. (1 ian. 2011): 1 840 de sex masc.
şi 1 925 fem. Staţie (în satul Şintereag) şi
haltă de c.f. (în satele Şieu-Sfântu şi
Caila). Nod rutier. Creşterea bovinelor.
Pomicultură (meri, pruni, peri). Patru
cămine culturale. În satul Şintereag,
menţionat documentar, prima oară, în
1325 se află o biserică din sec. 15 (azi
biserică reformată), în stil gotic, iar în
satul Şieu-Sfântu, consemnat documentar
cu numele Villa Igalia (în perioada 1172–
1173), o biserică ortodoxă, din lemn, cu
hramul „Sfântul Dumitru”, datând din
1735 (pictată în 1764), adusă aici în anul
1800 din satul Rusu Bârgăului. Posedă o
colecţie de icoane din sec. 18; biserică
ortodoxă (sec. 18), în satul Blăjenii de Jos.

ŞINTEU, com. în jud. Bihor, alcătuită din
4 sate, situată la poalele de N ale M-ţilor
Plopiş, pe cursul superior al râului Bistra;
1 166 loc. (1 ian. 2011): 600 de sex. masc.
şi 566 fem. Culturi de cartofi. Cămin
cultural. Bibliotecă publică (11 640 vol.)
în satul Şinteu. Satul Şinteu apare menţionat documentar, prima oară, în 1535.

ŞIPOTE, com. în jud. Iaşi, alcătuită din
6 sate, situată în partea de E a Câmpiei
Jijiei Inferioare, în zona Colinelor
Miletinului, pe râul Miletin; 5 348 loc. (1
ian. 2011): 2 732 de sex masc. şi 2 616 fem.
Nod rutier. Culturi de cereale, floareasoarelui, plante tehnice ş.a. Legumicultură. Apicultură. Creşterea bovinelor
şi porcinelor. Pe terit. com. au fost desco-
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perite fragmente ceramice din Neolitic,
precum şi urme materiale de la sf. Epocii
bronzului şi din perioada feudalismului
târziu. În satul Şipote, menţionat documentar, prima oară, în 1445, se află
bisericile „Sfântul Ioan cel Nou” (1504)
şi „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”,
aceasta din urmă fiind o ctitorie din 1507
a pârcălabului Luca Arbore. Incendiată
de turci în 1700, biserica a fost refăcută
în 1780 de călugării greci care stăpâneau
aici o moşie ce aparţinea Sfântului
Mormânt. În satul Şipote a existat una
dintre curţile lui Luca Arbore (sec. 15).
În satul Hălceni, atestat documentar în
1614, există biserica având hramul
„Sfântul Gheorghe” (1856). Rezervaţie
botanică în care vegetează stânjeneii
galbeni.

ŞIRIA, com. în jud. Arad, alcătuită din 3
sate, situată în zona de contact a Câmpiei
Aradului cu Dealurile Cigherului, pe
canalul Matca; 8 603 loc. (1 ian. 2011):
4 284 de sex masc. şi 4 319 fem. Staţie (în
satul Şiria) şi haltă de c.f. (în satul Mâsca).
Nod rutier. Expl. de calcar şi granit (în
satul Galşa). Creşterea porcinelor. Centru
viticol. Legumicultură. Satul Şiria, veche
reşed. de cnezat, apare menţionat documentar, prima oară, în 1169, apoi în 1190
ca centrul unei abaţii, în 1331, 1390 ca
aşezare rurală şi în 1439 ca târg cu drept
de vamă. Aici se află ruinele unei cetăţi
din piatră (sec. 13–15). Cetatea a fost
ocupată de răsculaţii lui Gheorghe Doja
în 1514, a funcţionat apoi ca garnizoană
a lui Mihai Viteazul, după care s-a
menţinut intactă până în 1785, când a fost
distrusă de trupele habsburgice, căzând
în ruină. În satul Şiria există biserica
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”,
reconstruită în 1769 pe locul uneia din
1328, declarată monument de arhitectură,
şi castelul „Bohuş” zidit în 1838, în stil
neoclasic, care adăposteşte azi Muzeul
memorial „Ioan Slavici” şi o expoziţie
consacrată compozitorului Emil Monţia.
În satul Galşa, menţionat documentar în
1202, se află un castel baroc din sec. 17,
cu adăugiri neoclasice ulterioare, şi
biserica „Adormirea Maicii Domnului”
(1746–1749, cu adăugiri din 1894),
declarate monumente de arhitectură, iar
în satul Mâsca există biserica „Adormirea
Maicii Domnului”, zidită în 1703 pe locul
uneia din sec. 15, cu modificări din 1879,
1906 şi 1932. În arealul com. Ş. se află
mănăstirea Feredeu cu biserica „Sfântul
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Gheorghe” zidită între 11 apr. şi 9 sept.
1931 şi pictată în 1990, pe locul unui vechi
schit din 1715. Iniţial a fost schit, iar din
23 febr. 2000 este mănăstire. Tot în com.
Ş. au fost descoperite urmele unei aşezări
fortificate dacice şi vestigii din perioada
romană (urmele unui turn descoperite în
apropierea cetăţii medievale, monede şi
ceramică romane ş.a.). Ultimele cercetări
au scos în evidenţă faptul că la Şiria ar fi
existat antica aşezare Ziridava, unul dintre
argumentele acestei ipoteze referindu-se
la coincidenţa dintre coordonatele cetăţii
Ziridava furnizate de Ptolemeu şi cele ale
actualului sat Şiria, menţionate recent de
cercetătorul Teodor Vostinaru.
ŞIRINEASA, com. în jud. Vâlcea, alcătuită din 5 sate, situată în partea de E a
Piem. Olteţului, pe cursul inf. al râului
Luncavăţ; 2 537 loc. (1 ian. 2011): 1 249 de
sex masc. şi 1 288 fem. Haltă de c.f. (în
satul Slăviteşti), inaugurată la 20 iun.
1887. Expl. de petrol. În satul Şirineasa
se află o biserică ctitorită în 1695 de
Constantin Brâncoveanu, iar în satul
Slăviteşti, biserica având hramul „Sfinţii
Voievozi”, construită în anii 1740–1750 şi
sfinţită la 20 sept. 1752, inclusă pe lista
monumentelor UNESCO, în prezent
închisă pentru conservare. Clădirea
primei şcoli din satul Şirineasa, construită
în anul 1890, se află în prezent în cadrul

Şiria. Muzeul memorilal „Ioan Slavici”

Muzeului satului (în aer liber) din com.
Bujoreni, jud. Vâlcea.

ŞIRNA, com. în jud. Prahova, alcătuită din
6 sate, situată în Câmpia Gherghiţei, pe
râul Cricovu Dulce; 5 057 loc. (1 ian.
2011): 2 440 de sex masc. şi 2 617 fem.
Nod rutier. Biserică (1874), în satul
Varniţa şi biserică având dublu hram –
„Sfântul Gheorghe” şi „Adormirea Maicii
Domnului” (cu pisanie din 1739), în satul
Tăriceni.

ŞIŞEŞTI 1. Com. în jud. Maramureş,
alcătuită din 7 sate, situată în partea de
NE a Depr. Baia Mare, la poalele de SV
ale M-ţilor Gutâi, pe cursul superior al
râului Chechiş; 5 438 loc. (1 ian. 2011):
2 724 de sex masc. şi 2 714 fem.
Pomicultură (meri, pruni, peri). Staţiune
balneoclimaterică (în satul Dăneşti Õ). În
satul Şişeşti, menţionat documentar,
prima oară, în 1566, se află complexul
muzeal „Vasile Lucaciu”, organizat în
casa în care a trăit şi activat marele
fruntaş al luptei pentru formarea statului
naţional unitar român. Tot aici se află un
bust al lui Vasile Lucaciu, realizat de
sculptorul G. Abrihan. În satul Şurdeşti,
atestat documentar în anul 1411, există o
biserică ortodoxă, cu hramul „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil”, construită
de o echipă de meşteri condusă de Toma
Macarie, din bârne de gorun pe un soclu
de piatră (1721–1724), cu un pridvor pe
arcade crestate (lung de 16 m) şi o turlă
înaltă de 54 m (cu rol de turn-clopotniţă),

Şişeşti (1). Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil” din satul Plopiş

flancată de patru turnuleţe. Biserica, cea
mai înaltă construcţie din lemn din
România, declarată monument de
arhitectură populară şi inclusă (în 1999)
pe lista patrimoniului cultural universal
UNESCO, are o bogată decoraţie cioplită
în lemn (realizată în 1795 de Ştefan
Tămăran Ciocotişan), precum şi picturi
interioare executate în tempera, pe pânză
(în 1781–1783, de Ştefan Zugravul) şi apoi
lipită pe pereţii din lemn. În satul Plopiş,
atestat documentar în 1583, există o
biserică ortodoxă din lemn, cu hramul
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”
(1796–1798), cu acoperiş prelung, flancat
de patru turnuleţe, inclusă, de asemenea
(1999), pe lista patrimoniului cultural
universal UNESCO. Bisericile cu hramurile „Cuvioasa Parascheva” (1794),
„Adormirea Maicii Domnului” (1820) şi
„Adormirea Maicii Domnului” (sfinţită
la 15 aug. 1890), aceasta din urmă
aparţinând (din 9 aug. 2012) cultului
greco-catolic, în satele Cetăţele, Dăneşti
şi Şişeşti.
2. Com. în jud. Mehedinţi, alcătuită
din 6 sate, situată în zona de contact a
Pod. Mehedinţi cu Piem. Coşuştei, pe
râul Coşuştea; 2 911 loc. (1 ian. 2011):
1 443 de sex masc. şi 1 468 fem. Nod
rutier. Centru pomicol (meri, pruni,
peri ş.a.). Centru de ceramică populară
nesmălţuită, ornamentată cu humă roşie.
În satul Şişeşti se află o biserică ce poartă
hramul „Sfântul Grigorie Decapolitul”

(1835) şi casa memorială „Gheorghe
Ionescu-Şişeşti”, cu exponate (obiecte,
cărţi, documente, fotografii etc.) care au
aparţinut agronomului şi profesorului
Gheorghe Ionescu-Şişeşti. În satul Şişeşti
s-a născut şi neurologul Nicolae IonescuŞişeşti, fratele lui Gheorghe IonescuŞişeşti. În satul Ciovârnăşani există o
biserică având dublu hram – „Înălţarea
Domnului” şi „Intrarea în Biserică a
Maicii Domnului”, construită în 1837 pe
locul uneia din 1650, precum şi casa din
lemn a Mariei Tiu, cu două niveluri,
construită în 1840, declarată monument
de arhitectură populară. În febr. 2009, în
arealul com. Ş. au avut loc puternice
alunecări de teren, cauzate de
precipitaţiile abundente şi de defrişările
masive de păduri, care au afectat şi valea
râului Bahna, schimbându-i parţial
cursul.
ŞIŞTAROVĂŢ, com. în jud. Arad,
alcătuită din 4 sate, situată în partea de N
a Pod. Lipovei; 366 loc. (1 ian. 2011): 188
de sex masc. şi 178 fem. Nod rutier.
Centru pomicol (meri, pruni, peri) şi viticol. În satul Şiştarovăţ, menţionat
documentar, prima oară, în 1440, se află
un castel în stil neoclasic (sec. 19).

ŞOARŞ 1. Masiv deluros în partea de E a
Pod. Hârtibaciului, reprezentând alt. max.
a acestuia (659 m).
2. Com. în jud. Braşov, alcătuită din
5 sate, situată în Pod. Hârtibaciului, la
poalele dealului omonim; 1 908 loc. (1 ian.
2011): 979 de sex masc. şi 929 fem. Nod
rutier. Punct muzeal (în satul Rodbav) cu
piese de arheologie locală (vase neolitice
aparţinând culturii Criş, unelte din
epocile Hallstatt şi La Tène ş.a.). Staţiune
balneoclimaterică (în satul Rodbav Õ),
unde se află ruinele unei cetăţi ţărăneşti
din sec. 14 şi o biserică din lemn (sec. 18).
În satul Şoarş, menţionat documentar în
1206 cu numele Sars Villa, se află o
biserică fortificată din sec. 15, cu unele
refaceri din sec. 19, azi biserică
evanghelică, iar în satele Bărcut şi Seliştat,
atestate documentar în 1206, câte o cetate
ţărănească cu biserică de incintă, în stil
gotic (sec. 13–15) azi biserici evanghelice;
în satul Felmer, atestat documentar în
1206, există o cetate ţărănească cu o biserică de incintă din sec. 14, cu modificări
din sec. 19 (azi biserică evanghelică).

ŞOCARICIU Õ Unirea (3).

ŞOFRONEA, com. în jud. Arad, alcătuită
din 2 sate, situată în Câmpia Aradului,
pe dr. râului Mureşu Mort; 2 784 loc. (1

ian. 2011): 1 392 de sex masc. şi 1 392 fem.
Staţie de c.f. (în satul Şofronea). Culturi
de cereale, cartofi, sfeclă de zahăr, plante
tehnice, uleioase şi de nutreţ, legume etc.
Producţie de parchet şi de feţe de tălpi
pentru încălţăminte; produse de panificaţie. Două cămine culturale; două
biblioteci publice. În arealul com. Ş. au
fost descoperite o necropolă din Epoca
bronzului şi vestigiile unei aşezări dacice.
În satul Şofronea, menţionat documentar,
prima oară, în 1437, se află o biserică
ortodoxă construită în anii 1939–1942 şi
castelul baronului János Purgly, în stil
neoclasic, construit în 1880–1889, restaurat în 1968–1969, cu un parc de 3,4 ha.

ŞOIMARI, com. în jud. Prahova, alcătuită
din 3 sate, situată în Subcarpaţii Buzăului,
în depresiunea omonimă, pe cursul
superior al râului Lopatna; 3 235 loc. (1
ian. 2011): 1 654 de sex masc. şi 1 581 fem.
Centru pomicol (meri, pruni, peri). În
arealul com. Ş. se află mănăstirea
Ianculeşti înfiinţată în anul 2004 ca schit
de călugări, cu biserica „Înălţarea Sfintei
Cruci”, sfinţită la 17 apr. 2005, trecut în
categoria mănăstirilor la 14 iul. 2005.
Mănăstirea a fost construită pe un teren
de 32 ha donat în anul 2001 de surorile
Eleonora şi Ecaterina Ianculescu.

ŞOIMI, com. în jud. Bihor, alcătuită din
8 sate, situată la poalele Dealurilor
Codru-Moma, pe râurile Crişu Negru şi
Şoimu; 2 696 loc. (1 ian. 2011): 1 322 de
sex masc. şi 1 374 fem. Staţie (în satul
Şoimi) şi halte de c.f. (în satele Borz şi
Urviş de Beiuş). Expl. de cuarţit şi de
balast (în satul Şoimi), de gresii (în satul
Urviş de Beiuş) şi de calcar (în satul Borz).
În satul Sânnicolau de Beiuş au fost
descoperite fundaţiile unei biserici din
sec. 11–12 şi se păstrează un turnclopotniţă al unei biserici romanice din
sec. 13. Staţie meteorologică (în satul
Dumbrăviţa de Codru). În satul Şoimi,
menţionat documentar, prima oară, în
1487, se află o biserică din lemn cu hramul
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” (sec.
18). Rezervaţie naturală (Dealul Păcău).

ŞOIMUŞ, com. în jud. Hunedoara,
alcătuită din 10 sate, situată pe dr. Văii
Mureşului, la poalele de S ale M-ţilor
Metaliferi; 3 484 loc. (1 ian. 2011): 1 687
de sex masc. şi 1 797 fem. Haltă de c.f. (în
satul Şoimuş). Nod rutier. Fabrică de
ciment şi var (în satul Chişcădaga).
Abator de păsări (în satul Bălata). Prelucr.
cărnii de pasăre. Producţie de ţuică.
Creşterea păsărilor, porcinelor şi bovi-
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nelor. Culturi de cereale, cartofi, legume,
plante tehnice şi de nutreţ ş.a.
Pomicultură (pruni, meri, peri). În arealul
satului Boholt, atestat documentar în
1458, au fost descoperite vestigii din
Epoca bronzului (fragmente ceramice) şi
un tezaur monetar alcătuit din 22 de piese
datând din sec. 17. În satul Boholt există
izv. cu ape minerale carbogazoase, bicarbonatate, calcice, magneziene, sulfatate,
clorurate, hipotone, cunoscute şi folosite
din 1883, atât ca ape de masă, cât şi
pentru tratarea afecţiunilor tubului
digestiv (dispepsie gastrointestinală, gastrite cu aciditate scăzută), ale celor hepatobiliare (dischinezie biliară, colecistită
cronică, litiază biliară), ale rinichilor şi
căilor urinare (cură pentru diureză după
infecţii urinare, tratate şi vindecate, fără
sechele). Staţie de îmbuteliere a apelor
minerale. În satul Şoimuş, menţionat
documentar, prima oară, în 1278 se află
un castel a cărui construcţie a fost
începută în 1450 de Iancu de Hunedoara
şi terminată în jurul anului 1458 de
Matia I Corvin, fiul lui Iancu de
Hunedoara. Bisericile ortodoxe, din lemn,
cu acelaşi hram – „Sfântul Nicolae”, în
satele Şoimuş (sec. 18), Sulighete (sec. 18)
şi Bejan (sec. 19). Com. Ş. a fost puternic
afectată de inundaţiile provocate de
revărsarea Mureşului în perioada 17–20
iun. 1998.
ŞOIU, vârf în M-ţii Ciuc, constituind alt.
max. a acestora (1 565 m).

ŞOLDANU, com. în jud. Călăraşi,
alcătuită din 2 sate, situată în partea de
SV a Câmpiei Bărăganului (în Câmpia
Nana), pe stg. văii Argeşului; 3 311 loc.
(1 ian. 2011): 1 586 de sex masc. şi 1 725
fem. Haltă de c.f. (în satul Negoeşti). Nod
rutier. Culturi de cereale, plante tehnice
şi de nutreţ, floarea-soarelui, sfeclă de
zahăr, legume ş.a. Între 17 febr. 1968 şi
23 ian. 1981, com. Ş. a făcut parte din jud.
Ilfov. În satul Negoeşti, atestat documentar în 1526, se află biserica având
hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil”, ctitorie din anii 1648–1649 a
domnului Matei Basarab şi a soţiei sale
Elina, refăcută în 1777 şi 1850, declarată
monument istoric.
ŞOLDĂNEŞTI Õ Fălticeni (2).

ŞOMCUTA MARE, oraş în jud.
Maramureş situat în partea de S a Depr.
Baia Mare, la poalele Dealurilor
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Chioarului, pe râul Bârsău; 8 080 loc.
(1 ian. 2011): 3 891 de sex masc. şi 4 189
fem. Supr.: 120,4 km2, din care 5,2 km2 în
intravilan; densitatea: 1 536 loc./km2.
Staţie de c.f. Nod rutier. Expl. de calcar
(în localitatea componentă Buciumi) şi
de marmură (în satul Buteasa). Producţie
de mobilă şi cherestea, de conf., de
prelucr. marmurei şi a lânii şi de produse
alim (alcool, panificaţie). Centru pomicol
(meri, peri, pruni, piersici). Centre de
confecţionare a costumelor de port popular (în localitatea componentă Buciumi)
şi a lăzilor de zestre (în localitatea componentă Hovrila). Patru mori de cereale.
Cămin cultural. Bibliotecă publică (peste
60 000 vol.). Trei parcuri (3 ha). Zonă de
interes cinegetic. În oraşul Şomcuta Mare,
menţionat documentar, prima oară, în
1358, se află o biserică ortodoxă cu
hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”
(1862–1885), o biserică romano-catolică
(1895) şi clădirea fostului cazinou (sf. sec.
19). Bisericile din lemn cu acelaşi hram –
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, în
localitatea componentă Vălenii Şomcutei
(sec. 17) şi satele Buteasa (1800) şi Codru
Butesii (sec. 19). Bisericile din lemn din
Buteasa şi Vălenii Şomcutei figurează pe
lista patrimoniului cultural universal
UNESCO. În oraşul Şomcuta Mare există
corul mixt „Glasul Chioarului” (1889), în
satul Finteuşu Mare un cor bărbătesc
(1918), iar în localit. componentă Buciumi
un cor mixt (1938). Com. Ş.M. a fost
trecută în categoria oraşelor la 7 apr. 2004,
având în subordine ad-tivă localit. componente Buciumi, Ciolt, Hovrila şi Vălenii
Şomcutei şi satele Buteasa, Codru Butesii
şi Finteuşu Mare. În perimetrul localit.
componente Vălenii Şomcutei se află
peştera cu acelaşi nume declarată rezervaţie speologică (5 ha). Popas turistic.

Şona. Cantaros (tip de vas greco-roman) din aur

Şona. Castelul „Bethlen” din satul Sânmiclăuş

ŞOMUZU MARE, râu, afl. dr. al Siretului
pe terit. oraşului Dolhasca, jud. Suceava;
51 km; supr. bazinului: 489 km2. Izv. din
NV Pod. Fălticeni (Pod. Sucevei) şi curge
pe direcţie NV-SE, printr-o vale largă, cu
aspect de culoar, trecând prin oraşul
Fălticeni. Pe cursul inf. sunt amenajate
trei iazuri piscicole cu un vol. total de apă
de 1,2 mil. m3.

ŞONA, com. în jud. Alba, alcătuită din 7
sate, situată în partea de V a Pod.
Târnavelor, pe râul Târnava Mică; 4 429
loc. (1 ian. 2011): 2 254 de sex masc. şi
2 175 fem. Haltă de c.f. (în satul Şona).
Centru viticol. Moară. Ferme pomicolă şi
viticolă. Cămin cultural. Bibliotecă
publică. Pe terit. satului Biia, menţionat
documentar prima oară în perioada
1202–1203, a fost descoperit (1845) un
tezaur de aur (alcătuit din şapte inele, o
brăţară cu decor geometric gravat şi
ciocănit, un vas cu două toarte /cantaros/
decorat în relief ciocănit), datând de la sf.
Epocii bronzului. Satul Şona apare
menţionat documentar, prima oară, în
1313, cu numele Terra Scepmezeu. În satul
Sânmiclăuş, menţionat documentar,
prima oară, în 1309, iar în 1477 amintit
ca reşed. a cneazului român Iuga, se află
castelul „Bethlen”, construit în două
etape (1668–1673 şi 1682–1683, în stilul
Renaşterii târzii transilvănene, cu
modificări şi restaurări executate în 1856,
cu o dublă loggie etajată pe faţada sudică.
Tot în satul Sânmiclăuş există o biserică
din sec. 13, cu refaceri din sec. 17–18,
aparţinând cultului unitarian, şi o biserică
reformată (1685). Biserică având hramul

„Adormirea Maicii Domnului” (1790), în
satul Valea Sasului.

SOPÂRLIŢA, com. în jud. Olt, formată
dintr-un sat, situată în partea de N a
Câmpiei Romanaţi, la contactul cu Piem.
Getic, în zona de confl. a râului Olteţ cu
Oltul, la 25 km S de municipiul Slatina;
1 592 loc. (1 ian. 2011): 793 de sex masc.
şi 799 fem. Culturi de cereale, plante
tehnice şi de nutreţ, legume ş.a. În satul
Şopârliţa se află biserica „Sfânta Treime”
(1849) şi ruinele unei biserici din 1650.
Com. Ş. a fost înfiinţată la 2 dec. 2004
prin desprinderea satului Şopârliţa din
com. Pârşcoveni, jud. Olt.
ŞOPOT, masiv deluros granitic, situat în
Dealurile Zorlenţului, constituind alt.
max. a acestora (358 m).

ŞOPOTU NOU, com. în jud. CaraşSeverin, alcătuită din 10 sate, situată în
SV Depr. Almăj, pe râul Nera (la intrarea
în Cheile Nerei), la confl. cu Răchita; 1 308
loc. (1 ian. 2011): 640 de sex masc. şi 668
fem. Expl. de calcar. Centru pomicol
(meri, pruni, peri). Satul Şopotu Nou a
fost întemeiat în anul 1828. Cămin
cultural.
ŞOTÂNGA, com. în jud. Dâmboviţa,
alcătuită din 2 sate, situată în Subcarpaţii
Ialomiţei, pe cursul superior al râului
Ialomiţa; 7 147 loc. (1 ian. 2011): 3 493 de
sex masc. şi 3 654 fem. Haltă de c.f. (în
satul Teiş). Expl. de lignit (în satul
Şotânga) din 1878 şi de petrol (în satul
Teiş). Pomicultură (meri, nuci, pruni,
peri, caişi). Viticultură. În satul Şotânga,
atestat documentar în anul 1427, se află

o biserică cu patru hramuri – „Sfântul
Nicolae”, „Sfântul Ioan”, „Sfinţii
Voievozi” şi „Sfântul Ştefan” (1836–1838),
declarată monument istoric, iar în satul
Teiş, biserica „Sfântul Nicolae” (1806).
ŞOTRILE, com. în jud. Prahova, alcătuită
din 6 sate, situată în zona de contact a
Subcarpaţilor Prahovei cu prelungirile
de S ale M-ţilor Baiu, pe dr. râului
Doftana, în apropiere de lacul de acumulare Paltinu; 3 381 loc. (1 ian. 2011): 1 704
de sex masc. şi 1 677 fem. Biserică (1845),
în satul Lunca Mare. Satul Şotrile a fost
înfiinţat în jurul anului 1800.
ŞOVARNA, com. în jud. Mehedinţi,
alcătuită din 3 sate, situată în zona de
contact a Pod. Mehedinţi cu Piem.
Coşuştei; 1 280 loc. (1 ian. 2011): 647 de
sex masc. şi 633 fem. Expl. forestiere.
Centru pomicol (meri, pruni, peri).
Biserica având hramul „Sfântul Nicolae”
(1891) şi biserica din lemn cu hramul
„Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”
(1831), în satul Şovarna.

ŞPRING, com. în jud. Alba, alcătuită din
6 sate, situată în Pod. Secaşelor, pe râul
Şpring; 2 426 loc. (1 ian. 2011): 1 209 de
sex masc. şi 1 201 fem. Nod rutier.
Creşterea ovinelor. În satul Vingard,
atestat documentar în 1309, se află o
biserică din sec. 15, azi biserică
evanghelică, şi o biserică din lemn cu
hramul „Cuvioasa Parascheva” (sec. 18,
refăcută în 1828), iar în satul Şpring,
menţionat documentar în perioada 1290–
1301, un obelisc ridicat în memoria eroilor
căzuţi în timpul celui de-al Doilea Război
Mondial.

ŞTEFAN CEL MARE 1. Com. în jud.
Argeş, alcătuită din 2 sate, situată în
partea de V a Câmpiei Găvanu-Burdea,
pe cursul superior al râului Glavacioc;
2 457 loc. (1 ian. 2011): 1 192 de sex masc.
şi 1 265 fem. Expl. de petrol. Morărit;
produse de panificaţie. Culturi de cereale,
plante tehnice şi de nutreţ, floareasoarelui, sfeclă de zahăr, leguminoase
pentru boabe, legume ş.a. Creşterea
porcinelor. În satul Glavacioc se află
mănăstirea cu acelaşi nume (de călugări),
datând din sec. 14 şi menţionată
documentar, prima oară, la 14 mai 1441.
Biserica mănăstirii, cu hramul „Buna
Vestire”, şi clădirile anexe au fost refăcute
în anii 1482–1485 prin grija domnului
Vlad Călugărul, care şi-a stabilit pentru
o vreme reşedinţa domnească la
mănăstire. Ulterior, domnul Radu cel
Mare a făcut unele danii mănăstirii,

domnii Neagoe Basarab şi Petru Cercel au
zugrăvit-o, iar Mihnea Turcitul a
reparat-o. În anii 1841–1844, biserica a
fost reclădită pe cheltuiala paharnicului
Constantin Foca. În 1861 mănăstirea a
încetat să mai funcţioneze, rămânând
doar biserica de mir. Mănăstirea a fost
reînfiinţată în 1990 şi restaurată în anii
1991–1993. Clopotniţă (din 1829).
2. Com. în jud. Bacău, alcătuită din 6
sate, situată în SE Depr. Tazlău-Caşin, la
poalele de N ale Dealului Ouşoru, pe stg.
râurilor Trotuş şi Bogdana, la 8 km SE de
municipiul Oneşti; 4 993 loc. (1 ian. 2011):
2 503 de sex masc. şi 2 490 fem. Până la
21 iun. 1958, satul şi com. Ştefan cel Mare
s-au numit Valea Seacă. Bisericile cu
hramurile „Sfântul Mihail”, ctitorie din
1628 a logofătului Ştefan Dumitraşcu şi
a soţiei sale Zenica, cu faţadele bogat
decorate cu firide şi steluţe din ceramică
smălţuită şi picturi murale interioare
realizate în 1652 de zugravul Silvan, şi
„Sfinţii Voievozi” a fostului schit Buciumi
(1817–1818), în satele Rădeana şi
Negoieşti. Biserica din lemn cu hramul
„Sfântul Dumitru” (1806), în satul
Negoieşti. În satul Negoieşti se află un
pod din piatră datând din sec. 15, reparat
în anii 1840 şi 1903. Până la 3 mart. 2005,
com. Ş. cel M. a avut în componenţă
satele Buciumi şi Răcăuţi, care la acea
dată au format com. Buciumi, jud. Bacău.
3. Com. în jud. Călăraşi, formată
dintr-un sat, situată în parte de SE a
Câmpiei Bărăganului; 3 304 loc. (1 ian.
2011): 1 700 de sex masc. şi 1 604 fem.
Haltă de c.f. Culturi irigate de cereale,
plante tehnice şi de nutreţ, floareasoarelui, legume ş.a. Cămin cultural
construit în anii 1959–1960 şi renovat în
1995–1996. Biserica „Sfântul Dumitru”
(1935–1938). În perioada 1921–dec. 1941
satul Ştefan cel Mare s-a numit Cocargeaua
Nouă. Între 17 febr. 1968 şi 23 ian. 1981,
com. a făcut parte din jud. Ialomiţa.
4. Com. în jud. Neamţ, alcătuită din
7 sate, situată în Subcarpaţii Neamţului,
la poalele Dealului Corni, pe râul Bahna;
3 332 loc. (1 ian. 2011): 1 649 de sex masc.
şi 1 683 fem. Până la 17 febr. 1968, satul
şi com. Ştefan cel Mare s-au numit
Şerbeşti. Prelucr. lemnului. Culturi de
cereale, plante tehnice şi de nutreţ, cartofi
ş.a. Pomicultură. În satul Ştefan cel Mare
se află un han de piatră/rateş (sec. 18),
conacul lui Iordache Cantacuzino (1636,
supraetajat în sec. 19) şi biserica având
hramul „Sfântul Gheorghe”, ctitorie din
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anii 1636–1637 a domnului Vasile Lupu,
cu faţadele decorate cu firide şi ocniţe.
Biserica a fost supusă unor reparaţii şi
modificări în anii 1920–1922 şi restaurată
în perioada 1965–1966. În satul Bordea
există o biserică din lemn pe temelie din
piatră, cu hramul „Sfântul Nicolae”
(1767–1769, reparată în 1891), iar în satul
Cârligi se află biserica „Sfinţii Trei
Ierarhi”, ctitorie din anii 1659–1660 a
marelui vistier Iordache Cantacuzino, cu
clopotniţă din 1796, conacul „Dimitrie
Sturdza” (sec. 17–18), conacul „Caragea”
(sec. 19) şi un han din sec. 19. Rezervaţie
geologică (Stânca Şerbeşti), constituită
din bancuri de gresii dure, redresate până
aproape de verticală, de vârstă sarmaţiană, la contactul dintre Pod.
Moldovei şi zona cutată subcarpatică.
5. Com. în jud. Olt, alcătuită din 2
sate, situată în partea de S a Câmpiei
Romanaţi; 1 843 loc. (1 ian. 2011): 900 de
sex masc. şi 943 fem. Culturi irigate de
cereale, plante tehnice şi de nutreţ,
leguminoase pentru boabe ş.a. Bisericile
cu hramurile „Sfântul Mihail” (1900) şi
„Sfântul Ioan Botezătorul” (1890).
6. Com. în jud. Vaslui, alcătuită din
7 sate, situată în Pod. Central Moldovenesc, pe cursul superior al râului
Bârlad; 3 476 loc. (1 ian. 2011): 1 777 de
sex masc. şi 1 699 fem. Halte de c.f. (în
satele Bârzeşti şi Brăhăşoaia), inaugurate
la 1 mai 1892. Bibliotecă (1951). Clădirea
Primăriei (1942). În satul Cănţălăreşti se
află un pod din piatră cu trei arcade,
construit peste râul Bârlad în anul 1450
şi refăcut în anii 1635–1636 pe cheltuiala
hatmanului Gavriil, fratele domnului
Vasile Lupu. În satul Bârzeşti se află
bisericile cu hramurile „Sfântul Dumitru”
(ctitorie de dinainte de anul 1753 a
vornicului de poartă Nicolae Tiron) şi
„Naşterea Maicii Domnului” (construită
în anii 1845–1847 prin strădania
spătarului Constantin Vârnav şi reparată
în 1924); în satul Mărăşeni există o
biserică din 1832 (reclădită în 1918), în
satul Brăhăşoaia, biserica ce poartă
hramul „Sfântul Nicolae” (1865–1868),
iar în satul Ştefan cel Mare, biserica
„Înălţarea Domnului”, sfinţită la 8 nov.
1939. Bisericile din lemn cu hramurile
„Sfinţii Voievozi” (ctitorie din 1788 a
ieromonahilor Ghenadie şi Dorotei, cu
pridvor adăugat în 1916) şi „Sfântul
Nicolae” (1807), în satele Munteneşti şi
Cănţălăreşti. Satul Ştefan cel Mare a fost
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înfiinţat în anul 1878 prin împroprietărirea
însurăţeilor şi atestat documnentar la 22
oct. 1880. Pe terit. satului Brăhăşoaia se
află pădurea Hârboanca (69,5 ha),
declarată rezervaţie forestieră, în cadrul
căreia vegetează spontan şapte specii ale
genului Quercus din totalul celor nouă
cunoscute în România, printre care
stejarul brumăriu (Quercus pedunculiflora),
stejarul pufos (Quercus pubescens) şi mai
multe specii de gorun (Quercus polycarpa,
Quercus petraea, Quercus dalechampii ş.a.).
Stratul de arbuşti este reprezentat prin
salba moale şi salba râioasă (Evonymus
europaea, Evonymus verrucosa), corn
(Cornus mas), paţachina (Rhamnus
tinctoria), scoruş (Sorbus domestica) ş.a.
ŞTEFAN ODOBLEJA Õ Livezile (3).

ŞTEFAN VODĂ, com. în jud. Călăraşi,
formată dintr-un sat, situată în partea de
S a Câmpiei Bărăganului; 2 482 loc. (1 ian.
2011): 1 248 de sex masc. şi 1 234 fem.
Staţie de c.f. Confecţii textile. Culturi
irigate de cereale, plante tehnice, uleioase
şi de nutreţ, floarea-soarelui, leguminoase
pentru boabe, legume etc. Între 17 febr.
1968 şi 23 ian. 1981, comuna a făcut parte
din jud. Ialomiţa.

ŞTEFĂNEŞTI 1. Oraş în jud. Argeş,
situat în zona de contact a Piem. Cândeşti
cu Câmpia Piteştiului, pe stg. văii
Argeşului; 14 419 loc. (1 ian. 2011): 7 068
de sex masc. şi 7 351 fem. Supr.: 56,6 km2,
din care 11,2 km2 în intravilan; densitatea:
1 232 loc./km2. Staţii de c.f. (în satul
Goleşti şi oraşul Ştefăneşti), inaugurate
la 1 iul. 1887. Hidrocentrală (8 MW), în
satul Goleşti, intrată în funcţiune în 1983.
Renumit centru viticol şi de vinificaţie.
Pomicultură (meri, pruni, peri). Prelucr.
fructelor. Staţiune de cercetări forestiere
şi hortiviticole. În oraşul Ştefăneşti se află
Centrul cultural „Brătianu”, muzeul
memorial „Liviu Rebreanu”, organizat
în casa în care a locuit (din 1930) marele
prozator, iar în satul Goleşti, un complex
muzeal – un ansamblu arhitectural compus dintr-un conac fortificat, o biserică şi
o cruce de pomenire (din 1627). Conacul
a fost construit în anii 1641–1642 de
meşterul Stoica pentru marele vistier
Stroe Leurdeanu. În 1646, acelaşi meşter
a construit (ca paraclis) biserica având
hramul „Sfânta Treime”, decorată cu
motive ornamentale, sculptate în piatră,
de influenţă armeană. Biserica a fost
supusă unor lucrări de restaurare în sec.

19. La sf. sec. 18, întreg ansamblu a intrat
în posesia familiei boiereşti Golescu, fiind
înconjurat cu ziduri puternice de apărare,
întărite cu turnuri de colţ. Conacul a fost
refăcut şi extins de banul Radu Golescu,
păstrând nucleul original cu forme
arhitectonice robuste, beciuri boltite,
specifice epocii lui Matei Basarab, şi
foişor de poartă, caracteristic epocii
brâncoveneşti. În interiorul incintei fortificate a fost construită o casă a săracilor,
în care Dinicu Golescu a organizat (1826)
prima şcoală sătească în limba română
din Ţara Românească şi a amenajat o
bolniţă şi o baie turcească. În cadrul complexului muzeal Goleşti se află Muzeul
pomiculturii şi viticulturii (inaugurat în
1966), care cuprinde case gospodăreşti
din zonele pomicole şi viticole ale ţării,
construcţii, tehnică populară şi instalaţii
viticole din pr. zone etnografice ale ţării
(crame, pivniţe, conace, foişoare ş.a.). În
oraşul Ştefăneşti se află bisericile cu
hramurile „Tăierea Capului Sfântului
Ioan Botezătorul” (1627) şi „Naşterea
Sfântului Ioan Botezătorul” (construită
la sf. sec. 19 după planurile arhitectului
francez Emile André Lecomte du Noüy),
conacul „Florica” (sec. 18), aparţinând
fam. Brătianu, iar în satul Valea MarePodgoria există bisericile cu hramurile
„Naşterea Maicii Domnului” (1685) şi
„Sfântul Ioan Boguslavul” (1768), precum
şi pivniţele brâncoveneşti (1688–1714),
casa „Madgearu” şi vila „Bulandra”
(ambele de la începutul sec. 20). Crama
„Golescu” (1850), în satul Izvorani. Com.

Ştefăneşti (1). Complexul muzeal Goleşti

Ş. a fost trecută în categoria oraşelor la
7 apr. 2004, având în subordine ad-tivă
7 sate: Enculeşti, Goleşti, Izvorani,
Ştefăneştii Noi, Valea Mare-Podgoria,
Viişoara şi Zăvoi.
2. Oraş în jud. Botoşani, situat în
partea de E a Câmpiei Jijiei Superioare,
pe dr. văii Prutului, în zona de confl. cu
râul Başeu, pe malul de S al lacului de
acumulare Stânca-Costeşti; 5 610 loc. (1
ian. 2011): 2 811 de sex masc. şi 2 799 fem.
Supr.: 96,6 km2, din care 7,5 km2 în
intravilan; densitatea: 758 loc./km2. Nod
rutier. Expl. de calcar. Hidrocentrală (15
MW), în satul Stânca, intrată în funcţiune
în 1978. Lacul de acumulare StâncaCosteşti, realizat pe râul Prut şi inundat
în 1978, are o supr. de 14 000 ha şi un vol.
de 1,4 md. m3. Podgorie (în satul
Bobuleşti). Centru de ceramică populară,
cu vechi tradiţii (din sec. 19), în oraşul
Ştefăneşti. Muzeu memorial „Ştefan
Luchian” (în oraşul Ştefăneşti), organizat
în casa natală a marelui pictor. Bibliotecă
publică. Parc dendrologic. Numit iniţial
Gura Başeului, satul Ştefăneşti apare
menţionat, prima oară, la 26 mai 1435,
într-un act emis de domnul Ştefan II, iar
apoi este consemnat ca târg în 1476. La
începutul sec. 18, Dimitrie Cantemir îl
aminteşte ca oppida notabiliara în lucrarea
sa Descriptio Moldaviae (1714–1716). Până
la 1 ian. 1965, satul şi com. Ş. s-au numit
Ştefăneşti-Târg. Satul Ştefăneşti a fost
prădat şi incendiat de poloni (în iul. 1500)
şi de tătari (în 1513). Com. Ş. a fost

trecută în categoria oraşelor la 1 apr. 2004
având în subordine ad-tivă satele Bădiuţi,
Bobuleşti, Stânca şi Ştefăneşti-Sat. În satul
Bădiuţi, menţionat documentar, prima
oară, în 1424, se află o biserică din lemn
datând din 1834, iar în satul Bobuleşti,
atestat documentar în 1533, o biserică din
vălătuci, cu hramul „Sfinţii Voievozi”
(1777, reparată în anii 1884, 1915, 1923).
În oraşul Ştefăneşti există biserica având
hramul „Cuvioasa Parascheva” (sec. 15,
cu refaceri din sec. 17) şi bustul pictorului
Ştefan Luchian, operă a sculptorului
Oscar Han. În arealul oraşului Ştefăneşti,
în zona de silvostepă a Câmpiei Jijiei
Superioare, apare în relief un pinten
calcaros format din depozite cuaternare,
înalt de 101 m, cunoscut şi sub numele
de „Casa Doamnei”. Pe pantele acestei
stânci (declarată rezervaţie naturală
complexă) se dezvolta, până nu demult,
o plantă foarte rară, numită Schiverechia
podolica (endemism podolic), aflată la
limita vestică a arealului său mondial de
răspândire, alături de care, mai apăreau
şi alte specii rare. Din cauza formării
lacului de acumulare a fost necesară
transplantarea acestei specii rare într-un
loc mai ferit, la Ripiceni.
3. Com. în jud. Vâlcea, alcătuită din
4 sate, situată în partea de SE a Piem.
Olteţului; 3 466 loc. (1 ian. 2011): 1 689 de
sex masc. şi 1 777 fem. Viticultură. În
satul Dobruşa se află mănăstirea cu
acelaşi nume (de călugări), cu biserica
„Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”,
atestată documentar în perioada 1500–
1520, fără să se cunoască ctitorul. Biserica
a fost reparată în anii 1610 de boierul
Radu Buzescu, în 1675 şi 1701–1702 şi
pictată în interior (1771–1774) de
ieromonahul Daniil şi fraţii săi. În sec. 19
a căzut, parţial, în ruină, dar a fost
restaurată de mai multe ori. În perioada
1907–1926 s-a aflat din nou în stare de
ruină, după care, în anii 1926–1937 au fost
executate lucrări de reparaţii generale, an
în care biserica a fost redeschisă şi redată
cultului religios. Înfăţişarea actuală o are
după restaurările din anii 1962 şi 1998,
biserica fiind declarată monument istoric.
În satul Şerbăneşti se află biserica fostului
schit Şerbăneşti, ctitorie din 1740–1746 a
lui Matei Morunglavu, cu hramul „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil”, cu turlă pe
naos şi picturi murale interioare executate
în 1753. Schitul a căzut în ruină la sf. sec.
19. În satul Ştefăneşti există biserica ce
poartă hramul „Sfinţii Voievozi” (1818),

iar în satul Dobruşa, o rezervaţie de cerbilopătari.

ŞTEFĂNEŞTII DE JOS, com. în jud.
Ilfov, alcătuită din 3 sate, situată în
Câmpia Vlăsiei, pe râul Pasărea; 4 837
loc. (1 ian. 2011): 2 366 de sex masc. şi
2 471 fem. Culturi de cereale, plante
tehnice şi de nutreţ, floarea-soarelui, leguminoase pentru boabe, legume ş.a.
Creşterea bovinelor. Balta Pasărea. Între
23 ian. 1981 şi 10 apr. 1997 a făcut parte
din Sectorul Agricol Ilfov. Bisericile cu
acelaşi hram – „Sfântul Nicolae”, în satele
Creţuleasca (1669, ctitor Alexandru
Creţulescu, renovată în 1818 şi 1895) şi
Ştefăneştii de Sus (1812–1815), cu picturi
murale interioare originare, restaurată în
1880), declarată monument istoric,
ctitorie a lui Radu Creţulescu. În satul
Ştefăneştii de Jos există bierica „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” construită
în 1844 de boierul Alexandru Filipescu
pe locul uneia din 1825, renovată în 1855.
ŞTEFĂNEŞTI-TÂRG Õ Ştefăneşti (2).

ŞTEFEŞTI, com. în jud. Prahova,
alcătuită din 3 sate, situată în zona de
contact a Subcarpaţilor Prahovei cu
prelungirile de S ale M-ţilor Grohotiş, pe
cursul superior al râului Vărbilău; 2 429
loc. (1 ian. 2011): 1 222 de sex masc. şi
1 307 fem. Expl. şi prelucr. lemnului.
Pomicultură. Biserica din lemn cu hramul
„Naşterea Maicii Domnului” (1780), în
satul Scurteşti. Han turistic. Satul Ştefeşti
a fost înfiinţat în perioada 1513–1520 şi
atestat documentar în 1680 şi apoi la 5
mai 1734.

ŞTEFLEŞTI, vârf în partea central-vestică
a M-ţilor Lotrului, alcătuit din şisturi
cristaline, constituind alt. max. a acestora
(2 242 m).

ŞTEI, oraş în jud. Bihor, situat în partea
de S a Depr. Beiuş, pe dr. Crişului Negru,
în zona de confl. cu râul Crişu Băiţa, la
250 m alt., la 81 km SE de municipiul
Oradea; 8 194 loc. (1 ian. 2011): 4 010 de
sex masc. şi 4 184 fem. Supr.: 6,6 km2, din
care 3 km2 în intravilan; densitatea: 2 780
loc./km2. Staţie de c.f. Nod rutier.
Producţie de utilaje miniere, de utilaje
pentru ridicat şi manipulat, de
echipamente pentru tractoare, de mobilă
şi binale, de conf., tricotaje, ambalaje din
carton, de oxigen şi de produse alim.
Casă de cultură. Istoric. Localitatea apare
menţionată documentar ca aşezare rurală,
prima oară, în 1580, cu numele Skeey, apoi
în 1588 (Skey), 1692 (Stey), 1825 (Stejj),

Ştiucii, Lacul ~
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1851 (Stej), iar la 10 iun. 1956 a fost trecută
în categoria oraşelor. În perioada 17 ian.
1958–18 apr. 1989 a purtat numele Dr.
Petru Groza, între 18 apr. 1989 şi 15 mai
1990 s-a numit Petru Groza, după care a
revenit la denumirea de Dr. Petru Groza,
iar din 20 mai 1996 se numeşte Ştei.
Monumente: biserica ortodoxă cu
hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”
(1921–1923, pictată în 1971).

ŞTEVIA, lac glaciar în M-ţii Retezat, la
2 060 m alt. Supr.: 0,77 ha; ad. max.: 3 m.
ŞTIRBEIU Õ Călăraşi (1).

ŞTIRBUL (TĂUL ŞTIRBUL), lac glaciar
în M-ţii Retezat, situat la 2 090 m alt.
Supr.: 0,95 ha; ad. max.: 8,7 m.

ŞTIUBIENI, com. în jud. Botoşani,
alcătuită din 3 sate, situată în Câmpia
Jijiei Superioare, pe râul Başeu; 2 788 loc.
(1 ian. 2011): 1 371 de sex masc. şi 1 469
fem. Iaz pentru piscicultură (304 ha), în
satul Negreni. În satul Ştiubeni se află
biserica având hramul „Sfinţii Voievozi”
(1835) şi casa „Kogălniceanu” (1890).

ŞTIUCA, com. în jud. Timiş, alcătuită din
4 sate, situată în zona de contact a
Dealurilor Pogănişului cu Câmpia
Lugojului; 1 857 loc. (1 ian. 2011): 954 de
sex masc. şi 903 fem. Prelucr. lemnului şi
a laptelui. Morărit; produse de panificaţie. Creşterea bovinelor. Pomicultură
(meri, pruni, piersici). Satul Ştiuca apare
menţionat documentar, prima oară, în
1585, cu numele Terra Stukatth. În 1786,
satul Ştiuca a fost colonizat cu familii de
germani care i-au atribuit numele
Ebendorf, denumire păstrată până în 1901.
Până la începutul anilor '70 ai sec. 20,
majoritatea locuitorilor erau de origine
germană care după 1990 au emigrat în
Germania. În 1969 în satul Ştiuca s-au
stabilit numeroşi locuitori de etnie
ucraineană veniţi din jud. Maramureş.
Biserica din lemn cu hramul „Naşterea
Domnului” (1754, strămutată aici în 1777
din satul Zorlenţu Mare), în satul
Dragomireşti şi biserică din zid, cu
hramul „Adormirea Maicii Domnului”
(sec. 18), în satul Oloşag. Biserică
ortodoxă de rit vechi, construită după
anul 1989, în satul Ştiuca.

ŞTIUCII, Lacul sau Tăul ~, lac natural
cu apă dulce, situat în Câmpia Fizeşului,
pe Valea Bonţului (afl. al râului Fizeş),
într-o zonă de cute diapire, în arealul
satului Săcălaia (com. Fizeşu Gherlii, jud.
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Cluj). Supr.: 68,7 ha; ad. max.: 12,7 m. Pe
malurile lacului se dezvoltă o vegetaţie
higrofilă abundentă, în care predomină
trestia (Phragmites australis), pipirigul
(Bolboschoenus maritimus), poroinicul
(Orchis palustris), roşăteaua (Butomus
umbellatus), broscariţa (Potamogeton
crispus) ş.a. În perimetrul lacului poposesc pentru hrană şi cuibărit numeroase
păsări migratoare de baltă, cum sunt
călifarul alb, cufundacul, corcodelul,
stârcul, barza ş.a. Declarat monument al
naturii şi rezervaţie ornitologică.

ŞTOROBĂNEASA, com. în jud. Teleorman, alcătuită din 2 sate, situată în partea
de V a Câmpiei Burnas, pe râul Teleorman, în apropiere de confl. cu Vedea;
3 174 loc. (1 ian. 2011): 1 553 de sex masc.
şi 1 621 fem. Mori de cereale. Prese de
ulei comestibil. Culturi de cereale,
floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, plante
uleioase şi de nutreţ, leguminoase pentru
boabe, pepeni, legume etc. Viticultură. În
satul Ştorobăneasa se află biserica
„Adormirea Maicii Domnului” (1889), cu
picturi murale interioare finalizate în
1904, şi conacele boiereşti „Radu Noica”
(sf. sec. 19) şi „Vasile Racota” (1900).

ŞUGAG 1. Vârf în masivul Baraolt, reprezentând alt. max. a acestuia (1 018 m).
2. Com. în jud. Alba, alcătuită din 7
sate, situată la poalele de NE ale M-ţilor
Şureanu, pe cursul superior al râului
Sebeş, pe şoseaua transalpină Novaci –
Oaşa – Sebeş; 2 882 loc. (1 ian. 2011): 1 484
de sex masc. şi 1 398 fem. Pe terit. com.
Ş. se află hidrocentralele Gâlceag (150
MW), intrată în funcţiune în 1980, Şugag
(150 MW), dată în folosinţă în 1984 şi
Săsciori (42 MW), dată în exploatare în
1987. Centru de prelucr. artistică a
lemnului. Produse de panificaţie. La Ş.
are loc anual (în luna mai) manifestarea
folclorică „Zi-i bade cu fluiera”. În satul
Şugag, menţionat documentar, prima
oară, în 1750, se află mănăstirea Oaşa
(iniţial de maici, iar de la 1 iun. 2000 de
călugări), cu biserica din lemn cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului”, ctitorie
din 1943 a scriitorului Ioan Pop şi a
romancierului Mihail Sadoveanu,
restaurată în 1982–1983, cu picturi executate în anii 1987–1988 de Liviu Dumbravă
din Gura Humorului. Tot în satul Şugag
se află casa memorială a meşterului
popular de sculptură în lemn, Nicolae
Cernat (1892–1962), cu exponate diferite

(unelte de sculptură în lemn, icoane pe
sticlă, blidare, blide etc.), precum şi un
monument ridicat în 1935 în memoria
eroilor căzuţi în timpul Primului Război
Mondial. În arealul com. Ş. se află cheile
Şugagului, săpate de râul Şugag (afl. dr.
al râului Sebeş), rezervaţia naturală
botanică „Tinoavele din luncile Prigoanei”
(30 ha) şi rezervaţiile geomorfologice
„Pintenii din Coasta Jinei” (1 ha), „Masa
Jidovului” (0,5 ha) şi „Stânca Grunzii”
(0,5 ha), declarate monumente ale naturii
(în 1969).
ŞUGAŞ, staţiune balneoclimaterică
sezonieră, de interes local, situată în
arealul com. Valea Crişului (jud.
Covasna), într-un golf depresionar de pe
versantul de SE al M-ţilor Baraolt, la 750
m alt., într-o zonă cu păduri de brad şi
fag, la 8 km NV de municipiul Sfântu
Gheorghe. Staţiunea dispune de un
climat de depresiune intramontană,
tonic-stimulant, cu veri răcoroase (în iul.
temp. medii de 17°C) şi ierni friguroase
(în ian. medii termice sub –4°C), ferită de
vânturi puternice. Temp. medie anuală
este de 6,5°C, iar precipitaţiile atmosferice
însumează în medie 700 mm anual.
Numeroase izv. cu ape minerale carbogazoase, bicarbonatate, sodice, magneziene,
calcice, hipotone, recomandate pentru
tratarea afecţiunilor cardiovasculare

Şugag (2). Cheile Şugagului

(hipertensiune arterială secundară
aterosclerotică, ulcer varicos, boala
Raymond, arterită aterosclerotică în
stadiu incipient), a afecţiunilor tubului
digestiv (gastrite cronice hipoacide, colon
iritabil), a celor hepato-biliare (dischinezie
biliară), renale şi ale căilor urinare (litiază
urinară recentă, necomplicată, infecţii urinare tratate şi vindecate) etc. Instalaţii
pentru mofete şi buvete pentru cură
internă cu ape minerale.

ŞUICI, com. în jud. Argeş, alcătuită din
6 sate, situată în zona Muscelelor
Argeşului, la poalele de SV ale masivului
Tămaşu (1 104 m alt.), pe cursul superior
al râului Topolog; 2 553 loc. (1 ian. 2011):
1 317 de sex masc. şi 1 236 fem. Prelucr.
lemnului. Morărit; produse de panificaţie. Centru pomicol (pruni, meri, peri).
În satul Şuici se află cula „Brătianu” (sec.
18), cu două niveluri şi foişor cu
metereze, o biserică având hramul
„Sfântul Nicolae” (sec. 18), construită ca
paraclis al curţii boiereşti şi case vechi
ţărăneşti; biserica având hramul „Sfântul
Gheorghe” (1869–1872), în satul Rudeni.
ŞULETEA, com. în jud. Vaslui, alcătuită
din 4 sate, situată în partea de E a
Colinelor Fălciului, pe cursul superior al
râului Epureni; 2 459 loc. (1 ian. 2011):
1 241 de sex masc. şi 1 218 fem. Haltă de
c.f. (în satul Şuletea). Morărit; produse

Şureanu
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perioada 1493–1523, şi o biserică
ortodoxă din lemn (1722, transferată aici
din satul Sibiel, com. Sălişte), iar în satul
Hamba, o biserică din sec. 13–14 (azi
biserică evanghelică), fortificată în anul
1500 şi reconstruită în 1829.

Şuici. Casă veche
ţărănească

de panificaţie. Apicultură. Centru viticol
şi de vinificaţie. În satul Şuletea, menţionat documentar, prima oară, în 1452, se
află biserica „Sfântul Nicolae” (ante 1812,
reclădită în 1899), iar în satul Fedeşti
există biserica din lemn cu hramul
„Naşterea Maicii Domnului” (1804).
ŞUNCUIUŞ, com. în jud. Bihor, alcătuită
din 4 sate, situată la poalele de NE ale
M-ţilor Pădurea Craiului, pe râul Crişu
Repede; 3 254 loc. (1 ian. 2011): 1 605 de
sex masc. şi 1 649 fem. Staţie (în satul
Şuncuiuş) şi haltă de c.f. (în satul
Bălnaca). Expl. de bauxită (în satul Zece
Hotare) şi de argile caolinoase şi
refractare (în satul Şuncuiuş). Satul
Şuncuiuş apare menţionat documentar,
prima oară, în 1256. Pe terit. com. se află
Peştera Vântului, ale cărei galerii
subterane însumează 34 km – cea mai
lungă peşteră din ţară.

ŞURA MARE 1. Peşteră situată în partea
de V a M-ţilor Şureanu, pe pârâul Lunca
Ponorului, la 460 m alt., la 500 m NE de
satul Ohaba-Ponor (com. Pui, jud.
Hunedoara). Lungimea galeriilor: 4 500
m. Explorată prima dată în 1929, iar apoi
în 1954, 1967–1969. Este o peşteră activă,
cu un portal monumental (37 m înălţime
şi 12 m lăţime), de forma unui tunel cu
orientare S-N, iar după 350 m de la
intrare, galeria se îndreaptă către NE şi
E. Galeria, cu lăţimi de 2–3 m şi înălţime
de c. 30 m, este străbătută de un pârâu
subteran care formează mai multe
cascade şi lacuri şi trece printr-o sală de
dimensiuni mari (45 m lungime, 35 m
lăţime, 30 m înălţime) şi prin mai multe
săli mici. Peştera conţine numeroase
stalagmite de 4–5 m înălţime şi blocuri
de prăbuşire. Temp. în interiorul peşterii
este constantă (8–10°C). Aici se află cea
mai mare colonie de lilieci din ţară (peste
10 000 de exemplare), ce hibernează pe
timpul iernii şi de la care rezultă mari

depozite de guano pe care se dezvoltă
numeroase insecte, crustacee, fluturi etc.
În cadrul coloniei de lilieci a fost
descoperit cel mai mic exemplar de liliac
din Europa, cunoscut sub numele
ştiinţific de Pipistrellus pipistrellus. Greu
accesibilă. Peştera Şura Mare mai este
cunoscută şi sub numele Ohaba-Ponor.
2. Com. în jud. Sibiu, alcătuită din 2
sate, situată în Pod. Hârtibaciului; 4 123
loc. (1 ian. 2011): 2 040 de sex masc. şi
2 083 fem. Pomicultură (meri, pruni,
peri). Creşterea bovinelor. În satul Şura
Mare, menţionat documentar, prima
oară, în perioada 1332–1335, cu numele
Magnum Horreum, se află o biserică din
sec. 13 (azi biserică evanghelică),
fortificată, cu unele modificări din

Şureanu (2). Vârful Şureanu

ŞURA MICĂ, com. în jud. Sibiu, alcătuită
din 2 sate, situată în partea de SV a Pod.
Hârtibaciului; 2 646 loc. (1 ian. 2011): 1 329
de sex masc. şi 1 317 fem. Culturi de cereale
şi cartofi. Creşterea bovinelor. În satul
Şura Mică, menţionat documentar, prima
oară, în 1323, se află o biserică din sec. 13
(azi biserică evanghelică), refăcută şi
fortificată în 1506, iar în satul Rusciori,
atestat documentar în 1380, există o biserică din sec. 13 (azi biserică evanghelică),
cu unele refaceri din sec. 15 şi 18.
ŞURDEŞTI Õ Şişeşti (1).

ŞUREANU 1. Munţii ~, masiv muntos în
partea central-nordică a Carpaţilor
Meridionali, în grupa M-ţilor Parâng,
cuprins între depresiunile Petroşani (la
S), Haţeg-Pui (la SV) şi Hunedoara (la V),
Dealurile Orăştiei (la NV) şi Valea
Sebeşului (la E). Nod hidrografic. În SE
se leagă de M-ţii Parâng şi Lotru prin
şaua de la Tărtărău. Este alcătuit din
şisturi cristaline, străpunse pe alocuri de

946

Şuşani

granite şi gnaisuri. În SV lor apare o arie
largă de calcare jurasice şi cretacice.
Relieful prezintă culmi rotunjite, fără
creste glaciare, cu mai multe supr. de
eroziune, bine dezvoltate, etajate la
diferite înălţimi: Platforma Borăscu, la
1 800–2 000 m alt., acoperită cu întinse
păşuni alpine; Platforma Râu Şes, la 1 400–
1 600 m alt., cu păduri de molid şi brad
în amestec cu fag; Platforma Luncani (ce
aparţine complexului de nivelare Gornoviţa), la 800–1 000 m alt., cu păduri de
fag şi carpen. În SV masivului, în zona
Platformei Luncani, s-a dezvoltat un
bogat şi variat relief carstic în calcarele
jurasice şi cretacice (doline, numite local
„cionfe”, polii, peşterile Cioclovina
Uscată, Şura Mare, Borda Mare ş.a.,
sohodoluri etc.). Alt. max.: 2 130 m (Vârfu
lui Pătru). M-ţii Ş. mai sunt cunoscuţi în
literatura de specialitate şi sub numele
de M-ţii Sebeşului. Pe pantele de NV ale
M-ţilor Ş. au existat şi s-au dezvoltat în
Antichitate cele mai puternice aşezări şi
cetăţi dacice (Sarmizegetusa Regia –
centrul economic, politic, militar şi religios
al statului dac în sec. 1 d.Hr., Grădiştea
de Munte, Costeşti, Blidaru ş.a.).
2. Vârf în partea de V a M-ţilor
Şureanu, alcătuit din şisturi cristaline.
Alt.: 2 059 m. Acoperit cu pajişti alpine.
Accesibil pe trasee marcate dinspre Depr.
Petroşani
sau
dinspre
şoseaua
transalpină Novaci–Oaşa–Sebeş. La
poalele lui se află circul şi lacul glaciar
cu acelaşi nume.
3. Lac glaciar situat în M-ţii Şureanu,
la 1 750 m alt., cantonat într-o depresiune
de eroziune glaciară (circ glaciar), barată
de o morenă frontală. Supr.: 1 ha; ad.
max.: 7,3 m. În jurul lacului, pe o supr.
de c. 20 ha, se dezvoltă buruienişuri de
munte (Admostyles alliaria), numeroase
exemplare de molid (Picea abies), zâmbru

Şureanu (3). Lacul Şureanu

(Pinus cembra) şi jnepeni (Pinus mugo),
precum şi o orchidee rară (Leucorchis
albida L.), prezentă în special în turbăria
din partea de V a lacului. În apele lacului
Ş. au fost identificate c. 300 de specii de
diatomee, multe dintre ele endemisme
locale. Lacul, cunoscut şi sub numele de
Iezerul Şureanu, şi zona care îl înconjură
au fost declarate rezervaţie ştiinţifică,
ocrotită de lege.
ŞUŞANI, com. în jud. Vâlcea, alcătuită din
5 sate, situată în partea de S a Piem.
Olteţului, pe cursul superior al râului
Băişoara; 3 493 loc. (1 ian. 2011): 1 762 de
sex masc. şi 1 731 fem. Prelucr. lemnului.
Pomicultură. Viticultură. Bisericile din lemn
cu hramurile „Sfinţii Împăraţi Constantin
şi Elena” (1779) şi „Sfântul Dumitru” (1802,
refăcută în 1895), în satul Şuşani.

ŞUŞIŢA, râu, afl. dr. al Siretului la S de
Mărăşeşti; 68 km; supr. bazinului: 410

km2. Izv. din NE M-ţilor Vrancei, de sub
vf. Zboina Neagră şi capătă o direcţie
generală de curgere NV-SE, traversând
partea de N a Subcarpaţilor Vrancei şi un
segment al Câmpiei Siretului Inferior.
Din cauza infiltraţiilor şi a evaporaţiei
seacă, pe unele porţiuni, în anii secetoşi.

ŞUŢEŞTI, com. în jud. Brăila, alcătuită din
2 sate, situată în partea de NV a Câmpiei
Brăilei, pe dr. râului Buzău; 4 491 loc. (1
ian. 2011): 2 250 de sex masc. şi 2 241 fem.
Nod rutier. Culturi de cereale, plante
tehnice, uleioase şi de nutreţ, floareasoarelui, sfeclă de zahăr, legume etc.
Creşterea bovinelor. În satul Şuţeşti,
înfiinţat în 1830, cu numele Curtea Veche,
se află biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin
şi Elena”, construită în anul 1842 prin
strădania logofătului Constantin Grigore
Suţu şi a Doamnei Ruxandra, în prezent
declarată monument istoric.

TABLA BUŢII, pas în Carpaţii de Curbură,
între masivele Ciucaş (la V) şi Siriu (la E),
în zona de izv. a râului Buzoel, la 1 075
m alt., dominat de vf. Zăganu (la V) şi vf.
Siriu (la E). În secolele trecute, pe aici se
efectua un intens trafic cu cereale şi vinuri
spre Braşov (fost punct de vamă). În
prezent este puţin circulat.

TAIŢA, râu în partea de N a Dobrogei, pe
terit. jud. Tulcea; 52 km; supr. bazinului:
580 km2. Izv. din zona de contact dintre
M-ţii Măcin şi Pod. Niculiţel, din
apropierea înşeuării Niculiţel, de la 200
m alt., curge mai întâi pe direcţie N-S,
formând pe o distanţă de c. 25 km limita
între M-ţii Măcin (la V) şi Pod. Niculiţel
(la E), drenează Depr. Horia, iar în aval
de com. Horia îşi schimbă brusc cursul
către SE, vărsându-se în lacul Babadag.
Debitul mediu multianual în zona de
vărsare este de 1,4 m3/s. Afl. pr.: Pârâul
Alb, Tăiţa (sau Techea).
TALEA, com. în jud. Prahova, alcătuită din
2 sate, situată la poalele de SE ale M-ţilor
Bucegi, în zona de izv. a râului Proviţa;
1 116 loc. (1 ian. 2011): 555 de sex masc.
şi 561 fem. Prelucr. lemnului. Staţie de
îmbuteliere a apei de izvor. Pomicultură.
Creşterea bovinelor, ovinelor, porcinelor
şi caprinelor. Fond cinegetic. Agroturism.
Satul Talea a luat fiinţă în 1790, după cum
reiese dintr-o inscripţie de pe stâlpul
bisericii din lemn construită în 1790.
Biserică din zid cu hramul „Sfântul
Nicolae” (1878), în satul Talea.

TALPA, com. în jud. Teleorman, alcătuită
din 5 sate, situată în Câmpia GăvanuBurdea, pe râul Claniţa; 2 027 loc. (1 ian.
2011): 984 de sex masc. şi 1 043 fem.
Reşed. com. este satul Talpa-Ogrăzile. Nod
rutier. Culturi de cereale, plante tehnice,
uleioase şi de nutreţ, sfeclă de zahăr,
floarea-soarelui, leguminoase pentru
boabe, legume etc. Biserică având hramul

„Sfântul Nicolae” (1822), în satul TalpaBâscoveni şi biserica din lemn „Cuvioasa
Parascheva” (sec. 19), în satul TalpaOgrăzile.
TAMASIDAVA Õ Horgeşti.

TAMAŞI, com. în jud. Bacău, alcătuită din
3 sate, situată în lunca şi pe terasele de
pe stg. râului Siret, la marginea de V a
Colinelor Tutovei, vizavi de vărsarea
Bistriţei în Siret; 3 197 loc. (1 ian. 2011):
1 649 de sex masc. şi 1 548 fem. Nod
rutier. În satul Tamaşi, menţionat documentar, prima oară, în 1433, se află o
biserică ortodoxă, cu hramul „Sfinţii
Voievozi” (1792), şi una catolică (1836),
iar în satul Chetriş o biserică din 1833.
Până la 3 mart. 2005 com. T. a avut în
componenţă satul Gioseni, care la acea
dată a devenit comună de sine stătătoare.

TANACU, com. în jud. Vaslui, alcătuită
din 2 sate, situată în partea de SE a Pod.
Central Moldovenesc, pe râul Burghina;
2 084 loc. (1 ian. 2011): 1 052 de sex masc.
şi 1 032 fem. În satul Tanacu se află
bisericile din lemn „Sfinţii Voievozi”
(ante 1809, refăcută în 1826) şi „Sfântul
Nicolae” (ante 1809, refăcută în 1819 şi
reparată în 1892) şi o mănăstire de maici,
înfiinţată în anul 2000, cu biserica „Sfânta
Treime”, iar în satul Beneşti, biserica
„Sfântul Nicolae” (ante 1809, refăcută din
vălătuci în 1860–1862). Rezervaţie
botanică („Coasta Rupturile”). Până la 7
mai 2004, com. T. a avut în componenţă
satele Muntenii de Sus şi Satu Nou care
la acea dată au format com. Muntenii de
Sus, jud. Vaslui.
TANGÂRU Õ Stoeneşti (2).

TANSA 1. Culme deluroasă, cu aspect de
platou, extinsă pe direcţie NV-SE în
partea de V a Pod. Central Moldovenesc,
între văile râurilor Sacovăţ (la E) şi
Bârlovăţ (la V), având lăţimi de 4–5 km.

Tt

Alt. max.: 466 m (cea mai mare din Pod.
Central Moldovenesc). Alcătuirea
petrografică (gresii, calcare oolitice,
argile, marne, nisipuri) şi structura
monoclinală a stratelor au determinat
dezvoltarea unui larg platou structural.
Versanţii sunt acoperiţi cu păduri de
stejar (Quercus robur) în amestec cu tei
(Tilia tomentosa), carpen (Carpinus betulus)
ş.a. Culmea T. este fragmentată de văile
râurilor Veja, Mănăstirea, Durăceasa,
Găureni ş.a.
2. Lac antropic situat pe terit. jud. Iaşi,
construit pe râul Bahlui, în perimetrul
com. Tansa. Supr.: 352 ha; vol.: 13,1 mil.
m3. Folosit pentru irigaţii, alimentare cu
apă şi piscicultură.
3. Com. în jud. Iaşi, alcătuită din 2
sate, situată la poalele de S ale Culmii
Tansa, pe stg. văii Mănăstirea; 2 803 loc.
(1 ian. 2011): 1 376 de sex masc. şi 1 427
fem. Haltă de c.f. (în satul Suhuleţ).
Centru de ceramică populară (vase
smălţuite cu decor geometric şi floral în
alb şi verde pe fond brun sau alb), de
rotărit, cojocărit şi de prelucr. artistică a
pietrei şi a lemnului (în satul Tansa) În
arealul satului Tansa, menţionat documentar, prima oară, în 1436 cu numele
Budureşti (denumire păstrată până în sec.
16), a fost descoperit un depozit de
bronzuri, alcătuit din seceri, datând din
Epoca bronzului. În satul Suhuleţ se află
o biserică din lemn cu hramul „Sfinţii
Voievozi” (1698, refăcută în 1780), iar în
satul Tansa, o biserică din cărămidă cu
hramul „Sfântul Nicolae” (ante 1809).
TAPAE, localitate în SV Daciei, identificată ipotetic în zona pasului Poarta de
Fier a Transilvaniei, la V de Sarmizegetusa,
pe cursul superior al Bistrei. Aici, în anul
88 d.Hr., armatele romane, comandate de
Tettius Iulianus, au pătruns în Dacia prin
Banat şi au obţinut victoria asupra dacilor
conduşi de Decebal. Tot aici, în primă-
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vara anului 101, regele Decebal cu oastea
sa a încercat să oprească înaintarea
armatelor romane spre interiorul Daciei,
dar a fost înfrânt, iar cetăţile din M-ţii
Orăştiei cucerite.

TARCĂU 1. Munţii ~, masiv muntos în
partea centrală a Carpaţilor Orientali,
între Valea Bicazului (la N şi NV),
aliniamentul văilor Tarcău şi Asău (la E),
Valea Trotuşului (la S) şi aliniamentul
văilor Bicăjel şi Tavardi (la V). Au
aspectul unor munţi joşi, cu alt. medii de
1 100–1 300 m, care fac trecerea de la zona
internă la cea externă a flişului. Sunt
alcătuiţi în special din gresii (gresia de
Tarcău) şi din alte roci aparţinând flişului
cretacic şi paleogen (şisturi, marno-argile,
fliş grezos-şistos, conglomerate). Din
cauza cutării lor în pânze de şariaj apar
frecvente hogback-uri şi supr. structurale.
Prezintă unele culmi înalte, dezvoltate
pe gresii, cu orientare NNV-SSE,
dominate de vârfuri ce depăşesc 1 400 m
alt. (Măgura Tarcăului 1 493 m, Glodu
1 439 m, Grinduşu 1 664 m) şi unele culmi
joase, separate de bazinete depresionare
(Aţa, Brateş ş.a.) şi înşeuări dezvoltate pe
marno-argile. Alt. max.: 1 664 m (vf.
Grinduşu sau Tărhăuş). Sunt acoperiţi cu
păduri de răşinoase şi de fag.
2. Com. în jud. Neamţ, alcătuită din
6 sate, situată la poalele de NE ale M-ţilor
Tarcău şi cele de NV ale M-ţilor
Goşmanu, în zona de confl. a râului
Tarcău cu Bistriţa; 3 518 loc. (1 ian. 2011):
1 728 de sex masc. şi 1 790 fem. Haltă de
c.f. (în satul Tarcău). Expl. de gresii. Expl.
şi prelucr. lemnului (cherestea). Pepinieră
piscicolă şi păstrăvărie (din 1902). În satul
Schitu Tarcău se află mănăstirea Tarcău
(de călugări), cu biserica având hramul
„Duminica Tuturor Sfinţilor”, ctitorie din

anii 1832–1833 a ieromonahului Avramie,
cu pridvor adăugat în 1936 şi declarată
monument istoric în 2004. Turnclopotniţă (1868). Chiliile au fost refăcute
în anii 1967–1968. Mănăstirea Tarcău are
în subordine schitul Brateş (aflat în satul
Tarcău) cu biserica având hramul „Sfinţii
Trei Ierarhi”, ctitorie din anul 1940 a
călugărului Veniamin Talpău. Schitul a
fost redeschis în 1992. În satul Tarcău
există biserica „Adormirea Maicii
Domnului”, sfinţită la 12 mai 1912,
renovată în anii 1998–2000 şi resfinţită la
1 oct. 2000. Monument închinat eroilor
Primului Război Mondial (în satul
Tarcău). Popas turistic (în satul Ardeluţa).
Rezervaţie forestieră în M-ţii Goşmanu,
cu arborete seculare de fag, brad şi molid
(171,3 ha).

TARCEA, com. în jud. Bihor, alcătuită din
3 sate, situată în Câmpia Ierului, pe râul
Ier; 2 622 loc. (1 ian. 2011): 1 313 de sex
masc. şi 1 309 fem. Obiecte împletite din
papură şi nuiele şi ştrand termal (în satul
Adoni). Fond cinegetic. În satul Tarcea,
menţionat documentar, prima oară, în
1163, cu numele Villa Thorsa, există o
biserică ortodoxă din 1846 şi o biserică
reformată-calvină din 1834. În satul
Adoni, atestat documentar în 1237, se află
biserica romano-catolică având hramul
„Sfânta Treime” (1786), o biserică grecocatolică (1790) şi o biserică reformată
(1950), iar în satul Galoşpetru, menţionat
documentar în perioada 1291–1294, există
conacele „Draveczky” (1846) şi „Frater”
(1860), o biserică reformată-calvină
(1621), o biserică romano-catolică (1855)
şi una greco-catolică (1892). Satul Tarcea
a fost distrus complet în timpul
dominaţiei otomane, rămânând nelocuit
în perioada 1692–1695, populaţia acestuia
crescând lent după anul 1720.

TARNA MARE, com. în jud. Satu Mare,
alcătuită din 4 sate, situată la poalele de
NV ale M-ţilor Oaş, la graniţa cu Ucraina;
3 780 loc. (1 ian. 2011): 1 840 de sex masc.
şi 1 940 fem. Expl. de andezit şi de min.
complexe (pirită, plumb, zinc, cupru,
argint). Expl. lemnului. Colectarea
ciupercilor de pădure. Centru pomiviticol. Izv. cu ape minerale carbogazoase, feruginoase. Satul Tarna Mare apare
menţionat documentar, prima oară, în
1430, cu numele Torna, iar apoi în 1450
(Tharna) şi 1471 (Tarna). Complexul
turistic „Tarna-Băi”.

TARNIŢA 1. Lac de acumulare realizat în
scop hidroenergetic pe râul Someşu Cald

(dat în folosinţă în 1974), situat în arealul
com. Gilău, jud. Cluj. Supr.: 270 ha; vol.:
74 mil. m3. Lungime: 7 km; lăţime max.:
3 km. Zonă de agrement pentru locuitorii
municipiului Cluj-Napoca.
2. Hidrocentrala ~ Õ Gilău (3).
3. Mănăstirea ~ Õ Boloteşti.

TAŞAUL, liman fluvio-maritim, salmastru, situat pe ţărmul Mării Negre, la
N de oraşul Năvodari; 23,35 km2; ad.
max.: 3,5 m.; vol.: 57 mil. m3. Lungime:
10 km; lăţime max.: 4 km. În el se varsă
râul Casimcea, care contribuie la
îndulcirea apelor lacului, ce devin astfel
favorabile pentru piscicultură şi irigaţii.

TAŞCA, com. în jud. Neamţ, alcătuită din
4 sate, situată la poalele de SE ale M-ţilor
Ceahlău şi cele de N ale M-ţilor Tarcău,
pe râul Bicaz; 2 676 loc. (1 ian. 2011): 1 328
de sex masc. şi 1 348 fem. Fabrică de
ciment. Prelucr. lemnului. Agroturism.
În satul Neagra, menţionat documentar,
prima oară, la 12 aug. 1611 cu numele
Chisirig, se află biserica „Sfântul Nicolae”
(29 m lungime, 9 m lăţime, 25,50 m
înălţimea turlelor) zidită în anii 1994–
1998, după proiectul arhitectului Nicolae
Ioan din Piatra-Neamţ, pe locul unei
bisericuţe din lemn ce data din 1743 –
bisericuţă mutată în Poiana Stânelor de
pe muntele Ceahlău în anul 2000. Biserica
nouă a fost pictată pe pereţii interori în
anii 1998–2000 de Armand Kuchta din
Iaşi.
TATANIR, lac în partea de N a Deltei
Dunării, situat în arealul com. Chilia
Veche, între braţul Chilia şi canalul
Pardina. Supr.: 700 ha. Legat de canalul
Pardina, spre E, prin gârla Gotca.

TATLAGEAC, liman fluvio-maritim,
situat pe ţărmul Mării Negre, în arealul
com. 23 August, jud. Constanţa. Supr.:
1,78 km2; vol.: 14 mil. m3; ad. max.: 2,5 m;
lungimea: 4,4 km; lăţimea medie: 200 m.
Lacul T. este separat de Marea Neagră
printr-un perisip (lat de c. 80 m şi înalt
de c. 2 m) pe care se află calea ferată
Constanţa–Mangalia. Până în 1965, apele
lacului T. comunicau cu cele ale Mării
Neagre printr-un emisar care a fost
ulterior astupat pentru a împiedica
scurgerea apei lacului în mare (nivelul
apei lacului este cu 95 cm mai ridicat faţă
de nivelul Mării Negre).
TAUŢ 1. Lac de acumulare, creat pe valea
superioară a râului Cigher, în zona
Dealurilor Cigherului (parte componentă
a Dealurilor Crişanei), în arealul com.

Tauţ. Supr. 240 ha; vol.: 14,3 mil. m3
(dispune de o rezervă de încă 11,8 mil.
m3 pentru atenuarea viiturilor). Lungime:
5 km; lăţime max.: 2 km.
2. Com. în jud. Arad, alcătuită din 4
sate, situată la poalele de N ale Dealurilor
Cigherului, pe râul Cigher şi afl. săi
Nădaş, Timercea ş.a.; 1 925 loc. (1 ian.
2011): 926 de sex masc. şi 999 fem. Expl.
de diatomit (în satul Minişu de Sus). Expl.
lemnului. Creşterea ovinelor şi porcinelor. Culturi de cereale, floarea-soarelui,
sfeclă de zahăr ş.a. Patru cămine culturale. Bibliotecă publică (6,6 mii vol.).
Ansamblu folcloric (1975). Agroturism
(sat de vacanţă). Fanfară civilă. Satul Tauţ
apare menţionat documentar, prima
oară, în 1334, cu numele Feltot, într-un
registru de dijme papale, iar în sec. 16
este atestat ca târg.

TAZLĂU 1. Râu, afl. stg. al Trotuşului la
c. 5 km aval de municipiul Oneşti; 85 km;
supr. bazinului: 1 098 km2. Izv. din partea
de E a M-ţilor Goşmanu, de sub vf.
Pintenu, de la 1 120 m alt., având o
direcţie generală de curgere de la NV
spre SE, cu pante medii ce variază între
25‰ în zona montană şi 3,4‰ în reg. de
vărsare. Străbate longitudinal depresiunea subcarpatică Tazlău (70 km
lungime), extinsă între Culmea Pietricica
Bacăului (la E) şi prelungirile M-ţilor
Goşmanu şi Berzunţi (la V), iar bazinul
său are o dezvoltare mai mare pe dr., spre
munţi, de unde primeşte şi cei mai
importanţi afluenţi (Geamăna, Şoimi,
Frăsiniş, Solonţ, Tazlău Sărat, Cernu ş.a.).
Pe cursul inf., la c. 5 km amonte de gura
de vărsare, s-a construit lacul de acumulare Belci, dat în folosinţă în 1963, cu
un vol. de 12,5 mil. m3 de apă. Dezafectat
în 1991 ca urmare a colmatării.
2. Subcarpaţii Tazlăului sau Trotuşului, subunitate a Subcarpaţilor Moldovei
(Subcarpaţii Orientali), situată între văile
râurilor Bistriţa (la N) şi Trotuş (la S) şi între
Culoarul Siretului (la E) şi prelungirile
M-ţilor Goşmanu şi Berzunţi (la V).
Cuprinde Depr. Tazlău (care ocupă cea mai
mare parte a lor), Culmea Pietricica
Bacăului şi Piem. Pânceştilor.
3. Depresiunea ~, depresiune subcarpatică situată în Subcarpaţii Tazlăului,
între Culmea Pietricica Bacăului (la E) şi
prelungirile M-ţilor Goşmanu şi Berzunţi
(la V), comunicând, spre N, cu Depr.
Cracău-Bistriţa prin şaua Nechitului
(aflată la 450 m alt.). Supr.: c. 800 km2.
Extinsă longitudinal, de o parte şi de alta

a Văii Tazlăului, sub forma unui uluc de
70 km lungime şi 10–15 km lăţime, care
coboară de la 400 m alt. în N la 320 m în
S, Depr. T. este una dintre cele mai tipice
depresiuni subcarpatice din România,
prezentând o limită clară spre V, la contactul cu munţii, printr-o denivelare
accentuată (200–300 m), care corespunde
liniei de încălecare a pânzei marginale a
flişului peste formaţiunile miocene ale
depresiunii. Relieful depresiunii este
format dintr-o câmpie aluvială etajată, cu
lunci şi terase bine dezvoltate în lungul
văilor Tazlău şi Trotuş. În N, depresiunea
este mai îngustă, evidenţiindu-se cinci
niveluri de terase precum şi culmi cu
înălţimi de 600–650 m, iar în S se lărgeşte,
fiind alcătuită din lunca extinsă a
Tazlăului (c. 1 km lăţime), din şapte
niveluri de terase şi mai multe culmi de
450–550 m înălţime. Din cauza unor
diferenţieri locale, Depr. T. a fost
împărţită de unii geografi în trei
compartimente: unul în partea de N
(Depr. Frumoasa), până în apropiere de
Teţcani, cu aspect de sinclinal disimetric,
larg deschis, cu relief colinar şi de terase;
altul mijlociu (Depr. Livezi-Helegiu), între
culmile Berzunţi (în V) şi Pietricica
Bacăului (în E), cu relief complex (lunci,
terase, culmi cu pante accentuate); altul
sudic (Depr. Caşin sau Oituz-Caşin), în
zona de confl. a Trotuşului cu apele
râurilor Tazlău, Oituz şi Caşin, prelungit
la S de Trotuş, pe culoarele văilor Caşin
şi Oituz, cu relief de luncă largă (peste 1
km lăţime), de terase marginale extinse
pe c. 10 km şi dealuri de 300–400 m
înălţime. În unele lucrări, Depr. OituzCaşin este considerată o unitate aparte în
cadrul ulucului subcarpatic al Subcarpaţilor Tazlăului. Clima Depr. T. este
moderată (temp. medie anuală: 6–8°C),
cu precipitaţii atmosferice care însumează 700–800 mm anual. Vegetaţie de
păşuni şi fâneţe naturale în alternanţă cu
pâlcuri de păduri de gorun şi fag. Este o
zonă intens populată, cu bogate zăcăminte de subsol (petrol, gips, sare),
cunoscută (în unele lucrări de specialitate) şi sub denumirea de Tazlău-Caşin.
4. Culmea Tazlăului Õ Pietricica.
5. Com. în jud. Neamţ, formată dintrun sat, situată în partea de N a Depr.
Tazlău, la poalele M-ţilor Goşmanu, pe
cursul superior al râului Tazlău; 2 933 loc.
(1 ian. 2011): 1 457 de sex masc. şi 1 476
fem. Expl. de petrol şi gaze naturale, de
sare gemă, de săruri de potasiu şi de
gresii. Expl. şi prelucr. lemnului (cheres-
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tea). În satul Tazlău, menţionat documentar în 1458, se află mănăstirea cu
acelaşi nume (de călugări), cu biserica
având hramul „Naşterea Maicii Domnului”, ctitorie din anii 1496–1497 a lui
Ştefan cel Mare, care păstrează la exterior
decoraţia originară executată din
cărămidă aparentă şi ceramică smălţuită
(are două rânduri de ocniţe sub cornişă
şi un rând de firide alungite care înconjură biserica pe toată înălţimea faţadelor),
precum şi o uşă din lemn, realizată în
1596 de meşterul Cozma, decorată cu
sculpturi. Pridvor adăugat în 1596. Picturile murale interioare originare au fost
refăcute în 1858–1859 cu prilejul reparării
bisericii. Biserica este înconjurată de un
zid de incintă, cu metereze şi două
turnuri de pază datând din 1497. Turnulclopotniţă, ridicat în sec. 16 de domnul
Petru Rareş, a fost distrus de incendiul din
8 febr. 1879 şi refăcut în 1902. În 1835,
biserica mănăstirii Tazlău a fost
transformată în biserică parohială,
devenind biserică monahală în 1860 şi
redevenind biserică de parohie în 1894.
În 1990 a fost reînfiinţată mănăstirea
Tazlău. În satul Tazlău se mai află biserica parohială „Sfânta Treime”, construită
în anii 1997–2002 şi pictată în 2006.
TAZLĂU-CAŞIN Õ Tazlău (3).
TAZLĂU SĂRAT Õ Zemeş.

TĂBĂCĂRIEI, Lacul ~, liman maritim
situat pe ţărmul Mării Negre, între
municipiul Constanţa şi staţiunea balneoclimaterică Mamaia. Supr.: 0,96 km2; vol.:
1,9 mil. m3; ad. max.: 6,4 m. Este legat de
lacul Siutghiol printr-o gârlă mică şi are
scurgere în Marea Neagră printr-un mic
canal. În regim natural prezintă un bilanţ
excedentar, respectiv, cantitatea de apă
provenită din precipitaţii, din aportul
izvoarelor subacvatice şi din scurgerea
apelor din lacul Siutghiol este mai mare
decât cantitatea de apă pierdută prin
evaporaţie şi prin scurgere în Marea
Neagră. Temp. apei lacului este în medie
de 12,9°C, iar mineralizarea de 750 g/l.
Bază piscicolă şi de sporturi nautice. Pe
malul lacului T. a fost construită (de
meşteri maramureşeni) o biserică din
lemn cu hramul „Sfântul Mina” (26 m
lungime, 13 m lăţime şi 43 m înălţime),
sfinţită la 9 nov. 1997.
TĂCUTA, com. în jud. Vaslui, alcătuită
din 7 sate, situată în Pod. Central
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Moldovenesc, pe râul Rediu; 3 327 loc.
(1 ian. 2011): 1 662 de sex masc. şi 1 665
fem. Expl. de gresii. Apicultură. Creşterea
bovinelor, ovinelor şi porcinelor. În satul
Tăcuta, menţionat documentar, prima
oară, în 1503, se află bisericile cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului”
(1790) şi „Sfântul Gheorghe” (1833–1839)
şi conacul „Sturdza” (sec. 19). Bisericile
cu hramurile „Sfântul Nicolae” (1802) şi
„Sfinţii Voievozi” (construită în 1834 pe
locul uneia din sec. 17), în satele
Protopopeşti şi Mirceşti.

TĂLMACIU, oraş în jud. Sibiu, situat în
partea de SE a Depr. Sibiu, la 350 m alt.,
la poalele de NE ale M-ţilor Lotrului, în
zona de confl. a râului Sadu cu Cibin, în
apropiere de pasul Turnu Roşu (de unde
începe pitorescul defileu al Oltului), la 18
km SE de municipiul Sibiu; 7 627 loc.
(1 ian. 2011): 3 781 de sex masc. şi 3 846
fem. Supr.: 132,2 km2, din care 3,3 km2 în
intravilan; densitatea: 2 311 loc./km2.
Staţie de c.f. Expl. de pietriş. Microhidrocentrală pe râul Sadu, intrată în
funcţiune în 1987. Producţie de utilaje
pentru ind. hârtiei, de echipamente
frigorifice şi de ventilaţie, de piese şi
accesorii pentru autovehicule, de
motoare şi caroserii pentru autovehicule,
de mobilă, de articole de marochinărie şi
voiaj, de încălţăminte, aţă, de huse auto,
de biscuiţi ş.a. Produse diverse din

Tălmaciu. Vedere parţială

răchită. Fermă de creştere a porcinelor.
Staţie de îmbuteliere a apei plate.
Bibliotecă publică (1952), cu 13 825 vol.
Istoric. În perimetrul oraşului T. au fost
descoperite vestigii materiale datând din
Neolitic (două topoare din piatră), din
perioadele dacică (brăzdar de plug) şi
romană (o fibulă din bronz) etc. Localit.
T. a fost întemeiată de coloniştii germani
la începutul sec. 13 şi apare menţionată
documentar, prima oară, în 1265, cu
numele Tholmach; în 1369 apare consemnată cu toponimul Civitas Tholmasch,
iar în 1854 saşii o numeau GrossTalmatsch. Până în 1453, T. a fost reşed.
unui scaun românesc, dată după care a
fost încorporat în scaunul Sibiului (cu
numele de Scaunul filial al Tălmaciului),
rămânând în această stare până în 1863
(cu excepţia perioadei 1535–1539, când a
fost anexat la Ţara Oltului). La 16/26 oct.
1599, oastea comandată de Mihai
Viteazul, venind dinspre Făgăraş spre
Şelimbăr pentru a face joncţiunea cu
oştile comandate de Radu Buzescu şi
banul Udrea, a trecut prin T. La 20 iul.
1849, trupele ţariste venite pentru a
înfrânge revoluţia din Transilvania, prin
Valea Oltului, au înfrânt aici trupele
maghiare comandate de Ihasz Daniel, iar
în timpul Primului Război Mondial,
perimetrul T. a intrat în zona de
operaţiuni militare în care s-au purtat
lupte crâncene. A fost declarat oraş la 18
apr. 1989, având în subordine ad-tivă 2
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sate: Colonia Tălmaciu şi Tălmăcel.
Monumente: în oraşul T. se află casa
parohială a bisericii evanghelice (1719) şi
biserica „Sfântul Nicolae” (1938–1942),
cu picturi murale interioare originare,
executate de Ioan Cazila din Sibiu, iar în
satul Tălmăcel, atestat documentar în
1453 cu numele Plopii, iar cu numele
actual după anul 1488, există biserica
ortodoxă „Cuvioasa Parascheva” (1784,
cu fresce din 1786). În sec. 13–14, turnul
de pază numit Turnu Roşu (sau Turnu
Spart), situată în prezent în arealul com.
Boiţa, împreună cu Cetatea Tălmaciului,
numită Landeskrone, construită în 1370–
1371 cu contribuţia coloniştilor germani,
având ziduri de 10 m înălţime ce
închideau un perimetru de 600 de paşi
făceau parte dintr-un vast sistem defensiv, organizat de oraşul Sibiu. Această
cetate a fost demantelată în 1453 din
ordinul lui Iancu de Hunedoara, azi în
ruină. În arealul oraşului T., pe terasa
râului Sadu, se află o rezervaţie botanică,
extinsă pe 20 ha, în cadrul căreia vegetează gladiola (Gladiolus imbricatus),
stânjenelul (Iris sibirica), narcisa (Narcissus
stellaris), mărarul porcului (Peucedanum
rochelianum), iarba neagră (Calluna vulgaris) ş.a. Până la 7 apr. 2004, oraşul T. a
avut în subordine ad-tivă satele Boiţa,
Lazaret, Lotrioara şi Paltin, care la acea
dată au format com. Boiţa, jud. Sibiu.
TĂLPAŞ, com. în jud. Dolj, alcătuită din
5 sate, situată în zona Dealurilor
Amaradiei, pe râul Plosca şi pe afl. lui,
Nistoi; 1 577 loc. (1 ian. 2011): 788 de sex
masc. şi 789 fem. Expl. de petrol. Pomicultură (pruni, meri, peri, caişi). În satul
Tălpaş se află bisericile „Sfântul Nicolae”
(1837–1840, reparată în anii 1911 şi 1933)
şi „Înălţarea Domnului” (1850), în satul
Soceni există biserica „Sfinţii Voievozi”
(1835), iar în astul Nistoi, biserica din
lemn cu hramul „Sfântul Dumitru”
(1814). Com. T. a fost înfiinţată la 7 apr.

2004 prin desprinderea satelor Mofleşti,
Nistoi, Puţinei, Soceni şi Tălpaş din com.
Fărcaş, jud. Dolj.
TĂMAŞU, masiv deluros în Muscelele
Argeşului, între râurile Topolog (la V) şi
Argeş (la E). Alt. max.: 1 104 m. Acoperit
cu păşuni, fâneţe şi livezi.

TĂMĂDĂU MARE, com. în jud. Călăraşi,
alcătuită din 7 sate, situată în Câmpia
Vlăsiei, pe râul Mostiştea; 2 339 loc. (1 ian.
2011): 1 202 de sex masc. şi 1 137 fem.
Culturi de cereale, plante tehnice şi de
nutreţ, floarea-soarelui, leguminoase
pentru boabe, legume, rapiţă, muştar ş.a.
Creşterea porcinelor şi a păsărilor. Muzeu
(în satul Călăreţi). Iaz piscicol şi pentru
irigaţii. Între 17 febr. 1968 şi 23 ian. 1981,
com. T.M. a făcut parte din jud. Ilfov. În
satul Tămădău Mare se află biserica
având hramul „Sfinţii 40 de Mucenici”
(1748, reprată în 1810 şi 1890), iar în satul
Tămădău Mic există o biserică din 1843.
În arealul satului Şeinoiu a fost
identificată o necropolă neolitică.
TĂMĂŞENI, com. în jud. Neamţ, alcătuită din 2 sate, situată în lunca şi pe terasele
Siretului; 9 436 loc. (1 ian. 2011): 4 769 de
sex masc. şi 4 667 fem. În satul Tămăşeni
se află un muzeu etnografic (1992), o
biserică romano-catolică zidită în 18621863 şi alta în 1956-1958, iar în satul
Adjudeni, atestat documentar în 1559,
există o biserică romano-catolică (19721986) şi o biserică din lemn din anul 1810.

TĂMĂŞEU, com. în jud. Bihor, alcătuită
din 4 sate, situată în Câmpia Barcăului,
pe râul Barcău, la 20 km N de municipiul
Oradea; 1 999 loc. (1 ian. 2011): 975 de sex
masc. şi 1 024 fem. Staţie de c.f. Producţie
de băuturi alcoolice şi răcoritoare; produse alim. Satul Tămăşeu este menţionat
documentar, prima oară, în 1219 şi apoi
într-un registru papal din 1332. În satul
Parhida, atestat documentar în 1216, se
află o biserică din sec. 13, cu transformări
din sec. 18. Com. T. a fost înfiinţată la 28
ian. 2003 prin desprinderea satelor
Niuved, Parhida, Satu Nou şi Tămăşeu
din com. Biharia, jud. Bihor.

TĂNĂSOAIA, com. în jud. Vrancea, alcătuită din 10 sate, situată în partea de SV
a Colinelor Tutovei, pe râurile Zeletin şi
Berheci; 2 209 loc. (1 ian. 2011): 1 162 de
sex masc. şi 1 047 fem. În satul Galbeni,
menţionat documentar, prima oară, în
1593, se află biserica având hramul
„Sfântul Nicolae” (ante 1809, refăcută în
1840 şi reparată în anii 1894, 1916, 1935).

Bisericile din lemn cu hramurile „Intrarea
în Biserică a Maicii Domnului (1776) şi
„Sfinţii Voievozi” (ante 1809, reparată în
1878), în satele Năneşti şi Călimăneasa.

TĂRÂŢA sau PIATRA
Mănăstirea ~ Õ Bârnova.

SFÂNTĂ,

TĂRCAIA, com. în jud. Bihor, alcătuită
din 4 sate, situată în Depr. Beiuş, pe
cursul superior al râului Crişu Negru, în
zona de confl. cu Tărcăiţa; 2 002 loc.
(1 ian. 2011): 968 de sex masc. şi 1 034
fem. Haltă de c.f. (în satul Tărcaia). Muzeu
etnografic (Tărcaia). Satul Tărcaia apare
menţionat documentar, prima oară, în
1332, cu denumirea de Sacerdos de villa
Tharcand. Bisericile ortodoxe, din lemn,
cu acelaşi hram – „Adormirea Maicii
Domnului”, în satele Totoreni (1696–
1697, cu picturi din 1818, executate de
Simion Darabant) şi Mierag (1756, cu
iconostas pictat în 1783 de Teodor din
Kasa) şi cu hramul „Pogorârea Duhului
Sfânt” (construită în 1796 de meşterul Ilie
Traian şi pictată în 1816 de Simion
Darabant), în satul Tărcăiţa.
TĂRHĂUŞ Õ Grinduşu şi Tarcău (1).

TĂRLUNG, râu, afl. stg. al Râului Negru;
51 km; supr. bazinului: 457 km2. Izv. din
partea de N a M-ţilor Grohotiş, de sub
vf. Grohotiş, de la 1 440 m alt., curge pe
direcţie S-N, străbătând mai întâi zona
montană, unde panta medie este de 30‰,
iar apoi, în aval de Săcele, drenează Piem.
Săcele (construit de el însuşi) şi, în
continuare, partea de E a Depr. Braşov.
Pe cursul său mijlociu, în apropiere de
Săcele, a fost construit un lac de
acumulare pentru alimentare cu apă, cu
o supr. de 123 ha şi un vol. de 13,8 mil.
m3.

TĂRLUNGENI, com. în jud. Braşov,
alcătuită din 4 sate, situată în partea de
E a Depr. Braşov, pe râurile Tărlung şi
Zizin; 8 493 loc. (1 ian. 2011): 4 248 de sex
masc. şi 4 245 fem. Nod rutier. Expl. de
balast şi de argilă. Producţie de maşini
agricole, de cherestea, cuie, bolţari,
ferăstraie, spirt şi de cărămidă. Muzeu
etnografic. Staţiune balneoclimaterică, în
satul Zizin (Õ). Satul Tărlungeni apare
menţionat documentar, prima oară, la 4
nov. 1484, iar la 21 iun. 1578 satul a fost
distrus în proporţie de 50% de un
incendiu. Biserica ortodoxă cu hramul
„Sfânta Treime” (sec. 18), în satul Zizin.
Punct fosilifer (Purcăreni) cu calcare
recifale jurasice, corali şi crustacei.

Tăşnad
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TĂRTĂRĂU, vârf în M-ţii Parâng; 1 959
m alt.

TĂRTĂŞEŞTI, com. în jud. Dâmboviţa,
alcătuită din 3 sate, situată în Câmpia
Titu, pe râul Ilfov; 5 091 loc. (1 ian. 2011):
2 450 de sex masc. şi 2 641 fem. Haltă de
c.f. (în satul Bâldana). Centru pomicol.
Fermă avicolă. Între 17 febr. 1968 şi 23
ian. 1981, com. T. a făcut parte din jud.
Ilfov. În satul Tărtăşeşti se află biserica
„Sfântul Nicolae” (1853), în satul Gulia
este biserica „Sfânta Treime” (1898-1899),
iar în satul Bâldana există mănăstirea cu
acelaşi nume (de călugări), iniţial un schit
de călugăriţe, cu biserica având triplu
hram – „Adormirea Maicii Domnului”,
„Sfântul Nicolae” şi „Sfântul Gheorghe”,
construită în anii 1827–1831 prin
strădania preotului Gheorghe Bâldănescu
şi a soţiei sale, Maria, schit care a
funcţionat până în 1894 când a devenit
biserică de parohie. În 1994, fostul schit
a fost reactivat ca mănăstire de călugări,
executându-se lucrări de reabilitare până
în anul 2006, iar la 8 oct. 2006 ansamblul
monahal a fost sfinţit.
TĂŞADULUI, Dealurile ~, zonă
deluroasă în partea de N-NE a Dealurilor
Pădurii Craiului (parte componentă a
acestora), situată la marginea de NV a
M-ţilor Pădurea Craiului, formând
cumpăna de ape între bazinele hidrografice ale râurilor Crişu Repede şi Crişu
Negru. Sunt alcătuite din depozite
pleistocene (argile, nisipuri, pietrişuri) şi
cuaternare (argile, nisipuri loessoide), cu
unele intercalaţii de depozite sarmaţiene
(conglomerate, gresii, marne nisipoase).
Alt.: 411 m (cea mai mare din întregul
complex al Dealurilor Pădurii Craiului).

TĂŞNAD 1. Câmpia Tăşnadului,
câmpie în partea de NV a României,
parte componentă a Câmpiei Someşului,
situată între râul Crasna (la E), Colinele
Toglaciului (la SE), Dealurile Crasnei (la
S) şi râul Ier (la V şi N), având forma unui
evantai. Este o câmpie înaltă (140–180 m
alt.), subcolinară, cu caracter de acumulare piemontană, în care văile râurilor
s-au adâncit cu 70–80 m. Acoperită cu
soluri argilo-iluviale, propice culturilor
agricole, precum şi pentru pomicultură
şi viticultură.
2. Oraş în jud. Satu Mare, situat în
zona de contact a Câmpiei Tăşnadului cu
Colinele Toglaciului, la 160 m alt., pe
valea râului Cehal, la 60 km SV de
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Tătaru

municipiul Satu Mare; 9 304 loc. (1 ian.
2011): 4 501 de sex masc. şi 4 803 fem.
Supr.: 96,6 km2, din care 6 km2 în
intravilan; densitatea: 1 550 loc./km2.
Staţie (în oraşul Tăşnad) şi haltă de c.f.
(în satul Cig). Nod rutier. Expl. de argilă.
Construcţii de utilaje şi piese de schimb
pentru ind. chimică. Producţie de motoare hidraulice, de mobilă, de conf.,
încălţăminte, obiecte de uz casnic (râşniţe,
stropitori, săpăligi) şi de cărămidă.
Prelucr. primară a fructelor; produse de
panificaţie. Centru pomi-viticol. Fermă
de creştere a porcinelor. Casă de cultură.
Muzeu de istorie şi etnografie, cu specific
local (din 1978). Istoric. Localitatea apare
menţionată documentar, prima oară, în
1021, apoi la 6 mai 1246 cu toponimul
possessio Thasnad, în 1456, iar în 1599 este
consemnată cu numele oppidum Thasnad.
În 1474, episcopul Ardealului a cerut
regelui Matia Corvin dreptul de a
construi o cetate la Tăşnad, menţionată
ulterior în documentele anului 1570.
Ocupată de turci în 1660, aşezarea a
rămas sub stăpânirea acestora timp de 30
de ani. În 1709 şi 1739, populaţia din
Tăşnad a fost decimată de o epidemie de
holeră. În 1740–1750 şi 1757–1758, aici au
fost colonizate mai multe familii de
germani. Între 30 aug. 1940 şi 25 oct. 1944
localit. T. s-a aflat sub ocupaţie maghiară.
La 17 febr. 1968, localit. a fost declarată
oraş, având în subordine ad-tivă 6 sate:
Blaja, Cig, Raţiu, Sărăuad şi Valea Morii.
În anul 2000, oraşul T. a fost declarat
staţiune turistică. Monumente: biserica
„Sfântul Mihail", în stil gotic (azi biserică
reformată), datând din 1476, cu unele
modificări din 1776 şi 1867 şi turn ridicat
în 1814–1822; catedrala „Adormirea
Maicii Domnului” (40 m lungime, 22 m
lăţime, 47 m înălţime), construită în 19882000 pe locul uneia din 1893, cu fresce în
stil neobizantin; biserica romano-catolică
(1903-1905, renovată în 1971-1973); biserica
greco-catolică (1996); castelul „Cserey
Fischer”, construit în stilul Renaşterii târzii
(1771), găzduieşte în prezent Muzeul de
istorie şi etnografie; biserica ortodoxă cu
hramul „Sfântul Grigore Teologul” (1777),
în satul Sărăuad; În perimetrul oraşului
se află două lacuri de agrement, construite
în anii 1968–1969, unul cu o supr. de 9 515
m2 şi altul de 8 419 m2.
TĂTARU 1. Munţii ~, masiv muntos în
Carpaţii de Curbură, situat între alinia-

mentul văilor superioare ale Buzăului şi
Telejenelului (la V) şi cursul superior al
râului Bâsca Chiojdului (la E), fiind strâns
sudat spre N-NE de prelungirile M-ţilor
Siriu. Prezintă o culme principală, cu
direcţie NE-SV, din care se desprind mai
multe culmi secundare spre V-NV şi
E-SE. Culmea pr. este dominată de mai
multe vârfuri (Tătăruţu 1 412 m, Mănăilă
1 465 m, Vârfu lui Crai 1 473 m) despărţite de şei largi. Alt. max.: 1 477 (vf.
Tătaru Mare, situat în partea central-nordică a masivului). M-ţii T. sunt alcătuiţi
din fliş şistos-grezos, cu intercalaţii de
gresii masive.
2. Vârf în M-ţii Giurgeu, reprezetând
alt. max. a acestora (1 634 m).
3. Braţ secundar în partea de N a
Deltei Dunării, desprins din braţul Chilia
(pe partea dreaptă), situat pe terit. com.
Chilia Veche, jud. Tulcea. Lungimea: 25
km; lăţimea: 400–800 m; ad. max.: 20 m.
4. Lac în partea de V a Deltei Dunării,
la N de braţul Tulcea, pe terit. com.
Ceatalchioi, jud. Tulcea. Supr.: 220 ha.
5. Ostrov în partea de N a Deltei
Dunării, situat între braţele Chilia şi
Tătaru, pe terit. com. Chilia Veche, jud.
Tulcea. Supr.: 400 ha.
6. Com. în jud. Prahova, alcătuită din
3 sate, situată la poalele de NV ale Dealului
Istriţa; 1 048 loc. (1 ian. 2011): 521 de sex
masc. şi 527 fem. Centru pomi-viticol. Satul
Tătaru este atestat documentar în 1486. În
satul Podgoria se află schitul rupestru „La
Chilii” (sf. sec. 16–începutul sec. 17).

TĂTĂRANI, com. în jud. Dâmboviţa,
alcătuită din 4 sate, situată în zona de
contact a Subcarpaţilor Ialomiţei cu Piem.
Cândeşti, pe cursul superior al râului
Dâmboviţa; 5 550 loc. (1 ian. 2011): 2 758
de sex masc. şi 2 792 fem. Produse textile
(confecţii). Sere legumicole. Pomicultură
(meri, pruni, peri). Muzeu cu obiecte
religioase (în satul Căprioru). Bisericile
cu acelaşi hram – „Înălţarea Domnului”,
în satele Priboiu (1831, cu picturi murale
interioare din 1835) şi Tătărani (1848) şi
cu hramuri duble – „Tăierea Capului
Sfântului Ioan Botezătorul” şi „Sfântul
Nicolae” (1805–1810) şi „Adormirea
Maicii Domnului” şi „Sfântul Nicolae”
(1820), în satele Căprioru şi Gheboieni.

TĂTĂRANU, com. în jud. Vrancea,
alcătuită din 5 sate, situată în Câmpia
Siretului Inferior, pe râul Râmnic; 4 817
loc. (1 ian. 2011): 2 297 de sex masc. şi
2 520 fem. Nod rutier. Staţie (în satul
Bordeasca Nouă) şi haltă de c.f. (în satul

Tătăranu). Fabrică de zahăr, ruinată după
1990. Culturi de cereale, de floareasoarelui, plante de nutreţ, legume etc.
Biserica „Naşterea Maicii Domnului"
(2002-2011), în satul Bordeasca Veche.

TĂTĂRĂNI, com. în jud. Vaslui, alcătuită
din 9 sate, situată în partea de E a Pod.
Central Moldovenesc, pe râul Crasna şi
pe afl. său Blăgeşti; 2 347 loc. (1 ian. 2011):
1 185 de sex masc. şi 1 162 fem.
Viticultură. Iaz pentru piscicultură. În
satul Tătărăni, menţionat documentar,
prima oară, în 1438 şi apoi în 1463 cu
numele Gălăşani (uneori Gălăşeşti;
denumirea actuală datează din 1623), se
află o biserică având hramul „Adormirea
Maicii Domnului” (ante 1809) şi o pădure
de plopi seculari, declarată rezervaţie
forestieră, iar în satul Stroieşti există
biserica cu hramul „Adormirea Maicii
Domnului” (1854–1857). Bisericile din
lemn cu hramurile „Sfinţii Apostoli Petru
şi Pavel” (ante 1809), „Sfinţii Voievozi”
(1818 sau 1823) şi „Sfântul Nicolae” (1865–
1866), în satele Valea lui Bosie, Giurgeşti
şi Crăsnăşeni.
TĂTĂRĂŞTI, com. în jud. Bacău, alcătuită din 7 sate, situată în partea de SV a
Colinelor Tutovei, pe stg. văii Siretului;
2 479 loc. (1 ian. 2011): 1 305 de sex masc.
şi 1 174 fem. În satul Tătărăşti se află
bisericile cu hramurile „Sfântul Nicolae”
(1798, reparată în 1851 şi 1878 şi căzută
în ruină în 1909) şi „Intrarea în Biserică
a Maicii Domnului” (ante 1809), iar în
satul Ungureni, bisericile cu hramurile
„Sfinţii Voievozi” (ante 1809, refăcută în
1926) şi „Schimbarea la Faţă” (1842).
Biserică din cărămidă, cu hramul „Sfântul
Dumitru” (1854, reparată în 1873), în
satul Gherdana şi biserică din lemn cu
hramul „Adormirea Maicii Domnului”
(1770, ruinată în 1936 şi refăcută în 1948),
în satul Drăgeşti.

TĂTĂRĂŞTII DE JOS, com. în jud.
Teleorman, alcătuită din 7 sate, situată în
Câmpia Găvanu-Burdea, pe râul
Teleorman; 3 762 loc. (1 ian. 2011): 1 803
de sex masc. şi 1 959 fem. Expl. de petrol.
Prelucr. lemnului. Culturi de cereale,
floarea-soarelui, plante tehnice, uleioase
şi de nutreţ, leguminoase pentru boabe,
legume etc. Viticultură. Satul Tătărăştii
de Jos apare menţionat documentar în
1741 pe o listă a satelor. În perioada 1870–
1876 a fost unit cu Tătărăştii de Sus. În
satul Slăveşti, atestat documentar în 1510,
se află ruinele bisericii „Zlăteşti” (sf. sec.
18) şi o casă ţărănească din 1800.

TĂTĂRĂŞTII DE SUS, com. în jud.
Teleorman, alcătuită din 3 sate, situată în
Câmpia Găvanu-Burdea, pe râul
Teleorman; 2 957 loc. (1 ian. 2011): 1 489
de sex masc. şi 1 468 fem. Satul Tătărăştii
de Sus apare menţionat documentar,
prima oară, în 1538, iar în 1741 este
consemnat pe o listă a satelor. În perioada
1870–1876 a fost unit cu Tătărăştii de Jos.
În satul Tătărăştii de Sus se află un
complex fortificat, format din casele
boiereşti ale fam. Bălăceanu şi o biserică,
a căror construcţie s-a terminat în 1798.
Zidul de incintă este înalt de 7 m şi prevăzut cu turnuri rotunde la colţuri, dotate
cu metereze. Interiorul curţii boiereşti are
o supr. de 5 400 m2. În satul Udupu există
biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”
(1846).

TĂTĂRUŞI, com. în jud. Iaşi, alcătuită
din 5 sate, situată în SE Pod. Fălticeni
(Pod. Sucevei), pe râul Conţeasca; 5 552
loc. (1 ian. 2011): 2 823 de sex masc. şi
2 729 fem. Expl. de gresii şi de lemn.
Culturi de cartofi. Centru de pielărie şi
cojocărit şi de prelucr. artistică a lemnului. Muzeu. În satul Tătăruşi, menţionat documentar, prima oară, la 2 iul.
1398, iar apoi la 19 aug. 1472, într-un
hrisov de danie emis de Ştefan cel Mare,
se află bisericile cu hramurile „Sfântul
Vasile” (1827) şi „Sfântul Nicolae” (1842).

TĂTULEŞTI, com. în jud. Olt, alcătuită
din 6 sate, situată în partea centrală a
Piem. Cotmeana, pe cursul superior al
râului Vedea; 1 122 loc. (1 ian. 2011): 536
de sex masc. şi 586 fem. Bisericile cu
acelaşi hram – „Cuvioasa Parascheva”, în
satele Tătuleşti (1812), Mirceşti (1859–
1862) şi Momaiu (sec. 19); biserică având
dublu hram – „Cuvioasa Parascheva” şi
„Sfântul Nicolae” (1864), în satul
Bărbălăi. Satul Tătuleşti apare menţionat
documentar, prima oară, la 22 iul. 1570.
TĂU, Lacul de acumulare ~ Õ Sebeş (1).

TĂUL AGĂŢAT, lac glaciar în M-ţii Retezat,
situat la 2 208 m alt. Supr.: 0,11 ha; ad.
max.: 2,3 m.

TĂUL ASCUNS, lac glaciar în M-ţii
Retezat, situat la 2 180 m. Supr.: 0,38 ha;
ad. max.: 1,7 m.
alt.
TĂUL CUSTURII Õ Custura Mare.

TĂUL FĂRĂ FUND, lac glaciar situat în
M-ţii Parâng, la 1 978 m alt. Supr.: 3,76
ha; ad. max.: 17,6 m. Este cel mai mare şi
mai adânc lac din M-ţii Parâng. Declarat
rezervaţie naturală.

TĂUL LUCIOS Õ Pietrele Albe.

TĂUL NEGRU Õ Negru, Tăul ~.
TĂUL ŞTIRBUL Õ Ştirbul.

TĂUL ŞTIUCII Õ Ştiucii, Lacul ~.

TĂUL ŢAPULUI, lac glaciar în M-ţii
Retezat, la 2 160 m alt. Supr.: 2, 28 ha; ad.
max.: 5,9 m.

TĂURENI, com. în jud. Mureş, alcătuită
din 3 sate, situată în Colinele Luduşului,
pe Pârâu de Câmpie; 980 loc. (1 ian. 2011):
508 de sex masc. şi 472 fem. Haltă de c.f. (în
satul Tăureni). Prelucr. lemnului (mobilier). Culturi de cereale, plante tehnice
şi de nutreţ ş.a. Agroturism. Satul
Tăureni este atestat documentar în 1454.
TĂUŞOARE, Peştera de la ~ Õ Izvorul
Tăuşoarelor.

TĂUTEU, com. în jud. Bihor, alcătuită din
5 sate, situată în zona de contact a
Câmpiei Barcăului cu Dealurile
Barcăului, pe râul Bistra; 4 510 loc. (1 ian.
2011): 2 252 de sex masc. şi 2 258 fem.
Haltă de c.f. (în satul Chiribiş). În arealul
satului Tăuteu a fost descoperit un
depozit de bronz (topoare, seceri, 12
brăţări, doi butoni) şi de aur (cinci verigi
din aur ş.a.) depus într-un vas ceramic
de dimensiuni mari, datând de la începutul primei Epoci a fierului (Hallstatt,
c. 1200–450/300 î.Hr.) şi a fost identificat
un mormânt de înhumaţie (sec. 4 d.Hr.)
în care s-au găsit două oenochoe din
argint, decorate „au repousse”. În satul
Tăuteu, menţionat documentar, prima
oară, în perioada 1291–1294, se află o
biserică din sec. 15 (azi biserică reformată). Agroturism.

TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ, oraş în jud.
Maramureş, situat în partea de N a Depr.
Baia Mare, la poalele de S ale M-ţilor
Gutâi, pe râul Băiţa; 7 775 loc. (1 ian.
2011): 3 828 de sex masc. şi 3 947 fem.
Supr.: 125,6 km2, din care 6,5 km2 în
intravilan; densitatea: 1 196 loc./km2.
Aeroport care deserveşte municipiul Baia
Mare, situat la 10 km V de oraş. Staţie de
c.f. (în satul Buşag). Zăcăminte de min.
complexe (în satele Băiţa şi Nistru) şi de
pirite cuprifere (Nistru). Producţie de
mobilă, de produse lactate şi de sucuri
naturale din fructe. Muzeul tipografului
Kiss Miklós. Bibliotecă publică (peste
10 000 vol.). Şase cămine culturale.
Pomicultură (meri, peri, pruni, piersici).
Pădure de castan comestibil. Viticultură.
Creşterea bovinelor (Buşag). Centru de
confecţionare a lăzilor de zestre, cu veche
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tradiţie (c. 200 ani), în satul Băiţa, şi fost
centru de ceramică populară (în oraşul
Tăuţii-Măgherăuş) în care s-au lucrat
până nu demult vase de uz casnic,
smălţuite. Izvoare cu ape minerale. În
arealul satului Buşag au fost descoperite
urmele unei aşezări paleolitice. În oraşul
Tăuţii-Măgherăuş, menţionat documentar, prima oară, la 23 apr. 1440 şi apoi
în 1490, se află o biserică din sec. 14–15
(azi biserică reformată), una romanocatolică (1875) şi două biserici ortodoxe
cu hramurile „Sfinţii Apostoli Petru şi
Pavel” (1560, refăcută în 1630) şi „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1885).
Com. T.-M. a fost trecută în categoria
oraşelor la 7 apr. 2004.

TÂMBOEŞTI, com. în jud. Vrancea,
alcătuită din 5 sate, situată în zona de
contact ale Câmpiei şi Glacisului
Râmnicului cu Subcarpaţii Vrancei, la
poalele de E ale Dealului Căpăţânii; 3 138
loc. (1 ian. 2011): 1 486 de sex masc. şi
1 652 fem. Centru viticol şi de vinificaţie.
Bisericile cu hramurile „Sfântul Nicolae”
(1717), din lemn, în satul Slimnic şi
„Cuvioasa Parascheva” (1720), din zid,
în satul Tâmboeşti. Popas turistic. Până
la 7 mai 2004, com. T. a avut în
componenţă satul Obrejiţa, care la acea
dată a devenit comună de sine stătătoare.
TÂMNA, com. în jud. Mehedinţi, alcătuită
din 11 sate, situată în zona Piem.
Bălăciţei, pe râul Huşniţa; 3 335 loc. (1
ian. 2011): 1 705 de sex masc. şi 1 630 fem.
Staţie de c.f. (în satul Tâmna), inaugurată
la 5 ian. 1875. Nod rutier. Creşterea
ovinelor. Pomicultură. În satul Tâmna se
află biserica având hramul „Sfântul
Nicolae” (1808), iar în satul Valea Ursului
există biserica din lemn cu hramul
„Sfântul Gheorghe” (1776), declarată
monument istoric; casa lui Mihai Dăncău
(1908), în satul Cremenea.

TÂMPA, masiv muntos (ramificaţia
nordică a Masivului Postăvaru), care
domină dinspre SE municipiul Braşov,
situat între văile Şchei şi Răcătău. Alcătuit
predominant din calcare tithonice pe care
s-au dezvoltat unele fenomene carstice.
Alt.: 957 m. Vârful masivului este legat
prin telecabină cu municipiul Braşov,
aflat la poalele sale. Rezervaţie naturală
complexă (188,2 ha), cu specii de plante
ocrotite de lege (laleaua pestriţă/ Fritillaria montana, papucul-doamnei/Cypripedium calceolus), endemice (crucea
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voinicului/Hepatica
transsylvanica,
obsiga/Bromus barcensis) şi rare (Coronilla
coronata) şi o bogată faună reprezentată
prin urşi, veveriţe, vipere, guşteri,
şorecarul comun, corbi etc. Aici se
întâlnesc şi câteva rarităţi faunistice,
printre care două specii de lepidoptere
(Colias erate, Argynis pandora var. dacica),
precum şi alte 17 specii şi varietăţi de
nevertebrate rare în România, cum sunt
Apechtis rufata, Ichneumon fulvidactylus,
Amblyteles astrata, Hoplitophrys brisckei ş.a.
Pe versantul de S al masivului T., mai
însorit şi mai uscat, vegetează câteva
specii de stepă, între care colilia (Stipa
pulcherrima), iacintul sălbatic (Hyacinthella
leucophaea) – plantă rară în România,
originară din stepele asiatice, miruţa
(Anchusa barrelieri), iarba-şarpelui roşie
(Echium rubrum) ş.a. Versanţii sunt
acoperiţi de arborete rezultate în mare
parte din plantaţii, în care principalele
specii sunt pinul (Pinus sylvestris) şi laricele
(Larix decidua) alături de care se află şi specii
spontane ca fagul, gorunul, carpenul, teiul
şi ulmul. Subarboretul este alcătuit din alun
(Coryllus avellana), soc (Sambucus racemosa),
sânger (Cornus sanguinea), corn (Cornus
mas), paţachina (Rhamnus frangula) ş.a.
Important obiectiv turistic (de pe vârful său
se poate admira panorama municipiului
Braşov şi a Ţării Bârsei).
TÂMPĂHAZA Õ Rădeşti.

TÂMPENI Õ Movileni (3).
TÂMPEŞTI Õ Războieni.

TÂRGOVEŢI Õ Boloteşti.

TÂRGOVIŞTE 1. Câmpia Târgoviştei,
câmpie piemontană înaltă (alt. medie: 200
m), rezultată din unirea conurilor de
dejecţie ale Dâmboviţei şi Ialomiţei,
situată în partea central-nordică a
Câmpiei Române (fiind parte compo-

Târgovişte (2). Liturghierul lui Macarie (1508)

Târgovişte (2). Ansamblul Curţii Domneşti (vedere aeriană)

nentă a acesteia), între Subcarpaţii
Ialomiţei (la N), râul Ialomiţa (la E),
Câmpia Titu (la S) şi râul Cobia, respectiv
Piem. Cândeşti (la V). Este constituită
predominant din depozite aluviale,
aparţinând Pleistocenului superior
(îndeosebi pietrişuri şi nisipuri), care apar
pe terasele râurilor, peste care s-au format
diferite categorii de soluri argiloiluviale,
propice culturilor agricole. Câmpia T. este
intens fragmentată de văile unor râuri
(Ursoaia, Şuţa, Dâmboviţa, Ilfov, Ialomiţa
ş.a.), care pe anumite porţiuni s-au
deplasat în diagonală, pe direcţie NV-SE.
2. Municipiu în partea central-sudică
a României, reşed. jud. Dâmboviţa, situat
în Câmpia Târgoviştei, în apropiere de
Subcarpaţii Ialomiţei, la 280–292 m alt.,
pe râul Ialomiţa, la 72 km NV de capitala
ţării (municipiul Bucureşti); 87 804 loc.
(1 ian. 2011): 41 735 de sex masc. şi 46 069
fem. Supr.: 50,4 km2, din care 24,5 km2 în
intravilan; densitatea: 3 584 loc./km2.
Nod feroviar (staţia de c.f. a fost
inaugurată la 2 ian. 1884) şi rutier.
Important centru industrial al ţării, cu
întreprinderi producătoare de oţeluri
aliate şi înalt aliate, sârmă şi bare din
oţeluri speciale, benzi electrotehnice
laminate la rece, strunguri automate,
utilaj petrolier, automacarale, material
rulant feroviar şi rutier, maşini-unelte
(dispozitive de frezat şi găurit),
armament şi muniţie, fire, cabluri şi
becuri electrice, mobilă, saltele, articole

de sport, lacuri şi vopsele, confecţii
textile, mat. de constr. (prefabricate din
beton), produse alim. (preparate din
carne şi lapte, gemuri, sucuri naturale,
nectar, drojdie, spirt, panificaţie ş.a.). Sere
legumicole. Tipografie. Teatrul „Tony
Bulandra” (inaugurat la 30 ian. 2002) şi
Teatrul de păpuşi „Neghiniţă” (f. 1983).
Universitatea de stat „Valahia” (f. 1992),
cu şase facultăţi. Şcoli vechi (în 1640 a fost
înfiinţată o şcoală care în perioada 1646–
1652 a funcţionat ca „schola graeca e
latina”, în 1741 este atestată Şcoala
Domnească şi Şcoala grecească de pe
lângă biserica Stelea, în 1842 existau trei
şcoli particulare în care se predau limbile
română, franceză şi greacă, iar în 1874–
1875 a fost înfiinţată prima şcoală de tip
secundar, transformată în liceu în 1921).
Biblioteca judeţeană „Ion HeliadeRădulescu” (f. 1944), cu 326 204 vol.
Numeroase muzee: Complexul muzeal
judeţean, cu colecţii de arheologie, istorie,
arte plastice, etnografie, documente
literare, cărţi vechi, manuscrise ş.a.
înfiinţat în 1967; Complexul naţional
muzeal „Curtea Domnească”, înfiinţat în
1944, include obiecte de artă bisericească
din epoca brâncovenească, veşminte
preoţeşti, tipărituri vechi, mobilier,
ceramică, podoabe, arme etc.; Muzeul de
Artă (picturi religioase, mobilier de epocă,
ţesături orientale, podoabe ş.a.), înfiinţat
în 1971; Muzeul de Istorie şi Arheologie
înfiinţat în 1944 (ceramică şi figurine
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neolitice, ceramică din Epoca bronzului,
tezaurele monetare din argint, macedonene şi thassiene, de la Căprioru,
datând din sec. 2 î.Hr., tezaurul de
monede dacice de la Adânca ş.a.); Muzeul
scriitorilor dâmboviţeni (1967); Muzeul
tiparului şi al cărţii vechi româneşti,
înfiinţat la 11 mai 1967 (manuscrise,
documente, tipărituri din sec. 17–18,
printre care Cazania lui Varlaam, 1643,
Noul Testament, 1648, cărţi bisericeşti ş.a.);
Casa-atelier „Gheorghe Petraşcu” (picturi,
gravuri, desene, obiecte personale ale
pictorului) în care a trăit şi creat marele
pictor în perioada 1922–1944; casele

memoriale „Grigore Alexandrescu”, „Ion
Heliade-Rădulescu”, „I. Al. BrătescuVoineşti”. La T. are loc anual (din 1967),
în luna octombrie, Festivalul naţional de
interpretare a romanţelor „Crizantema de
aur”, devenit (din 1992) Festivalul
internaţional de interpretare a romanţelor,
şansonetelor şi canţonetelor „Crizantema
de aur”. Post local de televiziune al
Antenei 1 (inaugurat la 3 aug. 2008).
Parcul „Chindia” (6 ha), cu grădină
zoologică. Spital municipal, cu vechi tradiţii (1822). Istoric. Săpăturile arheologice
efectuate în perimetrul oraşului şi în satele
din apropiere au scos la iveală vestigii
materiale datând din Neoliticul târziu
(fragmente ceramice aparţinând culturii
Gumelniţa, milen. 4–3 î.Hr., fusaiole,
cuţite, răzuitoare din piatră, vârfuri de
lance şi de săgeţi ş.a.), din Epoca bronzului
(topoare din bronz, dălţi ş.a.), din perioada
geto-dacică, din sec. 1–3, 5–6, 8–10 şi 12–14.
Localitatea apare menţionată documentar, prima oară, în 1396, într-o notă
de călătorie a cruciatului bavarez Johann
Schiltberger (martor ocular al bătăliei de
la Nicopole din 25 sept. 1396 dintre
armata condusă de regele Ungariei,
Sigismund de Luxemburg şi cea turcă
aflată sub comanda sultanului Baiazid I
Trăsnetul) care aminteşte că Mircea cel
Bătrân, domn al Ţării Româneşti, a mutat
în acel an (1396) capitala Ţării Româneşti
de la Curtea de Argeş la Târgovişte,
construind aici Curtea Domnească şi
paraclisul, împrejmuite cu o palisadă şi
pământ bătut. La sf. sec. 14, aşezarea avea
o structură urbană bine definită, cu o
reţea stradală şi locativă armonios
închegată pe zone şi întregită (la
începutul sec. 15) cu definitivarea
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ansamblului Curţii Domneşti. Într-un act
emis în 1418 de către Mihai, fiul lui
Mircea cel Bătrân, este atestată existenţa
oraşului Târgovişte. Situat la încrucişarea
unor importante drumuri comerciale şi
aflat pe drumul comercial continental ce
asigura legăturile între Europa Centrală
şi ţările Orientului Apropiat, oraşul T. a
îndeplinit funcţia de capitală a Ţării
Româneşti din 1396 şi până în 1659 (când
domnul Gheorghe Ghica a mutat
capitala la Bucureşti), timp în care a fost
cel mai important centru economic, adtiv, cultural şi comercial al ţării (aici
ajungeau mărfuri aduse de negustori din
Boemia, Italia, Orient ş.a.). Rolul activ de
capitală a Ţării Româneşti reiese şi din
faptul că în perioada 1459–1545, la T. au
fost emise majoritatea actelor cancelariei
domneşti (peste 230). În 1443 (şi, din nou,
în 1737) oraşul a fost jefuit şi incendiat
de turci, iar în vara anului 1462 a fost
teatrul unor lupte crâncene între oastea
lui Vlad Ţepeş şi armatele invadatoare,
comandate de Mahomed II, din care
domnul Ţării Româneşti a ieşit învingător. În timpul domniei lui Radu cel
Mare (1495–1508), oraşul T. ajunsese un
însemnat centru cultural al Ţării Româneşti,
prin înfiinţarea, la mănăstirea Dealu din
apropiere, de către mitropolitul şi tipograful sârb Macarie (adus de domnitor)
a primei tipografii, de sub teascurile
căreia au apărut (în limba slavonă) trei
cărţi de cult: Liturghierul (1508), Octoihul
(1510) şi Evangheliarul (1512), acestea fiind
primele tipărituri apărute în Ţara
Românească. La întărirea rolului de
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capitală a Ţării Româneşti, o importanţă
majoră a avut-o aducerea de către domnul
Neagoe Basarab, în 1517, a sediului
Mitropoliei Ţării Româneşti de la Curtea
de Argeş la Târgovişte, menţinut aici
până în 1671, în ciuda frecventelor
oscilaţii ale reşedinţei voievodale (de
amintit că, în 1520, la T. a fost inaugurat
ansamblul Mitropoliei Ţării Româneşti).
În 1532, Francesco della Valle, secretarul
aventurierului veneţian Aloisio Gritti
(favorit al marelui vizir Ibrahim), consemna
într-o notă de călătorie că „Târgovişte
este un oraş nu prea mare, aşezat în şes
şi înconjurat de ziduri, iar castelul din el,
în care locuieşte domnul ţării, este
împrejmuit cu pari din stejar, foarte
groşi”. În 1581, călugărul veneţian Geronimo
Arsegno afirma că „…la Târgovişte există
1 000 de case”. La 16 oct. 1593, la
Târgovişte, oastea lui Mihai Viteazul a
înfrânt trupele turceşti comandate de
Sinan Paşa, iar la sf. anului 1610, armata
lui Gabriel Báthori, venită să-l prindă pe
voievodul Radu Şerban, a ocupat timp
de trei luni (ian.-mart. 1611) oraşul,
jefuindu-l. În 1645, oraşul a fost fortificat
cu val de pământ şi şanţuri de apărare,
străjuite din loc în loc de bastioane, el
transformându-se astfel într-o adevărată
cetate, numită Cetatea Târgoviştei. În a
doua jumătate a sec. 16 şi prima jumătate
a sec. 17, T. a cunoscut o intensă
dezvoltare urbană, comercială şi
meşteşugărească, căpătând aspectul unui

oraş mare. Astfel, la mijlocul sec. 17,
călătorul Pietro Deodato Bakšić consemna într-o notă de călătorie că oraşul
T. număra c. 20 000 loc., iar Paul de Alep,
originar din Siria, făcea o asemănare între
oraşul T. şi oraşele siriene Alep şi
Damasc. În sec. 17, la T. au fost construite
multe biserici şi case boiereşti, au fost
pavate străzile cu trunchiuri de lemn, au
apărut noi ateliere meşteşugăreşti şi
prăvălii, iar meşteşugarii şi negustorii
s-au organizat în bresle (tăbăcari, cojocari,
cavafi, abagii, şelari, croitori, zugravi,
săpunari, teslari, cămătari, zarafi etc.). În
1628 şi 1636, oraşul a fost distrus în mare
parte de cutremure, în 1655 pustiit de
seimeni, iar în 1658 de turci şi de tătari.
În 1660, domnul Gheorghe Ghica a
distrus Curtea Domnească, din ordinul
turcilor, iar în perioada 1668–1671 a fost
mutată Mitropolia la Bucureşti. În 1695,
Constantin Brâncoveanu a refăcut Curtea
Domnească petrecându-şi aici o mare
parte din an. În perioada fanariotă, T. şi-a
pierdut definitiv rolul de reşed. domnească (domnii rămânând de jure stăpânii
Curţii Domneşti părăsite) şi, totodată,
aspectul urban. La 14 oct. 1802, oraşul a
fost puternic afectat de un cutremur
năprasnic. În noaptea de 26 spre 27 mai
1821, la T. a fost ucis Tudor Vladimirescu,
în urma complotului organizat în tabăra
de la Goleşti. După o îndelungată
perioadă de stagnare şi chiar de decădere
(din a doua jumătate a sec. 18 şi până în
primele decenii ale sec. 19), oraşul a
devenit, în 1832, reşed. jud. Dâmboviţa,
cunoscând o dezvoltare permanentă (mai

Târgovişte (2). Ruinele Palatului Domnesc şi biserica „Adormirea Maicii Domnului” – Domneasca Mare

ales în perioada interbelică) şi apoi o
nouă perioadă de înflorire în a doua
jumătate a sec. 20. În apropiere de T. au
fost prinşi, în seara zilei de vineri, 22 dec.
1989, soţii Elena şi Nicolae Ceauşescu
(care fugiseră din Bucureşti cu un
helicopter şi apoi cu un autoturism),
judecaţi (după trei zile), condamnaţi la
moarte şi executaţi prin împuşcare la 25
dec. 1989 în curtea unei cazărmi militare.
Trecut în categoria municipiilor la 17 febr.
1968, T. a fost declarat oraş-martir la 15
dec. 1994, cu ocazia împlinirii a cinci ani
de la evenimentele din dec. 1989. La 14
ian. 1995, la T. a fost inaugurată prima
linie de troleibuz, în lungime de 4,2 km.
În prezent, municipiul T. are în subordine ad-tivă localit. componentă Priseaca.
Monumente: ansamblul Curţii Domneşti,
cu
bisericile
Domnească
Mare,
Domnească Mică şi ruinele Palatului
Domnesc (sec. 14–17), dominate de
masivul Turn al Chindiei spre NV (înalt
de 27 m, în formă de cilindru cu
diametrul de 9 m), construit ca turn de
apărare în a doua jumătate a sec. 15.
Înfăţişarea actuală a Turnului Chindiei
datează din perioada 1847–1851, când a
fost restaurat prin grija domnului
Gheorghe Bibescu. În prezent, Turnul
Chindiei prezintă deteriorări grave,
provocate de cutremurele din 4 mart.
1977, 30 aug. 1986 şi 30 mai 1990, necesitând ample lucrări de consolidare şi
refacere; Biserica Domnească Mare (30 m
lungime şi 14 m lăţime), cu hramul
„Adormirea
Maicii
Domnului”,
construită în anii 1583–1585, din iniţiativa

domnului Petru Cercel, ca paraclis al
Curţii Domneşti, a fost reparată şi pictată
în anii 1697–1699 prin osârdia domnului
Constantin Brâncoveanu, renovată în
1745, în timpul domniei lui Grigore Ghica
şi restaurată în anii 1961–1966. Biserica
păstrează un remarcabil tablou votiv care
înfăţişează pe voievozii Neagoe Basarab,
Matei Basarab, Petru Cercel şi Constantin
Brâncoveanu în chip de ctitori, precum
şi frumoase picturi murale executate de
o echipă de meşteri condusă de Constantin Zugravul; Biserica Domnească Mică,
având hramul „Sfânta Vineri”, a fost
construită în 1517 prin strădania clucerului Manea Perşanu şi a soţiei sale
Vlădaia, fortificată cu ziduri de incintă
în 1595, ca şi Curtea Domnească, şi restaurată în 1654, apoi după incendiile din
1712 şi 1756, după cutremurul din 14 oct.
1802, şi în anii 1850–1852, 1907–1910 şi
1969–1973. În pronaosul bisericii se află
mormântul Doamnei Bălaşa, soţia lui
Constantin Şerban; Biserica Arhiepiscopiei, ctitorie din anii 1515–1518 a domnului Neagoe Basarab, terminată de
Radu Paisie la jumătatea sec. 16, restaurată în 1708 prin osârdia lui Constatin
Brâncoveanu şi dărâmată în 1888,
deoarece căzuse în ruină. Pe locul
bisericii demolate a fost construită (1890–
1923), după planurile arhitectului francez,
Émile André Lecomte du Noüy, o
biserică nouă, cu hramul „Înălţarea
Domnului”, de plan bizantin, pictată în
anii 1930–1933 de Dimitrie Belizarie,
devenind catedrală arhiepiscopală;
biserica mănăstirii „Stelea”, cu hramul

„Învierea Domnului”, a fost construită în
anii 1636-1637 şi 1644–1645, în stil moldovenesc, de domnul Vasile Lupu, zidită
pe locul uneia din 1582. Picturile murale
au fost realizate în 1705-1706 şi restaurate
în 1943 şi 2009-2011. Turnul-clopotniţă a
fost ridicat în 1580, iar zidul de incintă în
1645. Prădată şi jefuită de turci şi de tătari
(1658), biserica a fost reparată ulterior,
iar în sec. 18–20 a fost supusă unor
reparaţii repetate (1715, 1780, 1813, 1865,
1879, 1943–1946, 1970–1980 şi 1991-1999);
biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi
Elena”, ctitorie din 1650–1651 a domnului
Matei Basarab (cu învelişul refăcut în
1731–1732 şi picturi murale executate în
1753), a fost incendiată de turci în 1821
şi refăcută ulterior; bisericile „Sfântul
Gheorghe” (ctitorie din 1512–1517 a lui
Neagoe Basarab, reparată în anii 1730,
1794, 1812, 1862, 1941, 2009-2010),
„Sfântul Nicolae”-Androneşti (ctitorie
din 1527-1528 a marelui vornic Manea
Perşanu, pustiită de turci în 1595, reparată apoi de preotul Goncea, avariată de
cutremurul din 1636 şi reparată din nou
în anii 1653–1655 de doamna Elina, soţia
lui Matei Basarab) şi pictată în 1813,
„Adormirea Maicii Domnului”-Creţulescu
(zidită din cărămidă aparentă în anii
1638–1640, prin strădania lui Dragomir
Creţulescu, reparată în perioada 1765–
1780 şi pictată în 1863 de Gheorghe
Tattarescu), „Sfântul Dumitru” (ctitorie
din 1639 a marelui sluger Dumitru
Buzinca, reparată şi zugrăvită în 1697–
1698, consolidată după cutremurele din
14 oct. 1802 şi 10 nov. 1940 şi repictată în
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1865), „Sfântul Nicolae”-Simuleasa (1636),
„Sfântul Nicolae”-Geartoglu (sec. 14–15,
refăcută în 1638, 1777-1787), „Sfinţii
Voievozi” (menţionată documentar în
1615, refăcută în 1767, renovată în 1823,
reparată şi pictată în 1849 de zugravii
Avram, Sache şi Pârvu din Târgovişte şi
restaurată în 1910), „Tăierea Capului
Sfântului Ioan Botezătorul”-Sfântul
Ionică (sec. 16, reparată în 1780, 1809 şi
1860 şi restaurată în 1972), „Sfântul
Ştefan”-Stolnicu (ctitorie din 1704–1705
a Stolnicului Constantin Cantacuzino),
„Sfinţii Trei Ierarhi”-Albă sau Biserica
judeţului, având 20 m lungime şi 7 m
lăţime (ante 1632, reparată în 1777),
„Cuvioasa Parascheva” (1800), „Izvorul
Tămăduirii”-Oborul Vechi (1832–1833,
restaurată în 1870, 1936 şi 1983 – când a
fost şi pictată), „Sfântul Haralambie”
(1864-1865), „Sfântul Nifon”-Sârbi (1852–
1854), „Sfinţii Atanasie şi Chiril” (ctitorie
din 1768 a lui Badea şi Iordache Văcărescu,
cu picturi murale originare), „Sfântul
Francisc” (sec. 16, reparată în anii 1897–
1898, catolică), având 28,50 m lungime şi
8,25 m lăţime; Biserica „Adormirea Maicii
Domnului” sau Biserica Târgului, ctitorie
din 1653–1654 a cărturarului Udrişte
Năsturel, reparată în 1825, 1942 şi
restaurată în 1974–1976; Sinagogă (1880).
Printre clădirile monumentale laice se
evidenţiază casa Stolnicului Constantin
Cantacuzino (sf. sec. 18, refăcută la sf. sec.
19), Arsenalul Armatei (1869), Gara de
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Sud (1883, renovată în anii 2000–2004),
casa „Poenaru Bordea” (1885–1890),
liceul „Ienăchiţă Văcărescu” (1892),
construit după planurile arhitectului
Dumitru Maimarolu, Primăria veche
(1897, arhitect Giovanni Baltasare
Vignossa), fosta Prefectură judeţeană
(1895), Tribunalul vechi (1910, azi Muzeul
de Istorie), Poşta veche (1906, arhitect Al.
Clavel), Muzeul de Arheologie (1938,
arhitect Nicolae Ghika-Budeşti) ş.a.
Numeroase statui şi busturi: statuia
domnului Mircea cel Bătrân (dezvelită la
1 dec. 1993) şi busturile lui Grigore
Alexandrescu, dezvelit în 1920 (sculptor
Ion Pavelescu Dima), Ienăchiţă Văcărescu
(1936, autor Vasile Blendea), Dan II (1967,
autor Vasile Blendea), Vasile Cârlova
(1932, sculptor Vasile Blendea), Ion
Heliade-Rădulescu (1902, autor Frederic
Storck) ş.a. În apropiere de Târgovişte (la
c. 4 km N), în satul Viforâta din com.
Aninoasa, se află mănăstirea Dealu şi
mănăstirea Viforâta (Õ Aninoasa 3).
Important centru turistic.

TÂRGŞORU VECHI, com. în jud.
Prahova, alcătuită din 4 sate, situată în
Câmpia Ploieştului, pe stg. râului
Prahova şi pe ambele maluri ale râului
Leaotu; 9 523 loc. (1 ian. 2011): 4 811 de
sex masc. şi 4 712 fem. Staţie de c.f. (în
satul Zahanaua). Reşed. com. este satul
Strejnicu. Culturi de cereale, plante
tehnice şi de nutreţ ş.a. Creşterea porcinelor. Muzeu sătesc (1969), în conacul
Moruzzi, construit la începutul sec. 20,
declarat monument istoric în 1991. Pe
terit. satului Târgşoru Vechi a fost
descoperit (1956 şi ulterior) un vast
complex arheologic, extins pe ambele
maluri ale râului Leaotu, care cuprinde
mai multe aşezări şi cimitire (c. 800 de
morminte de înhumaţie şi incineraţie) ce
se succed din Paleolitic şi până în
feudalismul târziu. Astfel, aici au fost
identificate vestigiile unor aşezări
neolitice, aparţinând culturilor Criş,
Boian şi Gumelniţa, cu ceramică tipică, a
unora din Epoca bronzului (culturile Tei
şi Monteoru) şi din prima Epocă a
fierului (sec. 8–6 î.Hr.) cu ceramică
hallstattiană, o extinsă aşezare de bordeie,
aparţinând geto-dacilor (sec. 2 î.Hr.1 d.Hr.), cu ceramică bogată şi variată,
precum şi urmele unei aşezări romane
(sec. 2) şi ale unui castru roman unde şi-a
avut sediul Legiunea a XI-a Claudia. Tot
aici au mai fost descoperite urmele unei

aşezări dacice precum şi o necropolă de
tip Chitila (sec. 3 d.Hr.) cu morminte de
incineraţie, ale unei aşezări cu o
necropolă birituală de tip Sântana de
Mureş (sec. 4 d.Hr.), cu inventar variat
(ceramică fină, piepteni din os, aplice,
fibule, pahare din sticlă, catarame din
bronz şi argint, mărgele din sticlă, arme,
lamă de plug ş.a.), precum şi numeroase
bordeie din sec. 5 şi 8–11. Satul Târgşoru
Vechi apare menţionat documentar,
prima oară, ca oraş la 6 aug. 1413, fiind
considerat, până în 1570, printre primele
oraşe ale Ţării Româneşti, dată după care
şi-a pierdut însemnătatea din cauza
afirmării oraşului Ploieşti din apropiere.
În 1517, domnul Neagoe Basarab a ridicat
oraşul Târgşoru Vechi la rangul de reşed.
de scaun. În satul Târgşoru Vechi se află
ruinele cetăţii lui Mircea cel Bătrân (c.
1400), ruinele Bisericii Albe construită în
1536 de negustorii din localitate şi căzută
în ruină după anul 1570, ruinele Bisericii
Roşii (1570–1579) şi ruinele bisericii
„Adormirea Maicii Domnului” ctitorită
de domnul Mihnea Turcitul în anul 1589.
Tot în satul Târguşoru Vechi se află
mănăstirea Turnu (de călugări), reactivată în anul 1997, cu biserica având triplu
hram – „Sfântul Nicolae”, „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” şi „Sfântul Pantelimon”, construită în anii 1997–2001 în
apropierea ruinelor fostei mănăstiri
Turnu a cărui biserică fusese ctitorită de
domnul Vlad Ţepeş şi sfinţită la 24 iun.
1461, rectitorită de voievodul Neagoe
Basarab (1512–1521) şi restaurată în anii
1670–1671 de domnul Antonie-Vodă din
Popeşti care, alături de vechiul hram –
„Sfântul Nicolae” – i-a mai adăugat hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”.
La sfârşitul sec. 17, domnul Constantin
Brâncoveanu a poruncit ca această biserică să fie pictată, iar către mijlocul sec.
18, domnul Grigore II Ghica a făcut
importante danii acestei mănăstiri, închinând-o spitalului Sfântul Pantelimon din
Bucureşti, atribuindu-i şi el un al treilea
hram – „Sfântul Pantelimon”. Pe la sf.
sec. 19 obştea monahală de la mănăstirea
Turnu s-a risipit, iar lăcaşul a rămas în
ruină până în 1997, când prin grija
Patriarhului Teoctist a fost reînfiinţată.
Biserica nou construită (1997–2001) a fost
zidită după proiectul arhitectului Călin
Hoinărescu, iar picturile murale interioare executate de Romeo Andronic.
Bisericile cu hramurile „Sfinţii Apostoli
Petru şi Pavel” (1874) şi „Sfântul Nicolae”
(1884–1886), în satele Stănceşti şi Strejnicu.
În pădurea de la marginea satului

Strejnicu a fost asasinat de către legionari
(27 nov. 1940), istoricul Nicolae Iorga.

TÂRGU BENGĂI Õ Târgu Cărbuneşti.

TÂRGU BUJOR, oraş în jud. Galaţi,
situat în Pod. Covurlui, la 100 m alt., în
zona de confl. a râului Covurlui cu râul
Chineja, la 53 km N-NV de municipiul
Galaţi; 7 536 loc. (1 ian. 2011): 3 745 de
sex masc. şi 3 791 fem. Supr.: 81,2 km2,
din care 16,2 km2 în intravilan; densitatea:
645 loc./km2. Staţie de c.f. Nod rutier.
Fabrici de conf., de prelucr. a lemnului şi
de produse alim. (brânzeturi, panificaţie
ş.a.). Centru viticol şi de vinificaţie
(podgoria „Dealul Bujorului”, 4 000 ha).
Ferme avicolă şi de creştere a ovinelor.
Pomicultură. Staţiune de cercetări
viticole. Muzeu de istorie şi etnografie
întemeiat pe baza unei colecţii din 1876.
Casă de Cultură. Cămin cultural. Bibliotecă publică (peste 30 000 vol.). Istoric.
Localitatea apare menţionată pentru
prima oară într-un hrisov emis de Ştefan
cel Mare în 1491, în care se consemnează
că domnul Moldovei „milueşte pe
Neagoe Orbescul cu satul Căţeleşti, pe
Covurlui” (vechiul nume al aşezării de
astăzi; toponimul actual i-a fost atribuit
mai târziu). La 21 iul. 1776, localitatea
este amintită într-un hrisov al domnului
Grigore III Ghica în care acesta pomeneşte de „moşia Bujor din ţinutul
Covurlui, care aparţinea bătrânilor
Houran, Baniţă şi Lupu lui Bujor”. În
perioada 1838–1950 s-a numit Golăeşti (cu
excepţia unei scurte perioade de timp din
anul 1934, când a purtat numele I. G.
Duca, în memoria fostului prim-ministru
ucis de legionari). La 6 mai 1844, aşezarea
apare consemnată ca târg. Declarat oraş
la 17 febr. 1968 (prin unificarea satelor
Bujor şi Bujor-Sat din fosta com. Bujor)
şi numit T.B. În prezent, oraşul Târgu
Bujor are în subordine ad-tivă 2 sate:
Moscu şi Umbrăreşti. Bisericile „Sfinţii
Arhangheli Mihail si Gavriil” (1880-1882),
„Sfântul Dimitrie” (1849) şi „Adormirea
Maicii Domnului” (1895-1896), în satele
Moscu şi Umbrăreşti şi în oraş.
TÂRGU CĂRBUNEŞTI, oraş în jud. Gorj,
situat în Subcarpaţii Olteniei, în partea
de E a Depr. Târgu Jiu-Câmpu Mare, la
poalele de E ale Dealului Bran, la 150 m
alt., în zona de confl. a râului Blahniţa cu
Gilort, la 46 km SE de municipiul Târgu
Jiu; 8 892 loc. (1 ian. 2011): 4 331 de sex
masc. şi 4 561 fem. Supr.: 137 km2, din
care 12,9 km2 în intravilan; densitatea:
689 loc./km2. Staţie de c.f. (inaugurată la
16 ian. 1888). Nod rutier. Expl. de petrol

şi de balast. Parc fotodeltaic (52 ha), aflat
în construcţie. Producţie de conf.,
tricotaje, cărămizi refractare, ambalaje
din lemn şi de produse alim. (preparate
din lapte, dulciuri ş.a.). Fermă de creştere a ovinelor. Centru de ceramică
populară roşie (în satul Ştefăneşti).
Muzeul „Tudor Arghezi”. Casă de
cultură. Parcul natural Stejeret. Istoric.
Aşezarea, menţionată documentar, prima
oară, la 18 ian. 1480 cu numele Gilart, apoi
la 24 apr. 1484 cu toponimul Târgu
Gilortului sau Târgu Bengăi, şi-a schimbat
ulterior denumirea în Petreştii de Sus (la
15 iun. 1504), apoi Petreştii, iar din 1912
poartă numele actual. În 1864 apare
consemnată ca importantă comună
rurală, cu renumite târguri de vite şi
cereale, iar la 17 febr. 1968 a fost trecută
în categoria oraşelor. În prezent, oraşul
T.C. are în subordine ad-tivă 10 sate:
Blahniţa de Jos, Cărbuneşti-Sat, Cojani,
Creţeşti, Curteana, Floreşteni, Măceşu,
Pojogeni, Rogojeni şi Ştefăneşti.
Monumente: mănăstirea „Sfântul Ioan
Botezătorul” – Cămărăşeasca, cu biserica
având dublu hram – „Sfântul Ioan
Botezătorul” şi „Sfântul Dimitrie
Izvorâtorul de Mir”, ctitorie din anul 1780
a polcovnicului Mihai Colţescu, cu picturi
murale interioare din 1831 executate de
zugravii Matei şi Gheorghe. Biserica are
un pridvor sprijinit pe stâlpi din piatră cu
arcade semicirculare, în stil brâncovenesc.
Biserica a fost reparată în anii 1880 şi 1928
şi restaurată în 1967–1969. Declarată
monument istoric în anul 1920. Mănăstirea a fost reînfiinţată la 1 sept. 1994,
ulterior fiind construită o clădire cu 25
de camere (chilii), trapeza, ateliere ş.a.;
biserică având triplu hram – „Sfântul
Ioan”, „Sfântul Nicolae” şi „Sfântul
Gheorghe” (1824–1825, cu fresce
originare), în satul Cojani; bisericile din
lemn cu hramurile „Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena” (1746), „Naşterea
Maicii Domnului” (1777) şi „Sfântul
Nicolae” (1836), în satele Curteana, Floreşteni şi Ştefăneşti. În satul CărbuneştiSat se află bisericile din lemn cu
hramurile „Cuvioasa Parascheva” (1698)
şi „Adormirea Maicii Domnului” (1832),
iar în satul Pojogeni există trei biserici din
lemn, una cu hramul „Înălţarea
Domnului” (1796), alta cu hramul „Sfinţii
Voievozi” (1797) şi alta cu dublu hram –
„Sfântul Gheorghe” şi „Înălţarea
Domnului” (1834–1838).
TÂRGU CUCU Õ Dumbrăveni (4).

TÂRGU FRUMOS 1. Oraş în jud. Iaşi,
situat în Câmpia Jijiei Inferioare, la 100
m alt., pe stg. râului Bahlueţ, la 45 km V
de municipiul Iaşi; 13 454 loc. (1 ian.
2011): 6 721 de sex masc. şi 6 733 fem.
Supr.: 22,2 km2, din care 4,6 km2 în
intravilan; densitatea: 2 925 loc./km2.
Staţie de c.f. (inaugurată la 1 iun. 1870).
Nod rutier. Producţie de mobilă, conf.,
tricotaje, stofe, încălţăminte (din 1977),
ceramică şi de produse alim. (dulciuri,
panificaţie, preparate din carne ş.a.).
Abator de păsări. Centru viticol şi de
vinificaţie. Muzeu etnografic şi de
arheologie. Bibliotecă (1924) cu peste
33 000 vol. Istoric. În arealul oraşului au
fost descoperite vestigii materiale datând
din Neolitic, din epocile bronzului şi
fierului (Hallstatt şi La Tène), din
perioada dacică şi din timpul feudalismului. Întemeiată ca târg la sf. sec. 14,
aşezarea apare menţionată prima oară, ca
atare, la 6 oct. 1448, într-un act prin care
Petru II, fiul lui Alexandru cel Bun,
dăruieşte mănăstirii Probota din Poiana
Siretului, între altele, „toată ceara care se
va strânge din Târgu Frumos”. La
jumătatea sec. 15 figura ca „oraş vechi”
şi punct vamal cu o intensă activitate
comercială. În timpul domniei lui Ştefan
cel Mare (1457–1504), oraşul a fost
temporar reşed. domnească. Ulterior,
domnul Petru Rareş (1527–1538; 1541–
1546) a avut aici o Curte Domnească sub
îngrijirea unui pârcălab, iar Vasile Lupu,
domn al Moldovei (1634–1653), a avut un
palat de popas care apoi a căzut în ruină.
În perioada 1426–1834, oraşul Târgu
Frumos a fost capitala ţinutului Cârligătura (amintit documentar, prima oară,
la 12 aug. 1426) şi unul dintre cele mai
mari târguri de miere şi ceară de albine
din Moldova, cu 12 iarmaroace pe an.
După invazia tătarilor din 1512 şi cea a
polonilor conduşi de Jan III Sobieski din
1686, târgul medieval a decăzut pentru
un timp, revenindu-şi însă de fiecare
dată. Misionarul apostolic Fra Antonio
Giorgini consemna în 1688 că la Târgu
Frumos nu mai existau „decât vreo
douăzeci de case de oameni săraci”. Prin
măsurile de repopulare luate de domnii
Moldovei în a doua jumătate a sec. 18 şi
începutul sec. 19, oraşul Târgu Frumos a
renăscut treptat. Astfel, privilegiul
acordat în 1815 de domnul Scarlat
Callimachi a determinat o organizare
deosebită a oraşului (s-au pavat străzile
cu lemn, s-au înfiinţat serviciile de pază
şi de pompieri etc.), înregistrându-se o
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creştere demografică şi o dezvoltare
comercială şi meşteşugărească, aici
stabilindu-se, alături de români, mai
mulţi evrei şi lipoveni. În a doua jumătate
a sec. 19, oraşul a intrat în declin, fiind
trecut în categoria comunelor urbane,
statut menţinut până în 1950, când a fost
declarată comună rurală (aceasta şi ca o
consecinţă a distrugerii localităţii în
proporţie de 75%, provocată de operaţiunile militare din timpul celui de-al
Doilea Război Mondial). Localitatea a fost
trecută din nou în rândul oraşelor la 17
febr. 1968 prin contopirea satului Târgu
Frumos cu satul Jora din fosta com. Târgu
Frumos. Monumente: bisericile „Sfânta
Parascheva”-Domnească (ctitorie din
1535–1541 a lui Petru Rareş, cu unele
transformări din 1814 şi reparaţii din 1926
şi 1970, pictată în 1906), „Pogorârea
Duhului Sfânt” (1853–1856), declarată
monument istoric în 2004, şi „Sfântul
Nicolae” (1801, cu transformări din 1848);
biserică romano-catolică (1991-2005);
Şcoala de fete (1842–1859). La Târgu
Frumos s-au născut şi au copilărit criticul
literar Garabet Ibrăileanu (1871–1936) şi
poetul Theodor Neculuţă (1859–1904).
2. Vechea denumire (până la 7 mai
2004) a satului şi a com. Ion Neculce, jud.
Iaşi.

TÂRGU GILORTULUI
Cărbuneşti.

Õ

Târgu

TÂRGU JIU, municipiu în SV României,
reşed. jud. Gorj, situat în Depr. Târgu JiuCâmpu Mare, la 205–230 m alt., pe ambele maluri ale văii Jiului, în apropiere
de confl. cu râul Amaradia Pietroasă
(8 km S) şi la c. 20 km de ieşirea Jiului din
defileul carpatic; 96 863 loc. (1 ian. 2011):
46 585 de sex masc. şi 50 278 fem. Supr.:
93,3 km2, din care 38,8 km2 în intravilan;
densitatea: 2 496 loc./km2. Staţie de c.f.
(inaugurată la 1 iul. 1888). Nod feroviar
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şi rutier. Centrală electrică şi de
termoficare. Producţie de utilaje pentru
construcţii, de vopsele, lacuri şi cerneluri
tipografice, de mobilă, cherestea, placaje,
parchete şi de ciment (în localit. componentă Bârseşti), var (Preajba Mare), de
produse ceramice refractare, prefabricate
din beton, confecţii, sticlărie pentru
menaj, de nutreţuri concentrate şi de produse alim. (preparate din carne şi lapte,
băuturi alcoolice, ţigarete, bere, dulciuri,
panificaţie ş.a.). Morărit. Ferme avicolă
şi de creştere a porcinelor. Centru
pomicol şi fost centru de ceramică
populară roşie (activitatea olarilor a
încetat în 1982). Staţiuni de cercetare şi
producţie a cartofului şi de cercetare şi
producţie pomicolă. Teatrul de Stat
„Elvira Godeanu” (f. 1993); Universitatea
„Constantin Brâncuşi (f. 1991 şi
recunoscută oficial la 19 nov. 1997), cu
două facultăţi. Biblioteca judeţeană
„Christian Tell” (1934), cu c. 300 000 vol.;
Muzeul judeţean „Alexandru Ştefulescu”

Târgu Jiu. Coloana infinitului

(f. 16 iul. 1894), cu secţii de istorie şi
arheologie (între exponate există o colecţie de documente vechi referitoare la
istoria Gorjului, strânse, cercetate şi prelucrate de istoricul Alexandru Ştefulescu),
etnografie şi artă; Muzeu municipal de
istorie, cu colecţii de arheologie şi istorie
din preistoric şi până în 1918; Muzeul de
Artă (f. 1984), cu colecţii de icoane,
sculpturi în lemn din sec. 17–18 şi picturi
din sec. 19–20; casa memorială „Ecaterina
Teodoroiu”, construită în 1884, în care s-a
amenajat (1938) un muzeu, cu mobilier
original, ţărănesc, de la începutul sec. 20,
obiecte personale, fotografii ale eroinei
ş.a. Parc natural (10 ha), amenajat în 1856
în cadrul unui zăvoi secular. La Târgu Jiu
activează ansamblul artistic profesionist
„Doina Gorjului”. La T.J. au loc anual
Festivalul de teatru „Elvira Godeanu” (în
luna mai), Festivalul internaţional de
folclor (în luna aug.) şi Concursul
naţional al interpreţilor vocali şi
instrumentişti de muzică populară
„Maria Lătăreţu”. Istoric. Localitatea sa dezvoltat pe vatra unei aşezări getodacice care se afla pe drumul roman ce
lega municipiul Drobeta de Buridava, iar
peste M-ţii Vâlcan cu Sarmizegetusa. În
arealul oraşului a fost descoperit un
tezaur dacic din argint, datând din sec. 2,
alcătuit dintr-un inel cu pandantiv şi
două verigi duble cu pandantiv.
Aşezarea apare menţionată cu numele
Jiul într-un act emis la 23 nov. 1406 de
Mircea cel Bătrân. Numele de Târgu Jiului
apare consemnat prima dată la 20 mart.
1429 într-un hrisov al domnului Dan II,
prin care acesta întărea stăpânirea
mănăstirii Tismana asupra unor
proprietăţi din Târgu Jiului, denumirea
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figurând ulterior în toate documentele.
Până în 1597 a fost menţionat ca târg de
desfacere a mărfurilor, iar la 22 iun. 1597
este amintit ca oraş. Într-un act din 29
iun. 1604, domnul Radu Şerban confirma
autoritatea fraţilor Preda şi Radu Buzescu
asupra localit. Târgu Jiu. În sec. 17–19,
oraşul a fost vestit pentru târgurile de
mărfuri, organizate toamna, iar din sec.
17 îndeplineşte funcţia de reşed. a
Gorjului. În 1716, lângă Târgu Jiu, oastea
trimisă de Nicolae Mavrocordat, primul
domn fanariot, a fost învinsă de gruparea
boierească, filoaustriacă, condusă de
Staico Bengescu. La 10/21 iul. 1718,
Banatul şi Oltenia (inclusiv Târgu Jiu) au
fost cedate de către turci acestuia
(Tratatul de la Passarowitz), intrând în
stăpânirea Imperiului Habsburgic până
în sept. 1739. În 1719, un grup de 66 de
boieri au adresat o petiţie principelui
Eugeniu de Savoia în care se plângeau
împotriva boierilor Băleanu şi Ştirbei,
partizanii politicii turceşti, pe care îi
considerau duşmani ai ţării lor şi vinovaţi
de moartea tragică a domnului
Constantin Brâncoveanu. Totodată, ei
mai cereau să fie conduşi de Gheorghe
Cantacuzino, fiul fostului domn Şerban
Cantacuzino. În 1739, Târgu Jiu a devenit
teatrul luptelor dintre austrieci şi turci,
în urma cărora Oltenia a redevenit
pământ al Ţării Româneşti, iar în 1788,
oraşul Târgu Jiu a suferit de pe urma
Războiului turco-austriac. În 1792 a fost
înfiinţat primul aşezământ şcolar la
Târgu Jiu, iar în anii 1800, 1802 şi 1809,
cetele de carjalii ale lui Pasvan-Oğlu (paşă
de Vidin în perioada 1797–1807) au
prădat şi incendiat oraşul, provocând
pagube uriaşe. În 1860 a luat fiinţă Oficiul

telegrafic, iar în 1880, o tipografie. După
cucerirea independenţei de stat a
României (1877), oraşul a cunoscut o
oarecare dezvoltare, iar după anul 1900
a înregistrat o stagnare. În timpul
Primului Război Mondial, în arealul
oraşului şi în împrejurimi s-au desfăşurat
două puternice bătălii între armatele
române şi cele germano-austro-ungare:
la 10/23–16/29 oct. 1916, trupele române,
comandate de generalul Ion Dragalina,
au respins puternica ofensivă a
inamicului (în această luptă a fost rănit
şi apoi a murit generalul Ion Dragalina)
şi s-a remarcat, prin vitejia ei, Ecaterina
Teodoroiu (numită şi „Eroina de la Jiu”),
iar la 29 oct./11 nov.-4/17 nov. 1916,
armatele române au cedat în faţa celor
patru divizii de infanterie şi două divizii
de cavalerie germane, oraşul Târgu Jiu
fiind ocupat de acestea. În timpul celui
de-al Doilea Război Mondial, lângă oraş
a existat un lagăr de concentrare (1940–
1944). În perioada postbelică oraşul s-a
refăcut treptat, cunoscând o intensă
dezvoltare economico-socială şi urbanistică după 17 febr. 1968, când a fost
declarat municipiu. În prezent, municipiul Târgu Jiu are în subordine ad-tivă
opt localit. componente: Bârseşti, Drăgoeni,
Iezureni, Polata, Preajba Mare, Romaneşti, Slobozia, Ursaţi. Monumente:
ansamblul monumental sculptural, în aer
liber, creat de sculptorul Constantin
Brâncuşi în perioada 1936–1938, format
din Coloana infinitului, Poarta sărutului şi Masa tăcerii, declarat bun de
utilitate publică de interes naţional prin
Hotărârea de guvern din 12 febr. 1996;
Coloana infinitului este un monument

Târgu Jiu. Poarta sărutului

înalt de 29,33 m, realizat din elemente
romboidale din fontă arămită (asamblate
pe un stâlp metalic de susţinere), a căror
succesiune aminteşte de arhitectura
stâlpilor de susţinere a pridvoarelor
caselor ţărăneşti din Oltenia. Coloana
infinitului a fost inclusă (la 23 mai 1996,
la World Trade Center din New York) pe
lista celor mai importante 100 de
monumente ale lumii propuse pentru
restaurare (restaurarea a început la 14
sept. 1996 şi s-a încheiat în anul 2000);
Poarta sărutului este un monument sub
forma unui Arc de Triumf, înalt de 5,30
m, lung de 6,60 m şi gros de 1,70 m,
construit din travertin gălbui de
Banpotoc, amintind, prin silueta sa, de
porţile monumentale din lemn existente
în satele Gorjului. Pe feţele celor două
coloane de susţinere sunt sculptate
siluetele stilizate ale unui bărbat şi ale
unei femei contopite într-o îmbrăţişare
(Sărutul), sugerând tema nunţii ţărăneşti;
Masa tăcerii sau Masa dacică, realizată
tot din travertin gălbui de Banpotoc, sub
forma unei mese rotunde, cu diametrul
de 2,18 m şi 43 cm grosime, susţinută de
un picior central cu diametrul de 1,50 m,
are înfăţişarea unei străvechi mese ţărăneşti, înconjurată de 12 scaune cioplite în
piatră de Câmpulung, fiecare dintre ele
având înălţimea de 55 cm şi diametrul de
45 cm. Întreg ansamblul monumental
sculptural a fost inaugurat în 1938;
Biserica Negustorilor sau Catedrala
Domnească, cu hramul „Sfinţii Voievozi”, a fost construită în anii 1748–1764
(pe locul unei biserici din lemn din 1717),
renovată în 1843 şi pictată în stilul
Renaşterii de Mişu Popp şi Iosif Keber în
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1854–1855. Biserica a fost restaurată în
1933–1940, azi monument istoric;
bisericile „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”
(1746–1747, restaurată în 1852–1853,
reconstruită în 1927–1938, pictată de Iosif
Keber), „Sfântul Nicolae” (construită de
la sf. sec. 18 până în 1810 şi pictată în 1812
de preotul Mihai, restaurată în 1927),
„Sfânta Treime” (1853-1838), „Sfinţii
Împăraţi Constantin şi Elena” (1820–1830,
cu unele refaceri din 1867–1875, pictată
de Mişu Popp); catedrala „Adormirea
Maicii Domnului” (1839); catedrala
romano-catolică „Sfântul Ioan de
Capistrano” (1928–1929), sfinţită la 26 oct.
1930; ansamblul arhitectural „Cornea
Brăiloiu” format din biserica „Adormirea
Maicii Domnului” (1694–1700) şi casa
banului Cornea Brăiloiu (1699–1710),
declarate
monumente
istorice,
înconjurate de o incintă fortificată cu
ziduri; biserica „Înălţarea Domnului”
(1992-2002, pictată în 2005-2009), Palatul
Prefecturii, construit între 22 aug. 1898 şi
9 mai 1900 după planul arhitectului Petre
Antonescu, restaurat în 2007-2009,
declarat monument istoric la 16 iul. 2004;
Palatul Administrativ (1875), azi sediul
Muzeului judeţean; casa pitarului
Dimitrie Măldărescu (1710), azi sediul
Şcolii de Artă Populară; casa slugerului
Barbu Gănescu (sec. 18), unde a locuit
(1937–1938) Constantin Brâncuşi, în
curtea căreia se află o masă rotundă, 24
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de scaune pătrate şi două bănci din
piatră; podul din fier de peste Jiu
(construit în anii 1894–1895 din piese
aduse din Franţa), intrat în istorie prin
luptele de apărare ce au avut loc aici în
oct. 1916; fântâna „Sâmboteanu” (sec. 18);
mausoleul Ecaterinei Teodoroiu, realizat
în piatră (1933) de Miliţa Petraşcu; statuile lui Tudor Vladimirescu (operă din
1898 a lui C. Bălcescu), a Ecaterinei
Teodoroiu (dezvelită în 1976, autor Iulia
Oniţă) şi Constantin Brâncuşi (operă din
1976 a lui Ion Irimescu); busturile lui
Alexandru Ştefulescu (realizat în 1940 de
Vasile Blendea) şi generalului Ion Culcer;
ceasul solar polonez (1940) ş.a. În localit.
componentă Polata există biserica
„Sfântul Dumitru”, sfinţită la 21 nov.
1898, iar în localit. componentă Bârseşti,
biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”
(1908–1912) cu picturi murale interioare
originare executate de prof. N. Bran.
TÂRGU JIU-CÂMPU MARE, depresiune
intracolinară, situată în partea de V a
Subcarpaţilor Olteniei, extinsă pe c. 60
km lungime de la V la E, respectiv între
văile râurilor Tismana şi Gilort, şi pe c.
12 km lăţime max., la o alt. de 200 m. La
N, depresiunea este delimitată de o serie
de dealuri subcarpatice, axate în pr. pe
anticlinale, cu înălţimi de 348–563 m
(Săcelu 563 m, Mâţa 543 m, Mogoş 486
m, Copăcioasa 433 m, Bălan 348 m,
Stroieşti 400 m, Câmpu Fomii 375 m,
Sporeşti 402 m), iar spre S de dealurile
Bran (425 m) şi Bujorescu (416 m).
Această depresiune, cea mai mare din
Subcarpaţii Meridionali, are aspectul
unui vast câmp, cu o netezime remarcabilă, cu lunci şi terase marginale
extinse, acoperite de depozite groase de
pietrişuri, nisipuri şi luturi nisipoase,

peste care s-au format soluri compacte
cu fertilitate scăzută, pe alocuri
înmlăştinite. Este formată din două compartimente (Târgu Jiu, la V, şi Câmpu
Mare, la E), separate prin şaua de la
Copăcioasa. Mişcarea de subsidenţă
locală a determinat atât formarea în
mijlocul depresiunii a unei zone de mare
confluenţă a râurilor, precum şi frecvente
schimbări de direcţie ale cursurilor de ape
dintre Tismana şi Gilort. În zona centrală
a depresiunii, pe cursul văii Jiului, a fost
creată incinta îndiguită de la Ceauru.

TÂRGU LĂPUŞ, oraş în jud. Maramureş,
situat în Depr. Lăpuş, la 280–360 m alt.,
pe râul Lăpuş, la 47 km SE de municipiul
Baia Mare; 12 909 loc. (1 ian. 2011): 6 411
de sex masc. şi 6 498 fem. Supr.: 247,4
km2, din care 17,3 km2 în intravilan;
densitatea: 746 loc./km2. Nod rutier.
Expl. de min. de mangan, de mică,
bentonite şi argile bentonitice (în satul
Răzoare) şi de marmură (în satul
Cufoaia). Producţie de instrumente
optice, de echipamente fotografice, de
mobilă şi de produse alim. (preparate din
lapte, panificaţie). Ferme de creştere a
bovinelor şi ovinelor. Centru pomicol, de
cusături şi ţesături populare şi de ceramică smălţuită (din sec. 18, aflat într-o
stare de decădere după 1950, când aici
mai lucrau doar nouă olari). Muzeu
etnografic. Izvoare cu ape minerale
carbogazoase, clorurate, sodice, alcaline
(în satul Stoiceni). Vechi centru de
învăţământ (în 1662 aici a luat fiinţă
prima şcoală primară, iar în 1860 o şcoală
de curs superior). Istoric. Localitatea
apare menţionată documentar, prima
oară, în 1291, iar în 1315 este amintită ca
centru al zonei „Terra Lapus” (Ţara
Lăpuşului). Între 1467 şi 1552 a fost în
posesia domnilor Moldovei, în 1602 se
afla sub stăpânirea lui Giorgio Basta, iar
în 1607 era în proprietatea lui Sigismund
Rákóczi, după care s-a aflat succesiv în
posesia diferitelor familii. Localitatea a
fost declarată oraş la 17 febr. 1968, având
în subordine ad-tivă 13 sate: Boiereni,
Borcut, Cufoaia, Dămăcuşeni, Dobricu
Lăpuşului, Dumbrava, Fântânele,
Groape, Inău, Răzoare, Rogoz, Rohia şi
Stoiceni. Monumente: biserică reformată
(1839–1863); biserica romano-catolică
„Înălţarea Sfintei Cruci” (1752, restaurată
în 1831); biserica ortodoxă „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1906-1912);
Monumentul eroilor căzuţi în timpul
Primului Război Mondial. În satul Rohia,
menţionat documentar în 1325, se află

mănăstirea „Sfânta Ana”-Rohia (de
călugări), cu biserica având hramul
„Adormirea Maicii Domnului”, construită
în anii 1923–1926 prin osârdia preotului
Nicolae Gherman în memoria fiicei sale
Ana care a murit în nov. 1922 în vârstă
de 10 ani. Până în 1965 aşezământul
monahal a funcţionat ca schit, dată după
care s-a dezvoltat ca mănăstire. În prezent
ansamblul monastic cuprinde o biserică
nouă, cu hramul „Adormirea Maicii
Domnului”, cu o lungime de 22 m şi o
turlă sveltă, de 48 m înălţime, construită
în 1996-1998 din iniţiativa şi prin
strădania Preasfinţitului Justin, arhiereuvicar al Episcopiei Maramureşului şi
Sătmarului şi, totodată, stareţul acestei
mănăstiri. Biserica nouă a fost zidită pe
locul bisericii iniţiale, ridicată de preotul
Nicolae Gherman, care a fost demolată.
Noua biserică a fost construită după
planul arhitectului Dorel Cordoş din
Sighetu Marmaţiei care a îmbinat elemente
arhitecturale din provinciile istorice
Moldova, Transilvania şi Ţara Românească.
La demisolul acestei biserici se află
paraclisul „Sfântul Nicolae”, care
adăposteşte Icoana Maicii Domnului
pictată de călugărul Nicanor de la o
mănăstire de pe Muntele Athos, icoană
restaurată în 2004 de prof. Teo Mureşan
din Cluj-Napoca. Iconostasul a fost
realizat în 1975–1979 de sculptorul Ion
Rucăreanu din Bucureşti. În cadrul
ansamblului monahal mai există Casa de
stejar, construită în 1965, Casa Stăreţiei
(1969–1972), Casa cu Paraclisul „Izvorul
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Tămăduirii” (1973–1975), Casa poetului
(1977–1979) în care a locuit temporar
poetul Ion Alexandru şi în care şi-a avut
chilia părintele Nicolae Steinhardt în anii
1980–1989, Altarul de vară (1980–1983),
Casa Albă (1988–1992), în care se află
chiliile călugărilor, o casă şi o biserică din
lemn – ambele în stil maramureşan
construite în 2001. În perioada 1983–2007,
în Casa poetului a funcţionat muzeul
mănăstirii, iar din luna mai 2007 acest
muzeu a fost transferat în biserica din
lemn din cadrul „Colţului maramureşan”. Acest muzeu adăposteşte cărţi
vechi bisericeşti, o colecţie de icoane
vechi pe lemn şi pe sticlă datând din sec.
18–19 ş.a. Biblioteca mănăstirii a fost
organizată de părintele Nicolae Steinhardt,
având peste 25 000 vol. La această
mănăstire a trăit, în ultima perioadă a
vieţii sale, scriitorul Nicolae Steinhardt,
călugărit aici cu numele Nicolae, decedat
în 1994 şi înmormântat în incinta
mănăstirii. În satul Boiereni există
mănăstirea Rohiiţa, înfiinţată în 1993, cu
biserica din lemn „Sfinţii Apostoli Petru
şi Pavel”, în satul Dumbrava este
mănăstirea Şatra, cu biserica „Înălţarea
Sfintei Cruci”, infiinţată în 1990, iar în
satul Rogoz, atestat documentar în 1488,
se află bisericile din lemn „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1600),
incendiată de tătari în 1661 (refăcută în
1663) şi din nou în 1717 (refăcută imediat), cu picturi pe pereţii interiori
executate în 1785 de Radu Munteanu din
Ungureni şi Nicolae Man şi din 1834 de
Grigore Badea (biserica a fost inclusă, în
1999, pe lista patrimoniului cultural
mondial UNESCO) şi „Cuvioasa
Parascheva” (sec. 18, strămutată în 1883
din satul Suciu de Sus în satul Rogoz,
când a fost repictată; are un portal

decorat cu crestături); în satul Dobricu
Lăpuşului există bisericile din lemn
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” (sec.
17) şi „Intrarea în Biserică a Maicii
Domnului” (1701), ambele cu picturi
interioare din sec. 18; bisericile din lemn
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”
(1689), „Sfânta Maria” (sec. 18) şi „Sfântul
Dumitru” (sec. 18), în satele Inău,
Fântânele şi Răzoare; bisericile din lemn,
cu acelaşi hram – „Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil”, în satele Boiereni (sec.
18), Dumbrava (sec. 18), Răzoare (1700),
Groape (1830), Cufoaia (1850) şi Stoiceni
(1860); biserică reformată (sec. 18), în
satul Dămăcuşeni. Rezervaţia naturală
Cheile Lăpuşului (25 ha).
TÂRGUL BISERICA FLORII Õ Iveşti.
TÂRGUL CÂRCINOV Õ Topoloveni.
TÂRGUL DE FLOCI Õ Giurgeni.

TÂRGUL DE LA OCNE Õ Ocnele Mari.

TÂRGUL DE LA PIATRA LUI CRĂCIUN
Õ Piatra-Neamţ (2).
TÂRGUL LUI BALA Õ Bălăuşeri.

TÂRGUL LUI ROMAN PE MOLDOVA
Õ Roman.
TÂRGU LOGREŞTI Õ Logreşti.
TÂRGUL PANCIU Õ Panciu.

TÂRGUL TURIEI Õ Târgu Secuiesc (2).

TÂRGU MUREŞ, municipiu în partea
central-nordică a României, reşed. jud.
Mureş, situat în zona central-estică a Pod.
Transilvaniei, în arealul Dealurilor
Mureşului, la poalele de SV ale Dealurilor Nirajului şi cele de E ale Colinelor
Mădăraşului, la 310–332 m alt., pe ambele
maluri ale cursului mijlociu al râului
Mureş; 143 702 loc. (1 ian. 2011): 67 734
de sex masc. şi 75 968 fem. Supr.: 67 km2,
din care 26,9 km2 în intravilan; densitatea:
5 342 loc./km2. Aeroport situat în satul
Vidrasău (oraşul Ungheni), la 13,5 km de
Târgu Mureş. Staţie de c.f. Nod rutier.
Important centru economic, cultural,
ştiinţific, de învăţământ, comercial şi de
comunicaţii al ţării. Expl. de gaze
naturale. Centrală electrică şi de termoficare. Producţie de echipamnete electrice
şi electronice pentru autovehicule, de
echipamente de ridicat şi manipulat, de
module electronice, de lenjerie de corp,
de aparate şi instrumente medicale şi de
laborator, de utilaje şi maşini pentru ind.
uşoară (războaie automate de ţesut,
maşini de bobinat, rotative de tricotat,
maşini industriale de cusut ş.a.), utilaje
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pentru industria materialelor de
construcţii, articole electrocalorice
(radiatoare şi plite electrice, sobe electrice,
fiare de călcat etc.), maşini de calculat,
aparate tehnico-medicale, peste 200 de
sortimente de cabluri şi cordoane pentru
instalaţii şi telecomunicaţii, cabluri şi
conductori electrici etc. Combinat chimic
(falimentat şi închis la 9 aug. 2005) în
cadrul căruia se produceau îngrăşăminte
azotoase, amoniac, acid azotic, oxigen
tehnic, filme şi substanţe fotografice,
hârtie fotosensibilă etc. Fabrici textile
(tricotaje, conf., ţesătorie de mătase), de
pielărie, încălţăminte şi marochinărie
(mănuşi şi haine din piele), de prelucr. a
lemnului (mobilă, placaj, furnir), mat. de
constr. (cărămizi, prefabricate din beton,
ţigle, teracote, blocuri ceramice, var), de
sticlărie (borcane pentru conserve,
sticlărie ornamentală ş.a.), de produse
farmaceutice de bază, de jucării şi de
produse alim. (zahăr, preparate din carne
şi lapte, conserve din carne, legume şi
fructe, băuturi alcoolice, bere, oţet,
panificaţie etc.). Morărit. Tipografie.
Fermă avicolă. Sere legumicole (10 ha).
Municipiul Târgu Mureş, cu vechi tradiţii
ştiinţifice şi culturale, dispune în prezent
de o filială a Academiei Române, un
Teatru Naţional, cu secţii în limbile
maghiară (din 1946) şi română (din 1962),
cu o clădire modernă având o sală de
spectacol cu 600 de locuri (inaugurată la
13 oct. 1973), un Teatru pentru copii şi
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Palatul Primăriei municipale (stânga) şi Palatul Culturii (dreapta)

Teatrul Naţional

Palatul „Teleki”

Zidurile Cetăţii medievale

Universitatea de Medicină şi Farmacie

Biserica romano-catolică „Sfânta Treime” a fostei mănăstiri iezuite

tineret „Ariel”, Teatrul Studio, o
Filarmonică de Stat (înfiinţată în 1950),
filiale ale Uniunii Compozitorilor şi ale
Uniunii Artiştilor Plastici din România,
o Staţiune de cercetare şi producţie a
animalelor pentru blană (nutrii, vulpi,
lupi), trei instituţii de învăţământ
superior de stat (Universitatea de Medicină şi Farmacie, înfiinţată în 1945,
Universitatea Tehnică „Petru Maior” (f.
1960), Academia de Artă Teatrală
(transferată în 1954 de la Cluj), patru
instituţii de învăţământ particulare (o
filială a Universităţii ecologice „Dimitrie
Cantemir” din Iaşi, inaugurată în 1991,
Colegiul de psiho-pedagogie, administraţie, hoteluri şi turism, tehnică dentară,
Universitatea „Hyperion” şi Universitatea „Sapientia”, în limba maghiară,
din anul 2001), un Institut de cercetări
socio-umane „Gheorghe Şincai” (1957),
un post local de radio-emisie, intrat în
funcţiune la 2 mart. 1958 (întrerupt de
autorităţile comuniste în perioada 1 ian.
1985–22 dec. 1989), care emite programe
în limbile română şi maghiară (din 1990
emite şi în limba germană), un post local
de televiziune (din 15 apr. 1996), care
emite programe în limbile română şi
maghiară, şase biblioteci (cea mai
importantă este Biblioteca judeţeană
„Teleki”, f. la sf. sec. 18 şi reorganizată în
1913, cu un fond de carte de peste 900 000
vol., între care 65 de incunabule şi peste
200 de cărţi vechi româneşti şi maghiare,
cinci cinematografe, mai multe muzee
(Muzeul judeţean Mureş, fondat în 1885

cu colecţii de istorie, arheologie,
etnografie, ştiinţele naturii; Muzeul de
Artă, f. 1 oct. 1913; Muzeul de Etnografie
şi artă populară, înfiinţat în 1934 ş.a.),
ansamblul artistic „Mureşul” (din 1956)
etc. Festival internaţional „Constantin
Silvestri” (din 1990). Grădină zoologică,
inaugurată în 1960, extinsă pe 20 ha.
Istoric. Săpăturile arheologice efectuate
în arealul oraşului (1906–1907, 1961,
1963–1964) au scos la iveală urmele unei
aşezări neolitice de tip „crâng”, aparţinând culturii Criş (milen. 4 î.Hr.), în care
s-a găsit o cantitate mare de ceramică
tipică acestei culturi. Peste aceasta au fost
identificate urmele altor aşezări datând
din epocile bronzului şi fierului (unelte,
arme, podoabe etc.), peste care s-au
suprapus vestigii materiale romane
(ceramică, terra sigilata de producţie
locală ş.a.). Întreaga succesiune de aşezări
a fost completată de numeroase morminte de înhumaţie, unele din prima
Epocă a fierului, altele de tip scitic, iar
altele aparţinând culturii Sântana de
Mureş, cu inventare specifice. În apropiere de Târgu Mureş, la Cristeşti, au fost
descoperite vestigiile unui centru dacic
de olărit (vasele găsite aici prezintă o
îmbinare a formelor de tradiţie dacică cu
cele din provinciile romane). În perioada
migraţiei popoarelor, aşezarea a continuat să se dezvolte în ciuda tuturor vicisitudinilor. În sec. 10–11, triburile
maghiarilor au pătruns în Transilvania,
în pofida împotrivirii populaţiei băştinaşe
organizate în voievodate, ajungând până

Târgu Mureş. Catedrala ortodoxă „Înălţarea Domnului”

Târgu Mureş

965

în aceste ţinuturi, unde s-au şi stabilit.
Un document din anul 1300 atestă pentru
prima oară existenţa pe aceste locuri a
unei aşezări cu numele Forum Syculorum,
iar apoi (în 1332), un registru de dijme
papale consemnează existenţa unui târg
numit Novum Forum Syculorum (Noul
târg al secuilor), unde se aduceau, din
întreaga secuime, dările către stăpânire.
Caracterul de târg pe care l-a avut la
începuturi, intrat chiar în denumirea
aşezării, a determinat atribuirea unor
nume diferite, dar cu acelaşi înţeles, de
„târg”. Astfel, românii i-au spus Târgu
Mureş, negustorii germani îl numeau
Neumarkt (Târgu Nou), cei greci i-au zis
Agropolis (Târgul cerealelor), iar ungurii
l-au numit Marosvásárhely (Târgul de pe
Mureş). La începutul sec. 15, târgul a
devenit un important centru comercial şi
meşteşugăresc, în care meseriaşii s-au
organizat în bresle ce au jucat un rol
important în istoria oraşului. Prin
contribuţia lor au fost construite fortificaţiile (sub forma unei cetăţi-castel),
bastioanele care şi astăzi le poartă numele
(bastioanele
Croitorilor,
Olarilor,
Măcelarilor, Cizmarilor, Cojocarilor ş.a.),
biserica din 1442 ş.a. În prima jumătate
a sec. 16, localitatea figura printre
„oraşele libere regale”, bine fortificat, cu
drept de autoadministrare şi cu multe
privilegii, pe care le aveau şi alte oraşe
precum Braşov, Sibiu, Cluj, Bistriţa ş.a.
Astfel, oraşul Târgu Mureş avea în
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stăpânire nouă sate, fiind cel mai
important centru economic, comercial şi
meşteşugăresc de pe Valea Mureşului. În
1538, Petru Rareş, domn al Moldovei, s-a
bucurat de ospitalitatea judelui oraşului
cu prilejul trecerii sale pe aici, în fruntea
armatei moldovene ce urma să participe
la luptele dintre Ioan Zápolya şi
Ferdinand pentru ocuparea tronului
Ungariei. În 1599, locuitorii oraşului
Târgu Mureş l-au sprijinit pe Mihai
Viteazul în lupta de la Şelimbăr, purtată
de acesta împotriva lui Andrei Báthori
(principe al Transilvaniei), fapt ce l-a
determinat pe voievodul român să ia
oraşul sub ocrotirea sa şi să-i acorde
numeroase privilegii (printre altele,
Mihai Viteazul a construit la Târgu
Mureş o biserică ortodoxă). În anii 1601–
1602, oraşul a fost jefuit şi incendiat de
trupele generalului Giorgio Basta,
precum şi de cetele de otomani şi de
tătari, care l-au distrus aproape în
întregime, majoritatea locuitorilor refugiindu-se în cetatea Braşovului. Aşezarea
a fost refăcută imediat din iniţiativa
judelui Toma Borsos. În timpul
principelui Gabriel Bethlen, oraşul a
înregistrat o dezvoltare însemnată, fiind
ridicat la rangul de municipiu (29 apr.
1616). În perioada 1430–1707, la Târgu
Mureş s-au ţinut 33 de diete ale
Principatului Transilvaniei. În 1658,
oraşul a fost jefuit şi incendiat din nou
de otomani şi de tătari, iar în 1709,
populaţia a fost decimată de o epidemie
de holeră. În 1757, oraşul a devenit pr.
centru judecătoresc al Transilvaniei şi
sediul instituţiei juridice „Tabula regia
judiciaria” (Tabla regească). În anii 1784–
1785, o parte din locuitorii oraşului au
participat la Răscoala lui Horea, Cloşca
şi Crişan. În 1786 a luat fiinţă prima
tipografie din oraş. La sf. sec. 18 a fost
întemeiată o societate lingvistică (1791–
1810), iar Gheorghe Şincai şi Petru Maior,
reprezentanţi de frunte ai Şcolii Ardelene, care au trăit şi şi-au desfăşurat
activitatea la Târgu Mureş, au militat
pentru dezvoltarea şi punerea învăţământului şi culturii în slujba emancipării
sociale şi naţionale a poporului român,
pentru egalitatea în drepturi a românilor
cu maghiarii, secuii şi saşii din
Transilvania. Tot la Târgu Mureş au
activat şi s-au afirmat Fárkas Bolyai, prof.
la Colegiul reformat (1554) şi fiul său
János Bolyai, matematician de renume

mondial. În anii 1799–1804, Samuel
Teleki, cancelar al Transilvaniei, a
înfiinţat o bibliotecă de proporţii care
astăzi îi poartă numele şi care cuprinde
numeroase incunabule, manuscrise şi
cărţi rare din sec. 15–18. La Târgu Mureş
s-a născut ideea organizării la Blaj, în mai
1848, a unei mari Adunări a românilor
transilvăneni, idee pusă în aplicare de
către Avram Iancu şi Al. Papiu-Ilarian,
care în acea perioadă activau la Tabla
regească („Tabula regia judiciaria”) din
Târgu Mureş. În 1849, oraşul a fost
devastat de trupele ruseşti, care au
intervenit pentru înfrângerea revoluţiilor
din Ungaria şi Transilvania. În a doua
jumătate a sec. 19 şi la începutul sec. 20,
Târgu Mureş a înregistrat o dezvoltare
lentă, accelerată abia după unirea
Transilvaniei cu România (1918). La
Târgu Mureş a avut loc, în aug. 1934,
Conferinţa de constituire a organizaţiei
MADOSZ (Magyar Dolgozók Országos
Szövetsége/Uniunea Oamenilor Muncii
Maghiari din România). În urma Dictatului de la Viena din 30 aug. 1940, impus
României de către Germania şi Italia,
partea de NV a Transilvaniei (inclusiv
oraşul Târgu Mureş) a fost smulsă
României şi cedată Ungariei horthyste
(1940–1944). La 28 sept. 1944, oraşul
Târgu Mureş a fost eliberat de sub
ocupaţie de către armatele române. În
perioada postbelică, oraşul s-a refăcut
înregistrând o dezvoltare semnificativă
şi afirmându-se ca un puternic centru
industrial,
cultural-ştiinţific,
de
învăţământ, comercial, turistic etc., fapt
ce i-a permis includerea lui (la 17 febr.
1968) în categoria municipiilor. La 19–20
mart. 1990, pe fondul unor tensiuni
interetnice sociale şi culturale, au avut
loc dispute aprige între populaţia română
majoritară şi cea maghiară, care au
degenerat în acte de violenţă ce au cauzat
moartea a cinci persoane şi rănirea a c.
280 (cel mai grav rănit fiind românul
Mihăilă Cofariu care a rămas infirm). La
22 febr. 2000, Târgu Mureş a fost declarat
oraş-martir. În prezent, municipiul Târgu
Mureş are în subordine ad-tivă 2 localit.
componente: Mureşeni şi Remetea.
Monumente: cetatea oraşului, extinsă pe
4,3 ha, a fost construită în 1602–1653 pe
locul uneia din 1492, cu o centură de
ziduri din cărămidă, în lungime de 900
m, străjuită de 7 bastioane de c. 10 m
înălţime, purtând numele vechilor bresle
(Bastionul tăbăcarilor, 1620, Bastionul
dogarilor, 1633, Bastionul croitorilor, 1640

ş.a.). În incinta cetăţii se află o biserică a
cărei construcţie a fost terminată în 1442
(iniţial a fost biserică franciscană, iar din
1556 reformată), având frumoase portale
în stil gotic şi un turn-clopotniţă de 66 m
înălţime (forma actuală datează din 1885).
Incendiată în 1601 de trupele generalului
Giorgio Basta, biserica a fost refăcută
ulterior şi pictată în 1610 (apoi repictată
în 1693). Biserica a fost supusă unor
ample lucrări de restaurare în anii 1790–
1791 sub conducerea arhitectului Anton
Türk. Posedă o orgă din 1788; biserica
romano-catolică „Sfânta Treime” a fostei
mănăstiri a iezuiţilor, construită în 1717–
1720, în stil baroc, şi refăcută în 1933–
1935, în stilul neorenascentist; biserica
unitariană, datând de la sf. sec. 13, cu
unele transformări şi renovări din anii
1743, 1842, 1891, reconstruită în 1929-1930
în stil neogotic; biserica romano-catolică
a fostei mănăstiri a minoriţilor (sec. 18–
19); bisericile „Înălţarea Domnului”
(1750, distrusă de un incendiu în 1780 şi
refăcută în 1794) şi „Buna Vestire” sau
catedrala Mică, zidită în 1925–1936 după
modelul bazilicii Sfântul Petru din Roma
şi care până în 1948 a aparţinut cultului
greco-catolic; Catedrala ortodoxă „Înălţarea Domnului”, construită între 10 mai
1925 şi 2 dec. 1934 după planul
arhitectului Victor Vlad cu iconostas
realizat în 1934 de Traian Bobletec şi
pictat de Virgil Simionescu din Lugoj;
picturi murale interioare din 1970-1986;
biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil” (1992–2002); biserica din lemn,
„Sfântul Arhanghel Mihail” (1793–1794),
cu picturi pe pereţii interiori executate în
1814 de zugravii Popa Nicolae şi Ban
Vasile; biserica reformată (1815–1827);
Sinagogă (1938); palatul „Tholdalagi”,
construit în 1759–1762, în stil baroc cu
elemene rococo, după planul arhitectului
ungur Schmidt Pál; clădirile fostei
Prefecturi (azi Primăria municipală),
construită în 1905–1908 în stil secesion
după planul arhitecţilor Komor Marcell
şi Jacab Dezsö, dominată de un turn de
60 m înălţime, care iniţial a avut rol de
foişor de foc, şi fostei Procuraturi (1789,
în stil baroc; aici a funcţionat, din 1826,
„Tabla regească”); palatul „Apollo”, care
adăposteşte azi biblioteca omonimă, a
fost construit pentru contele Sámuel
Teleki, după planul arhitectului Ugrai
László, în stil baroc, cu elemente
neoclasice (Empire), în 1797–1803, cu
unele modificări din 1821–1822 şi din sec.
20. În acest palat şi-a avut sediul, în 1848,

generalul Józef Bem; palatul „Apollo” a
găzduit o serie de personalităţi ale
Revoluţiei de la 1848 (Avram Iancu,
Alexandru Papiu-Ilarian ş.a.); casa (din
sec. 18) în care a locuit un timp Avram
Iancu; casa „Kendeffy” (1789); casa
„Haller” (sec. 19); casa „Görög” (sec. 19)
în care a stat, în noaptea de 29 spre 30 iul.
1849, Petöfi Sándor; Hanul „La calul alb”
(sec. 19), în care a poposit, în 1886, poetul
Mihai Eminescu; Palatul Culturii,
construit în anii 1911–1913 după planurile
arhitecţilor Jakab Dezsö şi Komor
Marcell, în care îşi au sediile Filarmonica
de Stat, Biblioteca judeţeană, Muzeul de
Artă şi Gleriile Uniunii Artiştilor Plastici.
Numeroase monumente, statui şi busturi:
Monumentul secuilor martiri dezvelit în
1875; Monumentul lui Fárkas şi János
Bolyai, operă din 1957 a sculptorilor
Csorvássy István şi Izsák Márton; statuia
ecvestră a lui Avram Iancu, turnată în
bronz de Florin Codre, dezvelită în 1978;
statuia „Lupa capitolina”, dăruită în 1924
de către municipalitatea Romei oraşului
Târgu Mureş. Această statuie a fost
adăpostită în oraşul Turda după Dictatul
de la Viena din 30 aug. 1940 pentru a nu
fi distrusă. Statuia a fost retrocedată
municipiului Târgu Mureş la 30 nov. 1991;
bustul lui Alexandru Papiu-Ilarian, realizat
în 1930 de sculptorul Faur Schmidt ş.a.

TÂRGU-NEAMŢ, oraş în jud. Neamţ,
situat în partea de N a Subcarpaţilor
Neamţului, în Depr. Neamţ, la 425–450
m alt., la poalele de S ale culmii Pleşu, pe
râul Neamţ (numit local Ozana), la 44 km
N de municipiul Piatra-Neamţ; 20 693
loc. (1 ian. 2011): 9 940 de sex masc. şi
10 753 fem. Supr.: 7,89 km2; densitatea:
2 623 loc./km2. Nod rutier. Expl.
forestiere şi de balast. Producţie de tuburi
şi ţevi din oţel, de mobilă, cherestea şi

butoaie, de confecţii volvatir, covoare şi
de produse alim. (preparate din carne şi
lapte, conserve de fructe, panificaţie).
Fermă de creştere a bovinelor. Centru de
pielărie şi cojocărit. Muzeu de istorie şi
etnografie (1957), cunoscut şi sub numele
de Muzeul meşteşugurilor; casele memoriale „Veronica Micle” (în care a locuit
poeta) la Târgu-Neamţ şi „Ion Creangă”
la Humuleşti (muzeu din 1936). Istoric.
Cele mai vechi urme de locuire descoperite în arealul oraşului datează din
Neolitic (ceramică), dar au fost scoase la
iveală şi vestigii din perioadele dacică şi
prefeudală. Localitatea apare consemnată, pentru prima oară, cu denumirea
de „Neamţul în munţi”, pe o listă rusească („Letopiseţul Novgorodului”) cu
oraşele din Moldova (întocmită în
perioada 1387–1392). Într-un act emis la
3 febr. 1395 de regele Ungariei, Sigismund I de Luxemburg, localitatea apare
consemnată cu toponimul „ante castrum
Nempch” (înaintea cetăţii Neamţ), iar la
7 ian. 1403, domnul Alexandru cel Bun
menţiona într-un act pe boierul „pan
Sanaru de la Neamţ”. Ea s-a dezvoltat şi
a avut o fază de înflorire, în special după
construirea cetăţii Neamţ, în timpul
domniei lui Petru I Muşat (c. 1375–c.
1391), când a fost un important punct de
vamă pentru comerţul cu vite între
Moldova şi Transilvania, precum şi un
activ centru meşteşugăresc. Cetatea
Neamţ apare menţionată documentar,
prima oară, la 3 febr. 1395, iar localit.
Târgu-Neamţ, într-un document emis în
1408 de domnul Alexandru cel Bun, în
care se consemnează existenţa aici a unui
punct de vamă pentru vânzarea vitelor.
La mijlocul sec. 15, oraşul a stagnat din
cauza pierderii funcţiei de apărare ca
urmare a distrugerii cetăţii. Situată pe o
stâncă din partea de S a culmii Pleşu, pe
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locul unei probabile cetăţi mai vechi,
Cetatea Neamţ (de plan patrulater
neregulat, 47 x 38 m), importantă fortăreaţă în sistemul de apărare a Moldovei
în Evul Mediu, a fost refăcută, amplificată
şi întărită de către Ştefan cel Mare în anii
1475–1476, când zidurile vechi au fost
înălţate până la 20 m şi îngroşate până la
3–4 m. Tot atunci s-au construit bastioane
semicirculare şi s-a săpat un şanţ adânc
în jurul cetăţii, peste care s-a realizat un
pod de acces din piatră, de 8 m înălţime,
susţinut de nouă stâlpi puternici. În anii
1645–1646, domnul Vasile Lupu a supus
cetatea unor noi lucrări de refacere şi
transformare. Datorită puternicelor sale
fortificaţii precum şi a poziţiei greu
accesibile, Cetatea Neamţ nu a putut fi
cucerită niciodată (în 1395 a fost asediată
fără succes de trupele lui Sigismund I de
Luxembourg, regele Ungariei, în 1476
oştile turceşti comandate de Mahomed II
au încercat în zadar s-o cucerească, iar în
1691, cetatea a fost apărată eroic de un
număr restrâns de vânători împotriva
asaltului oştilor polone, conduse de Ioan
[Jan] Sobieski). În 1674, o parte din
Cetatea Neamţ a fost distrusă de
Dumitraşcu Cantacuzino (refăcută ulterior), iar în 1718 aceasta a fost incendiată
de domnul Mihai Racoviţă din ordinul
Porţii Otomane, dată după care a căzut
în ruină, iar oraşul a început să decadă
din cauza mutării centrului de greutate
de la Târgu-Neamţ la Piatra-Neamţ. Între
1749 şi 1870, oraşul Târgu-Neamţ s-a aflat
în proprietatea mănăstirii Neamţ,
perioadă în care şi-a pierdut funcţia adtivă, rămânând într-o stare de izolare. În
1866, Cetatea Neamţ a fost declarată
monument istoric, iar după anul 1960
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Târgu-Neamţ. Cetatea Neamţ (vedere aeriană)

s-au efectuat ample lucrări de restaurare
şi consolidare care i-au redat înfăţişarea
iniţială. În prezent, oraşul Târgu-Neamţ
are în subordine ad-tivă 3 localităţi componente: Blebea, Humuleşti, Humuleştii
Noi. Monumente: ruinele Cetăţii Neamţ;
bisericile ortodoxe cu hramurile „Sfântul
Dumitru”-Domnească (ctitorie din 1634
a lui Vasile Lupu, terminată în 1661 de
fiul său, Ştefăniţă Lupu), „Sfântul
Gheorghe” (1800–1808, cu pridvor
adăugat în 1832), „Sfântul Ilie” (1837–
1842), „Sfântul Nicolae” (sfinţită în 1838),
„Sfântul Haralambie” (1852–1853), „Sfinţii
Voievozi” (sfinţită în 1857) şi „Adormirea
Maicii Domnului” construită în anii
1864–1874 după planul arhitectului
Johann Brandel; biserica romano-catolică
„Sfânta Treime” (sec. 17); Sinagogă
(începutul sec. 19); clădirea fostei Şcoli
domneşti (1852); Monumentul închinat
eroilor căzuţi în Primul Război Mondial.
În localitatea componentă Blebea se află
biserica din lemn cu hramul „Sfântul
Gheorghe” (1836–1841, reparată în 1893),
iar în localit. componentă Humuleşti
există biserica „Sfântul Nicolae” (sec. 19,
restaurată în 1908) şi casa memorială „Ion
Creangă”, construită în 1830 de bunicul
lui Ion Creangă. Oraşul Târgu-Neamţ
este un important centru turistic şi punct
de plecare spe mănăstirile Agapia,
Varatec, Neamţ, Horaiţa ş.a.
TÂRGU NOU Õ Târgu Mureş.

TÂRGU OCNA, oraş în în jud. Bacău,
situat în partea de NV a Depr. Caşin, la
255–280 m alt., la poalele de S ale M-ţilor
Berzunţi, pe râul Trotuş (în apropiere de
confl. cu râul Slănic), la 84 km SV de

municipiul Bacău; 12 763 loc. (1 ian.
2011): 6 113 de sex masc. şi 6 650 fem.
Supr.: 48,9 km2, din care 7 km2 în
intravilan; densitatea: 1 823 loc./km2.
Staţie de c.f. (inaugurată la 22 iun. 1884).
Nod rutier. Expl. de petrol, sare, săruri
de potasiu, gips şi gresii. Producţie de
săpun şi detergenţi, de mobilă şi cherestea, de încălţăminte, sticlă, porţelan,
tricotaje din lână, conf. şi de produse
alim. (preparate din carne, panificaţie
ş.a.). Centru pomicol (meri). Muzeu de
artă şi de istorie. Staţiune balneoclimaterică de interes local, cu funcţionare permanentă (din anul 1894), cu climat de
dealuri, sedativ (temp. medie anuală este
de 7,5°C, iar precipitaţiile însumează c.
700 mm anual) şi cu izvoare cu ape
minerale clorurate, sulfuroase, sodice,
slab bicarbonatate, recomandate pentru
tratarea afecţiunilor tubului digestiv şi
ale aparatului locomotor. Primele analize
ale apelor minerale de aici au fost făcute
în 1846. Totodată, staţiunea are ca profil
pr. tratamentul bolnavilor de astm
alergic, efectuat în cadrul sanatoriului
subteran amenajat în interiorul salinei.
Istoric. În arealul oraşului, pe platoul
Podei, au fost descoperite (1959) vestigiile
unei aşezări de tip Cucuteni B, în care
s-au găsit vase ceramice tipice acestei
culturi, iar în cartierul Tiseşti, pe
înălţimea Titelca, au fost identificate
urmele unei cetăţi dacice, datând din sec.
1 î.Hr.-1 d.Hr., cunoscută sub numele de
Utidava, situată, potrivit coordonatelor
stabilite de Ptolomeu, pe Valea Oituzului.
Localitatea apare menţionată documentar, prima oară, la 15 mart. 1410 într-un
act emis de domnul Alexandru cel Bun,
în care aminteşte de satul Stoeneşti pe
Vâlcica (numit ulterior Ocna), în 1580
figura ca un mic sat ce aparţinea de Târgu
Trotuş, iar în 1646, Marcus Bandinus
consemnează într-o notă de călătorie că
aşezarea era deja un sat mare (pagus) cu
c. 300 de case. În perioada 1680–1700, o
parte din locuitorii din Târgu Trotuş s-au
mutat la Târgu Ocna, atât din cauza
frecventelor năvăliri străine, cât şi pentru
a fi mai aproape de ocnele de sare de aici.
Într-un hrisov din 3 aug. 1766, semnat de
Grigore III Ghica, Târgu Ocna apare ca o
aşezare bine închegată, care, către sf. sec.
18, a fost trecută din categoria satelor în
cea de târg. În 1846 a fost recunoscută ca
oraş, iar în 1894 a fost declarată staţiune
balneoclimaterică. În prezent, oraşul are
în subordine ad-tivă 2 localit. componente: Poieni şi Vâlcele. Monumente:

biserica fostei mănăstiri „Răducanu”, cu
hramul „Buna Vestire”, ctitorie din 1664
a marelui logofăt Nicolae Buhuş (refăcută
şi înfrumuseţată în 1762–1763 de marele
logofăt Radu Răducanu-Racoviţă şi
pictată în 1811), este un monument istoric
reprezentativ pentru barocul târziu
moldovenesc şi singura biserică din
România care are pisania cu text în limba
franceză (1762). În această biserică (din
1890, biserica de mir), se află mormântul
lui Costache Negri; mănăstirea „Măgura
Ocnei” (de maici), cu biserica „Adormirea Maicii Domnului”, construită din
piatră brută în 1750–1757, pe locul uneia
mai vechi, atestată documentar la 13 nov.
1665, renovată în 1860 şi pictată în 1929.
Biserica a fost demolată de autorităţile
comuniste în 1964, iar mănăstirea
desfiinţată, aici amenajându-se un
complex turistic. Mănăstirea a fost
reînfiinţată în iun. 1990, iniţial cu un mic
paraclis amenajat într-una dintre clădiri,
biserica actuală fiind zidită în anii 1990–
1993; bisericile cu hramurile „Sfântul
Nicolae” (1580, cu transformări din 1768
şi reparată în 1883), cu forme decorative
în stilul barocului moldovenesc, „Sfinţii
Voievozi” (1737, refăcută în 1849–1852),
„Sfânta Treime” (ante 1809, cu unele
reparaţii din 1820), „Sfântul Ioan
Botezătorul” (1815), „Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena” (1824), „Schimbarea
la Faţă” (1844), „Adormirea Maicii
Domnului” (1662, refăcută în 1860);
bisericile din lemn cu hramurile „Sfânta
Parascheva”-Domnească (sfârşitul sec. 16,
refăcută în 1725), declarată monument
de arhitectură, „Sfântul Gheorghe” (1761,
cu adăugiri din 1895 şi pridvor din 1924),
cu un frumos brâu în torsadă şi picturi
interioare în stil neobizantin, realizate în
anii 1862 şi 1889–1890), declarată monument de arhitectură, „Sfânta Născătoare
de Dumnezeu” (biserică armenească
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datând dinainte de anul 1808 şi
reconstruită în 1825), „Sfântul Dumitru”
(1813), „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”
(1832); biserica romano-catolică „Schimbarea la Faţă” (1990); Palatul Primăriei
(1912); casa „Borisoff” (1890), declarată
monument de arhitectură; bustul scriitorului Costache Negri. Rezervaţia naturală
mixtă, peisagistică „Măgura” (89,7 ha) cu
numeroase specii de floră şi faună,
declarată arie protejată în anul 2004.
TÂRGU RÂMNICULUI Õ Râmnicu
Vâlcea (2).

TÂRGU SECUIESC 1. Depresiunea ~,
compartiment depresionar intramontan,
de formă aproximativ romboidală,
aparţinând Depr. Braşov, situat în partea
de E-NE a acesteia, la 530–630 m alt.
Delimitată de rama M-ţilor Bodoc (la
NV), Nemira (N), Vrancea (E) şi
Clăbucetele Întorsurii (la S), Depr. T.S.
ocupă o supr. de c. 600 km2, fiind extinsă
pe c. 35 km lungime şi 15–20 km lăţime
şi drenată central, pe direcţie NE-SV, de
Râu Negru. În SV comunică cu Depr.
Sfântu Gheorghe prin culoarul Reci, care
are o lăţime max. de 8 km (între Măgheruş şi Angheluş). Relieful este reprezentat
prin piemonturi, câmpii joase (acoperite
pe alocuri cu lacuri şi bălţi), terase şi
lunci. Prezenţa nisipurilor a generat o
formă specifică de relief pentru această
zonă – dunele – cantonate în arealul com.
Reci, pe o supr. de c. 17 km2. Dunele de
nisip de la Reci, cu înălţimi cuprinse între
3 şi 12 m, au crestele orientate pe direcţie
NE-SV, fapt ce dovedeşte că la formarea
lor participă vântul Nemira, care bate
dominant şi cu intensitate în această
zonă. Depr. T.S. este cunoscută în
literatura de specialitate şi sub numele
de Depr. Breţcu.
2. Municipiu în jud. Covasna, situat
în partea de N a depresiunii omonime,
la 560 m alt., pe râul Turia, în apropiere
de confl. cu râul Caşin, la 40 km NE de
municipiul Sfântu Gheorghe; 19 835 loc.
(1 ian. 2011): 9 502 de sex masc. şi 10 333
fem. Supr.: 8,10 km2; densitatea: 2 449
loc./km2. Staţie de c.f. Nod rutier. Expl.
şi prelucr. lemnului (mobilă, cherestea,
lăzi pentru ambalaj ş.a.). Producţie de
utilaje şi maşini-unelte pentru prelucr.
metalelor, de şuruburi, de piese, accesorii
şi subansamble pentru autovehicule, de
unelte agricole, articole din material
plastic, izolatori electrici de joasă
tensiune, produse ceramice de uz casnic,
conf. şi produse alim. (preparate din
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Târgu Secuiesc (2). Biserica reformată

carne şi lapte, glucoză, dextroză, amidon,
panificaţie). Fermă de creştere a
bovinelor. Muzeul breslelor (cu colecţii
de artă populară, o colecţie de 200 de
păpuşi, majoritatea îmbrăcate în costum
popular unguresc, de istorie a Revoluţiei
de la 1848, şi de istorie a breslelor),
inaugurat în 1969. Teatrul popular „Boér
Géza” adăpostit în clădirea Casei de
Cultură, construită în anii 1903–1904.
Istoric. În arealul oraşului au fost
descoperite (1852) vestigiile unei aşezări
romane, cunoscută sub numele de
Praetoria Augusta, în care s-au găsit urne
funerare, arme, vase ceramice, fragmente
de apeducte ş.a. Localitatea apare menţionată documentar, prima oară, la 24 nov.
1407, ca aşezare rurală cu numele Toriawasara (Târgul Turiei), apoi cu denumirea
de Asserculi Oppidum (Oraşul din
scândură), în 1463. În 1532, oraşul figura
pe o hartă a lui Honterus, cu numele
Neumarkt (Oraşul Nou), iar la 28 iun. 1562
apare consemnat cu numele actual.
Orăşelul a început să se dezvolte mai
intens de la mijlocul sec. 15, devenind în
sec. 16–17 un important centru comercial
şi meşteşugăresc din Transilvania, cu
strânse relaţii de negoţ cu oraşele din
Moldova şi Ţara Românească. Cele zece
bresle care s-au înfiinţat de-a lungul
timpului, începând cu a doua jumătate a
sec. 16 (breslele tăbăcarilor, cizmarilor,
cojocarilor, olarilor, măcelarilor, pălărierilor, tâmplarilor, fierarilor, curelarilor
şi căldărarilor), au existat, cu mici
modificări, până la sf. celui de-al Doilea
Război Mondial. Oraşul a fost distrus
aproape în întregime (peste 2/3) de un
puternic incendiu la 29 iul. 1834.
Reconstruit rapid, oraşul a devenit un
important centru al Revoluţiei din 1848–
1849 din Transilvania, cu rol de seamă în
organizarea rezistenţei revoluţionare, sub
îndrumarea lui Gábor Áron (aici au fost
realizate 64 de tunuri şi muniţia
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necesară). De-a lungul timpului, în oraş
au fost înfiinţate o şcoală catolică (1680),
una reformată (1761), o şcoală de
subofiţeri (1823), un cazinou (inaugurat
la 25 dec. 1842), un orfelinat de fete
(1873), o tipografie (1879) ş.a. În a doua
jumătate a sec. 19 şi prima jumătate a sec.
20, oraşul T.S. a fost reşed. unui scaun
(unitate ad-tivă). Declarat municipiu la
3 nov. 2000, T.S. are în subordine ad-tivă
satul Lunga (atestat documentar în 1332).
Monumente: biserica romano-catolică
„Sfânta Treime” (1727–1795, renovată în
1996), în stil baroc; biserica „Adormirea
Maicii Domnului”, construită în 1781–
1783 (pe locul uneia din lemn ce data din
1734) şi reparată în 1937, 1947, 1978,
consolidată şi restaurată în 2006; biserica
reformată–calvină construită în perioada
1722–1796 în stil baroc cu elemente
neoclasice, afectată de incendiul din 29
iul. 1834, refăcută în 1834–1838. Are o
orgă instalată în 1861, operă a lui
Kolonics István; biserica fostei mănăstiri
a Minoriţilor (1795); biserica „Pogorârea
Duhului Sfânt” (1993-2000); clădirile
Gimnaziului (1751), Judecătoriei (1760),
Primăriei (1907), azi sediul Administraţiei
locale, şi fostului Cazinou; casa în care a
locuit Gábor Áron; case vechi din sec. 18–
19; statuia lui Gábor Áron, operă din 1942
a lui Oláh Sándor. În satul Lunga se află
o biserică romano-catolică (sec. 15, cu
unele refaceri din sec. 19).
TÂRGUŞOR, com. în jud. Constanţa,
alcătuită din 2 sate, situată în SE Pod.
Casimcea, pe râul Casimcea; 1 605 loc. (1
ian. 2011): 834 de sex masc. şi 771 fem.
Staţie de c.f., în satul Târguşor. Nod
rutier. În arealul com. T. se află peşterile
„Adam” şi „Liliecilor”, de mare interes
paleontologic şi biospeologic (descoperirile de la Adam au evidenţiat urme
de locuire începând din Musterian şi
până în epoca romană). Până la 27 oct.
2004, com. T. a avut în componenţă satele
Casian, Cheia şi Grădina, care la acea
dată au format com. Grădina, jud.
Constanţa.
TÂRGU TROTUŞ, com. în jud. Bacău,
alcătuită din 3 sate, situată în partea de
V a Depr. Caşin, pe cursul inf. al râului
Trotuş; 5 655 loc. (1 ian. 2011): 2 893 de
sex masc. şi 2 762 fem. Staţie (în satul
Târgu Trotuş) şi haltă de c.f. (în satul
Viişoara). Producţie de mobilier, de
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Târlişua

preparate din lapte şi de articole de
îmbrăcăminte. Creşterea ovinelor,
porcinelor şi bovinelor. Satul Târgu
Trotuş apare menţionat documentar,
prima oară, în 1408, iar apoi în 1580, ca
aşezare rurală în componenţa căreia era
inclus un sat mai mic, numit Târgu Ocna.
În perioada 1680–1700, o parte din
locuitorii din Târgu Trotuş s-au mutat la
Târgu Ocna, unde se exploata sarea.
Satele Târgu Trotuş şi Viişoara apar consemnate şi într-o condică a Liuzilor din
anul 1802. În satul Târgu Trotuş se află
bisericile ortodoxe cu hramurile „Sfinţii
Voievozi” (1730, reparată în anii 1800 şi
1887) şi „Sfântul Nicolae” (zidită în 1813
pe locul uneia din 1557), precum şi o
biserică romano-catolică (sec. 18), iar în
satul Viişoara există biserica ortodoxă cu
hramul „Sfântul Nicolae” (ante 1780).
TÂRLIŞUA, com. în jud. Bistriţa-Năsăud,
alcătuită din 10 sate, situată în zona
Muscelelor Năsăudului, la poalele de SE
ale Culmii Breaza, pe cursul superior al
râului Ilişua, la confl. cu Valea Lungă;
3 409 loc. (1 ian. 2011): 1 719 de sex masc.
şi 1 690 fem. Expl. şi prelucr. lemnului.
Muzeu cu colecţii de păsări împăiate. În
satul Târlişua, menţionat documentar,
prima oară, în 1501, se află casa
memorială „Liviu Rebreanu” şi bustul
romancierului Liviu Rebreanu. Pe terit.
satului Agrieş a fost descoperit (1977) un
tezaur de bronz alcătuit din fragmente
de arme şi brăţări (sec. 13–12 î.Hr.).

TÂRNAVA 1. Râu, afl. stg. al Mureşului
pe terit. com. Mihalţ (jud. Alba); 249 km
(lungimea este considerată de la izv.
Târnavei Mari); supr. bazinului: 6 157
km2. Râul T. se formează, de fapt, din
confl., la Blaj, a râului Târnava Mare cu
Târnava Mică – două sisteme hidrografice
mari, paralele, cu caracteristici hidro-

Târnava (3). Dealul Proştea

logice de podiş. Târnava Mare (222,9 km;
supr. bazinului: 4 086 km2) izv. din SE
M-ţilor Gurghiu, de sub vf. Rotund, de
la 1 441 m alt., curge mai întâi pe direcţie
N-S, prin zona montană, unde are o
pantă medie de scurgere de 11‰,
separând, pe o porţiune, prelungirile
M-ţilor Gurghiu de cele ale M-ţilor
Harghita, intră apoi în Depr. Odorhei,
unde, în aval de municipiul Odorheiu
Secuiesc, îşi schimbă direcţia de curgere,
predominant către SV, separând Pod.
Târnavelor de Pod. Hârtibaciului, sector
în care bazinul este puternic asimetric
spre stg., cursul râului este foarte
meandrat, iar panta medie de scurgere
are valori între 0,5 şi 1,5‰, fapt ce
contribuie la depunerea de aluviuni.
Debitul mediu multianual variază între
8 m3/s la Odorheiu Secuiesc şi 25 m3/s
la Blaj. Afl. pr.: Şicasău, Feernic, Şaeş,
Mălâncrav, Biertan, Vişa, Secaş. T.M. trece
prin oraşele Odorheiu Secuiesc,
Sighişoara, Dumbrăveni, Mediaş, Copşa
Mică şi Blaj. Târnava Mică (196 km; supr.
bazinului: 2 071 km2) izv. din partea
central-vestică a M-ţilor Gurghiu, de sub
vf. Piatra Ascuţită, de la 1 190 m alt., şi
drenează zona centrală a Pod. Târnavelor, având un curs aproximativ paralel
cu cel a Târnavei Mari. Panta medie scade
de la 13‰ în zona montană, la 3–5‰ în
reg. dealurilor subcarpatice şi sub 1‰ în
cea de podiş, unde valea se lărgeşte, iar
cursul devine foarte meandrat. Debitul
mediu multianual variază între 4 m3/s în
cursul superior şi 10 m3/s în cel inf. Afl.
pr.: Sovata, Cuşmed, Veţca, Nadeş,
Domald, Sântioana. Târnava Mică trece
prin oraşele Sovata şi Târnăveni.
2. Podişul Târnavelor (sau Podişul
Transilvaniei sudice cum a fost numit
de Vintilă Mihăilescu), unitate de relief
situată în partea sudică a Pod. Transilvaniei, între Valea Mureşului (la V şi N),
Subcarpaţii Transilvaniei şi Subcarpaţii
Homoroadelor (la E) şi aliniamentul
văilor Secaşului (afl. al Sebeşului) şi
Oltului (la S). Între aceste limite, Pod.
Târnavelor, constituit din marne, argile,
gresii, nisipuri şi pietrişuri (mio-pliocene), uşor cutate, prezintă un relief de
culmi, măguri şi creste dezvoltate pe
domuri şi bazine ce se înclină de la 700
m (în E) la c. 500 m (în V), iar interfluviile
se înalţă cu 200–250 m deasupra nivelului
văilor pr. (cele două Târnave şi Hârtibaciu). Interfluviile sunt intens nivelate
(creând imaginea generală de podiş) şi
dominate pe alocuri de gurguie, numite

popular „picuri”, iar la nivelul culmilor
mai înalte se observă două niveluri de
eroziune – suprafeţele Amnaş, la 600 m
alt. şi Secaş, la 500 m alt. Vegetaţia este
reprezentată prin păduri, îndeosebi de
carpen şi gorun, care s-au mai păstrat
numai pe culmile dealurilor, şi prin
pajişti secundare mezoxerofile. Sunt larg
răspândite culturile de cereale (grâu,
porumb) şi mai ales de viţă de vie, care
formează renumitele podgorii ale
Târnavelor. Importante zăcăminte de
gaze naturale. Specifice pentru versanţi
sunt intensele procese de pantă (eroziune,
ravenări şi alunecări). Pod. Târnavelor
este format din trei subunităţi: Pod.
Târnavelor propriu-zis, între Valea
Mureşului (la N) şi cea a Târnavei Mari
(la S); Pod Hârtibaciului, între Târnava
Mare (la N), Valea Oltului (la S) şi râul
Vişa (la V); Pod. Secaşelor, între Târnava
(la N), Vişa (la E), râul Secaş – afl. al
Sebeşului – (la S) şi Valea Mureşului (la V).
3. Subcarpaţii Târnavei Mici (sau
Subcarpaţii Praidului), unitate de relief
accidentat, cu înălţimi de 600–1 000 m,
parte componentă a Subcarpaţilor
Transilvaniei, extinsă în E Pod. Transilvaniei, între Valea Feernic (afl. al
Târnavei Mari) şi Valea Nirajului, la
limita dintre Pod. Târnavelor şi rama
munţilor vulcanici Gurghiu şi Harghita.
Este alcătuită dintr-o succesiune de
depresiuni submontane de contact
(Sovata-Săcădat, Praid-Corund ş.a.), dezvoltate, uneori, pe axul unor anticlinale
diapire (ex. Depr. Sovata-Săcădat),
închise şi străjuite de dealuri proeminente, cu forme semeţe (Dealurile Bicheş
1 080 m alt., Şiclod 1 028 m, Firtuş 1 060
m, Rez 933 m, Homat 899 m, Proştea ş.a.).
Întreaga ghirlandă de depresiuni cu
caracter submontan şi ansamblul dealurilor de tip subcarpatic constituie o zonă
intens populată şi de un pitoresc
deosebit.
4. Com. în jud. Sibiu, alcătuită din 2
sate, situată în Pod. Târnavelor, pe cursul
mijlociu al râului Târnava Mare; 3 253
loc. (1 ian. 2011): 1 622 de sex masc. şi
1 631 fem. Viticultură. Până la 1 ian. 1965,
satul şi com. T. s-au numit Proştea Mare.
În satul Târnava, menţionat documentar,
prima oară, în 1331, se află o biserică din
1500, cu unele transformări din sec. 18,
azi biserică evanghelică, şi o casă veche
ţărănească (1574, refăcută în 1956).
TÂRNĂVENI, municipiu în jud. Mureş,
situat în Pod. Târnavelor, la 300 m alt.,
pe râul Târnava Mică, la 45 km SV de

Târgu Mureş; 25 330 loc. (1 ian. 2011):
12 413 de sex masc. şi 12 917 fem. Supr.:
60,9 km2, din care 14,3 km2 în intravilan;
densitatea: 1 771 loc./km2. Staţie de c.f.
Nod rutier. Expl. de gaze naturale (din
1915), în localit. componentă Botorca.
Centrală electrică solară (36 MW), în
construcţie din 2012, care va fi alimentată
de c. 150 000 panouri solare extinse pe
109 ha. Combinat chimic (carbid, sodă
caustică, clor, acid clorhidric, insecticide,
oxid de zinc, negru de fum, policlorură
de vinil), din 1948 (în 2011 a fost dezactivat în totalitate). Producţie de radiatoare
şi cazane pentru încălzire centrală, de
cărămizi, ţigle, faianţă, geamuri, de ceşti,
căni, servicii de masă etc., de mobilă, de
confectii textile, de conserve de carne,
spirt ş.a. Centru viticol. Spital (din 1897).
Muzeu cu secţii de istorie, de artă (colecţii
de icoane pe sticlă şi pe lemn), de etnografie şi de ştiinţele naturii, inaugurat în
1962. Istoric. Pe terit. fostului sat
Dâmbău (azi cartier al oraşului) au fost
descoperite (în 1921) vestigii neolitice
(topoare din piatră, cuţite din silex, căni
de lut, fusaiole), din epocile bronzului
(vase ceramice, inele, securi, dălţi din
bronz) şi fierului (fragmente de vase
ceramice, vârf de lance ş.a.) şi din perioada geto-dacă (sec. 1 î.Hr.-sec. 1 d.Hr.),
precum şi un tezaur alcătuit din 135
dinari imperiali şi doi bulgări de argint.
Menţionată documentar, prima oară, în
1217, localitatea apare ulterior (în 1278)
consemnată cu numele Sent Marton,
Dycheu Zenthmarton (sau Terra Dyceu Sent
Martun, în 1438), iar în 1502 a fost
recunoscută ca târg (oppidum Dychewzenth
Marthon). În 1866, T. a devenit reşed.
Comitatului Târnava, prin mutarea aici
a administraţiei de la Cetatea de Baltă, la
23 apr. 1912 a fost trecut în categoria
oraşelor, iar la 12 nov. 1998 în cea a
municipiilor. Între 1920 şi 1926 s-a numit
Târnava-Sân-Martin, iar până la 3 mai
1941 a purtat numele Diciosânmartin. În
anii 1893–1933, T. a fost reşed. jud.
Târnava Mică, iar în anii 1950–1968, reşed.
raionului omonim. Municipiul T. are în
subordine ad-tivă localit. componentă
Botorca şi satele Bobohalma şi Cuştelnic
(acesta din urmă a fost sat component al
com. Găneşti până la 28 ian. 2002). Oraşul
T. a fost puternic afectat de inundaţiile
provocate de revărsarea Târnavei Mici în
perioada 17–20 iun. 1998. Monumente:
biserică în stil gotic (sf. sec. 13, renovată
în 1599), cu picturi murale interioare
executate în 1796 (tavan casetat şi pictat)

şi amvon din 1764. Biserica, în prezent
unitariană şi declarată monument istoric,
posedă un pahar din argint aurit (1636)
şi o farfurie din argint (1678), precum şi
un clopot din 1678; biserica din lemn
„Sfântul Nicolae” (1751), adusă în 1762
din satul Corneşti în satul Cuştelnic, azi
monument istoric, cu picturi pe pereţii
interiori executate de Nicolae Pop;
biserica „Sfânta Treime” (1939–1940);
palat (azi sediul Primăriei) construit în
1878–1879; conacul „Silivasi” (1800), azi
grădiniţă de copii; casa „Deldy” (1860),
azi muzeu.
TÂRNĂVIŢA Õ Brănişca.

TÂRNOVA 1. Com. în jud. Arad, alcătuită
din 6 sate, situată în zona de contact a
Câmpiei Crişurilor cu Dealurile
Cigherului, pe râul Almaş; 6 184 loc. (1
ian. 2011): 3 134 de sex masc. şi 3 050 fem.
Staţie de c.f. (în satul Târnova). Nod
rutier. Prelucr. lemnului. Pomicultură
(meri, pruni, peri). Viticultură. Centru de
cusături şi ţesături populare (în satul
Chier). În satul Agrişu Mare, menţionat
documentar, prima oară, în 1214, se află
ruinele unei cetăţi datând din anul 1400.
Satul Arăneag apare menţionat documentar, prima dată, în 1390, iar satul
Târnova, în perioada 1406–1409.
2. Com. în jud. Caraş-Severin, alcătuită
din 2 sate, situată la poalele de N-NV ale
M-ţilor Semenic, pe cursul superior al
râului Tău; 1 782 loc. (1 ian. 2011): 850 de
sex masc. şi 932 fem. Pomicultură (meri,
peri, pruni). În satul Târnova, menţionat
documentar în 1495, se află biserica
„Adormirea Maicii Domnului” (1767).

TÂRŞOLŢ, com. în jud. Satu Mare,
alcătuită din 2 sate, situată în partea de
NV a Depr. Oaş, la poalele de SE ale
M-ţilor Oaş, la graniţa cu Ucraina; 2 864
loc. (1 ian. 2011): 1 490 de sex masc. şi 1 374
fem. Zăcăminte de lignit. În satul Târşolţ
a fost descoperit (1973) un tezaur monetar
din argint (148 de monede). Biserica
„Sfântul Dumitru” (1904), la Târşolţ.

TEACA, com. în jud. Bistriţa-Năsăud,
alcătuită din 6 sate, situată în zona de
contact a Dealurilor Lechinţei cu Colinele
Mădăraşului, la poalele de SE ale culmii
Şieu, pe cursul superior al râului Dipşa;
5 952 loc. (1 ian. 2011): 2 956 de sex masc.
şi 2 996 fem. Nod rutier. Prelucr.
lemnului şi a laptelui. Pomicultură şi
viticultură. Creşterea bovinelor şi a
ovinelor. Vechi centru de cojocărit (din
1580) unde se confecţionează cojoace şi
pieptare decorate cu broderii florale. În
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arealele satelor Archiud şi Viile Tecii au
fost descoperite vestigii neolitice, în
special ceramică cenuşie din pastă fină,
lucrată la roată (străchini, chiupuri, oale
fără toartă ş.a.). Satul Teaca a fost
colonizat cu germani în sec. 13, atestat
documentar, în 1318 şi amintit ca târg în
1486. În perioada 1874–1884 a avut statut
de comună urbană (oraş), după care a
fost trecut în categoria comunelor rurale.
În satul Teaca se află o biserică din sec.
13 (azi biserică evanghelică), în stil gotic
cu elemente romanice, cu unele refaceri
din sec. 15. Zidul de incintă al bisericii a
fost dărâmat în 1870. În satul Viile Tecii,
atestat documentar în 1332, există castelul
„Foldvary” (1753). Biserica din lemn
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”
(1830), monument istoric, în satul
Budurleni. Rezervaţie forestieră (în satul
Viile Tecii).
TEASC, com. în jud. Dolj, alcătuită din
2 sate, situată în partea de NV a Câmpiei
Romanaţi, pe stg. văii Jiului; 3 190 loc. (1
ian. 2011): 1 571 de sex masc. şi 1 619 fem.
Legumicultură. Prelucr. legumelor. În
satul Secui, menţionat documentar în
1494 cu numele Secuiu pe Jiu, se află
ruinele bisericii „Sfântul Nicolae” (sf. sec.
18, refăcută în 1845–1846 şi căzută în
ruină după 1909), iar în satul Teasc există
biserica „Sfântul Nicolae” (ante 1845).

TECHIRGHIOL 1. Liman fluvio-maritim
cu apă sărată, situat în SE României, pe
ţărmul Mării Negre, la 17 km S de
municipiul Constanţa. Este separat de
Marea Neagră printr-un cordon litoral pe
care se află staţiunile balneoclimaterice
Eforie Nord şi Eforie Sud (fost Carmen
Sylva). Supr.: 11,61 km2; lungime: 7,8 km;
lăţimea max.: 4,4 km; ad. max.: 9,7 m;
vol.: 41,8 mil. m3. În anul 1909, nivelul
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apei lacului T. era cu 1,5 m sub cel al
Mării Negre, iar în 1969 ajunsese la
acelaşi nivel cu aceasta. În ultimii ani ai
sec. 20, din cauza unor izvoare proprii,
cu debite abundente, lacul T. a depăşit
cota tradiţională cu c. 1,80 m (în 2008), iar
salinitatea a scăzut de la 75–80 g/l
în 1975, la 55 g/l în 2008. Primele analize
chimice ale apei lacului au fost făcute în
sept. 1893 de dr. M. Georgescu. Cu toate
că apa lacului s-a mai îndulcit în ultimii
ani, tipul hidrochimic evident clorosodic
şi magnezian al acesteia determină un
mediu puţin favorabil dezvoltării vieţii
acvatice, singurele vieţuitoare fiind
bacteriile (predominant), crustaceul
Artemia salina, algele verzi (Cladophora
fracta şi Cladophora cristalina), care se
dezvoltă în colonii plutitoare, câteva larve
de insecte (Ephydra californica, Haliella
taurica ş.a.), precum şi c. 250 de specii de
infuzori (protozoare având corpul acoperit cu cili), din care 37 sunt specii noi,
descoperite de pictorul şi biologul Ion
Ţuculescu. În extremitatea de V a lacului
T., mai bogată în izvoare cu apă dulce,
trăiesc câteva relicte (printre care
amfipodul Rivuloga muruspulex, gasteropodul Pseudamnicola codreani ş.a.), o
formă endemică a ghidrinului (Gasterosteus aculeatus crenobiontus), o specie
rară de batracian (Pelobates syriacus
balcanicus) şi numeroase specii de păsări
de apă, printre care şi Oxyura leucocephala
(raritate). Nămolul sapropelic de pe
fundul lacului T. (de origine animală şi
vegetală), estimat la un volum de c. 2,5
mil. m3, este bogat în substanţe minerale
şi hormonale, având calităţi terapeutice
remarcabile, cu eficacitate ridicată în
tratarea afecţiunilor reumatismale, a
sechelelor poliomielitice, a cervicitelor
cronice etc. Totuşi, ca urmare a scăderii
salinităţii, echilibrul biologic al sistemului
lacustru a fost perturbat, ceea ce poate
duce la reducerea eficacităţii tratamentelor cu nămol. În timpul vânturilor
mai puternice, apa lacului T. se vălureşte
în fâşii ce capătă nuanţe diferite, motiv
pentru care el a fost denumit de localnici
(în majoritate de origine turcă)
Techirghiol (în traducere: „Lacul vărgat”;
tekir = vărgat; göl = lac). Începând cu sf.
sec. 19, pe ţărmul lacului T. s-au dezvoltat
staţiunile balneoclimaterice Eforie Nord,
Carmen Sylva (Eforie Sud) şi Techirghiol.
2. Oraş în jud. Constanţa, situat pe
ţărmul de NV al lacului omonim, la 15–

20 m alt., la 17 km S de municipiul
Constanţa, în apropiere (3 km) de apele
Mării Negre; 7 665 loc. (1 ian. 2011): 3 753
de sex masc. şi 3 912 fem. Supr.: 46,1 km2,
din care 3,9 km2 în intravilan; densitatea:
1 965 loc./km2. Expl. de calcar. Produse
textile şi alim. Cămin-spital pentru boli
cronice (din 1992). Oraşul T. are statut de
staţiune balneoclimaterică de interes
general, cu funcţionare permanentă, cu
climat maritim, cu veri călduroase (în iul.
temp. medii peste 23°C) şi zile senine (în
medie 25 de zile însorite pe lună, cu o
durată de strălucire a Soarelui de 10–12
ore pe zi în timpul verii) şi ierni blânde,
cu zăpadă puţină (în ian. temp. medii în
jur de –0,5°C). Temp. medie anuală este
de 11,2°C, iar precipitaţiile însumează c.
400 mm anual. Briza marină este mai
puţin evidentă aici, în schimb se simte
intens briza de lac. Apa sărată a lacului
şi nămolul sapropelic extras de pe fundul
lacului, cu efecte terapeutice de excepţie
(despre care apar primele informaţii
scrise în 1854), fac din această staţiune un
loc renumit pentru tratarea afecţiunilor
reumatismale degenerative (spondiloze
cervicale, lombare şi dorsale, coxartroze,
artroze ale mâinilor şi picioarelor, lumbago cronic), inflamatorii (stări alergice
articulare după reumatism articular acut
sau infecţii de focar, spondilită anchilozantă, poliartrită reumatoidă) şi
abarticulare (tendinoze, tendomioze,
periartrite scapulohumerale, fibriloze),
precum şi a celor posttraumatice (stări
după operaţii pe muşchi, tendoane,
articulaţii şi oase, vindecate, stări după
entorse, luxaţii şi fracturi, stări recente
după hernie de disc, operată), neurologice periferice şi centrale (paralizii şi
pareze posttraumatice ale membrelor,
polineuropatii după fază acută, sechele
după poliomielită, parapareze şi hemipareze sechelare tardive), ginecologice
(insuficienţă ovariană, cervicite cronice,
metroanexite cronice, sterilitate secundară, sechele după T.B.C. genital la 2–3
ani după stabilizare), dermatologice
(dermatoze scuamoase, ichtioze incipiente, cheratodermatii, eczeme cronice,
urticarii), respiratorii (traheobronşite,
bronşite cronice), cardiovasculare (boala
Raynaud, varice în stadiu incipient,
sechele de flebită, ulcer varicos ş.a.),
endocrine (hipotiroidie benignă şi
mixedem, hipoovarie prepuberală) etc.
Staţiunea dispune de mai multe baze de
tratament, un sanatoriu balnear pentru
adulţi (din 1899) şi unul pentru copiii cu
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deficienţe motorii (toate cu funcţionare
permanentă), un sanatoriu sezonier pentru tratarea copiilor suferinzi de reumatism şi rahitism şi o bază de tratament
în aer liber pe timpul verii, cu amenajări
pentru aerohelioterapie, ungeri cu nămol
şi băi în apa lacului. Posibilităţile de
tratament constau în băi calde în cadă sau
vane cu apă sărată concentrată provenită
din lac, împachetări calde cu nămol
sapropelic, electroterapie, hidroterapie
etc. Istoric. Cele mai vechi urme de
locuire descoperite (în 1959) în arealul
oraşului datează de la începutul primei
Epoci a fierului (Hallstatt), fiind reprezentate prin numeroase obiecte din bronz
(seceri, centuri, fragmente de coif şi de
sabie ş.a.). De-a lungul timpului, pe vatra
actualei localităţi s-au succedat patru
aşezări: greacă, romană, tătară şi turcoromână. Un document turcesc atestă
existenţa localit. Techirghiol în 1560, cu
denumirea Tekfür-Köy, ca un puternic
centru rural în care se afla o instituţie
judecătorească (Kadiat), care, de altfel, a
funcţionat până în anul 1930. Com.
Techirghiol s-a impus ca staţiune
balneoclimaterică după anul 1893, având
o dezvoltare constantă în acest sens după
1912, fiind declarată ca atare la 29 dec.
1929, iar în anul următor (1930) a fost
trecută în categoria oraşelor. În anul 1907,
la T. exista o comunitate germană
compactă care în 1940 s-a destrămat din
cauza strămutării persoanelor de origine
germană (peste 250 de oameni) în

Germania. În prezent, oraşul T. are în
subordine ad-tivă localităţile componente
Sanatoriul Agigea şi Staţiunea Zoologică
Marină. Monumente: mănăstirea „Sfânta
Maria” (de maici), cu biserica din lemn
„Adormirea
Maicii
Domnului”,
construită în jurul anului 1750 de meşteri
mureşeni. Biserica a avut iniţial hramul
„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” şi a fost
adusă (în 1920) din satul Maioreşti (azi
în com. Ruşii-Munţi, jud. Mureş) la stâna
regală „Sfânta Ana” din M-ţii Bucegi, iar
de aici mutată la Techirghiol (1951) din
iniţiativa Preafericitului Iustinian Marina,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
(1948–1977), care i-a schimbat hramul.
Biserica păstrează pe pereţii interiori
picturi originare naive, executate în
tempera. Până în 1995, mănăstirea a avut
statut de schit. În 1989–1990, aici a fost
amenajat un muzeu care adăposteşte
obiecte de cult datând din sec. 4, fragmente provenite de la unele bazilici din
sec. 4–6 descoperite la Mangalia şi
Constanţa, amfore etc. În cadrul mănăstirii există o vilă construită în 1928 din
iniţiativa Patriarhului Miron Cristea,
renovată şi supraetajată în 1965–1967 şi
extinsă în 1975–1977 (a fost construită
aripa stângă a clădirii), folosită iniţial ca
sanatoriu pentru preoţi, iar în prezent
destinată pentru chilii; monumentul
eroilor, realizat în bronz (1931) de
Dumitru Măţăoanu. Geamie (1934).

TECUCI 1. Câmpia Tecuciului, unitate
de relief joasă, situată în extremitatea de
NE a Câmpiei Române (parte componentă a acesteia), între văile râurilor Siret
(la V şi S) şi Geru (în E) şi Colinele
Tutovei (la N şi NV) şi Pod Covurlui (la
NE). Este drenată median, pe direcţie
N-S, de râul Bârlad, fiind formată în
întregime din terasele Bârladului şi cele
de pe stg. Siretului, puţin fragmentate,
care se evidenţiază sub forma unor
câmpuri interfluviale întinse ce coboară
către văile celor două râuri. Pe terasele
inf. de pe stg. râului Bârlad, în S Câmpiei
T., între satele Iveşti şi Hanu Conachi, se
desfăşoară, pe c. 25 km lungime şi 4–5
km lăţime, o zonă de nisipuri în cadrul
căreia predomină relieful de dune, în
mare parte fixate de vegetaţie.
2. Municipiu în jud. Galaţi, situat în
partea de N a câmpiei omonime, la 50 m
alt., pe dr. râului Bârlad, la confl. cu
Tecucel, la 85 km NV de municipiul
Galaţi; 42 313 loc. (1 ian. 2011): 20 237 de
sex masc. şi 22 076 fem. Supr.: 86,8 km2,
din care 15,5 km2 în intravilan; densitatea:
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2 730 loc./km2. Nod feroviar (staţia de
c.f. a fost inaugurată la 13 sept. 1872) şi
rutier. Expl. de argilă. Producţie de
maşini şi utilaje agricole, de module
electronice, de somiere şi saltele, de
ambalaje metalice pentru conserve, de
capace pentru sticle, conserve de legume,
fructe şi carne, ulei vegetal, muştar, spirt,
panificaţie ş.a. Centru de vinificaţie.
Muzeu municipal (f. 20 mai 1934) cu
secţii de istorie şi arheologie şi de ştiinţele
naturii. Bibliotecă întemeiată la 1 apr.
1935, inaugurată în apr. 1937 şi numită
„Ştefan Petică” (din 1994), în prezent cu
peste 120 000 vol.; Societatea Culturală
„Ştefan Corodeanu” (1920); Cămin
Cultural (20 mart. 1938). Grădină
zoologică. La T. s-au născut scriitorul
Calistrat Hogaş (1848–1917), pictorul
Gheorghe Petraşcu (1872–1949) şi
lingvistul Iorgu Iordan (1888–1986).
Istoric. Aşezarea apare menţionată
pentru prima oară la 20 mai 1134, în
Diploma bârlădeană (hrisov emis de Iancu
Rotislavovici), ca târg şi punct de vamă.
La 1 sept. 1435, domnul Moldovei, Iliaş,
consemnează într-o scrisoare trimisă lui
Vladislav III Warneńczyk, regele Poloniei,
că „s-au împăcat cu fratele său Ştefan II”
şi că i-a cedat acestuia, între altele, „oraşul
Tecuci cu tot ocolul lui”, iar într-un hrisov
din 3 iul. 1460, domnul Ştefan cel Mare
acordă Tecuciului dreptul de a încasa
vama (câte doi zloţi pentru fiecare car)
pentru mărfurile aduse de negustorii din
Lvov. Ulterior, Tecuciul este amintit
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frecvent în numeroase documente sau
este trecut pe diferite hărţi. Astfel, în 1466,
numele Tecuciului a fost înscris în
Letopiseţul moldovenesc scris de călugării
de la Putna, în 1475, un document emis
de Ştefan cel Mare arată că „oştenii
acestuia au supravegheat timp de trei zile
şi trei nopţi de pe movila cea mare a
Tecuciului retragerea turcilor peste Siret”,
în 1541, oraşul Tecuci figura pe o hartă
tipărită la Viena de către Georg
Reichersdorffer (ambasador al Ungariei
la Curtea lui Petru Rareş) etc. La 20 iun.
1587, domnul Moldovei, Petru Şchiopul,
a fost oaspetele Tecuciului, participând
la nunta nepotului său Vlad (fiul fratelui
său Miloş). În relatările sale referitoare la
călătoriile prin Moldova şi Valahia în anii
1652–1669, Paul de Alep arată că Tecuciul
era „un târg aşezat pe un râu mare”.
Recunoscut ca oraş în 1659. În 1711,
oraşul a fost prădat şi incendiat de turci
şi tătari (locuitorii refugiindu-se la
Nicoreşti), iar în timpul Războiului RusoTurc din 1719, oraşul a fost distrus
aproape în întregime, rămânând pustiit
până în 1769. După această dată, Tecuciul
s-a refăcut treptat, apărând complet
reconstruit în documentele anului 1785.
Până în 1834, târgul Tecuci şi zona
înconjurătoare au fost în mare parte
proprietăţi domneşti şi boiereşti –
proprietăţi care au fost răscumpărate,
până în 1841, de către târgoveţi şi orăşeni.
Oraşul a cunoscut o dezvoltare înfloritoare o dată cu întărirea meşteşugurilor
în a doua jumătate a sec. 19 şi în mod
special după construirea, în 1872, a
liniilor de c.f. spre Mărăşeşti şi spre
Bârlad şi Galaţi, care i-au asigurat lărgirea
legăturilor comerciale. Declarat municipiu la 17 febr. 1968. Monumente:
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catedrala „Sfântul Gheorghe” zidită între
31 iul.1932 şi 31 iul. 1962 pe locul uneia
din 1813, după planul lui Ion D. Trajanescu,
consolidată şi reparată în 2007-2010,
pictată în 1966-1967 de Iosif Vass şi
Gheorghe Răducanu; bisericile cu
hramurile „Sfântul Nicolae” (1825-1828,
consolidată şi restaurată în 2000-2007),
„Sfinţii Voievozi” (1838, reparată în 1921–
1922), „Adormirea Maicii Domnului”
(1863), „Sfântul Ilie” (1882), „Sfântul
Dumitru” (1855–1858), „Sfântul Ioan
Botezătorul” (1850–1858, refăcută în 1908–
1921), „Sfinţii Voievozi”-Nou (1856–1860),
„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” (1866),
„Înălţarea Domnului” (2000-2011);
biserica romano-catolică (1991-2001);
clădirile fostei Bănci Naţionale (1890),
Primăriei vechi (1897), Prefecturii (1900)
ş.a. În apropiere de Tecuci se află punctul
fosilifer „La Rateş”, cu fosile din
Pleistocen (resturi de mamut, cerb cu
coarne uriaşe şi de rinocer lânos).

TECURI, peşteră situată în extremitatea
de SE a M-ţilor Sebeş, pe versantul stg.
al Văii Streiului, la 926 m alt., în satul
Petros din com. Baru, jud. Hunedoara.
Lungimea galeriilor: 485 m. Este o peşteră fosilă, în care se intră printr-un aven
de 12 m adâncime, de la baza căruia se
deschid două galerii (Galeria lacului, spre
S, şi Galeria principală, spre N), foarte
meandrate, cu lăţimi de 1–5 m şi înălţimi
de 1–13 m. Aceste coridoare (galerii)
prezintă pe alocuri săli largi, cu diametrul
de 15–20 m şi înalte de c. 5 m, bogat şi
variat „împodobite” cu concreţiuni
transparente de calcar, incolore sau
colorate în nuanţe ce variază între roz şi
roşu (deosebită este „Camera roşie”).
Fascinante sunt şi scurgerile parietale,
monocristalele de calcit, domurile de
prelingere şi mai ales stalagmitele masive
(7 m înălţime) de culoare alb-roz şi
stalactitele roşcat-străvezii. Temp. aerului
din peşteră variază între 5 şi 7°C, iar
umiditatea între 90 şi 99%. Fauna este
reprezentată printr-o specie endemică de
coleopter (Sophrochaeta dacica) şi Arrhopalites pygmaeus. Declarată monument al
naturii şi rezervaţie speologică (în 1954).
TEI 1. Lac antropic pe cursul inf. al râului
Colentina, în partea de N a municipiului
Bucureşti, amenajat la mijlocul deceniului
4 al sec. 20, ca loc de agrement pentru
locuitorii Capitalei. Supr.: 80 ha. Pe malul
său se află „Complexul sportiv studenţesc” şi Palatul domnului Grigore

Dimitrie Ghica, construit în 1822, ca
reşed. de vară, în stil neoclasic italian, cu
picturi interioare.
2. Cartier în partea de NE a
municipiului Bucureşti.

TEIŞANI, com. în jud. Prahova, alcătuită
din 5 sate, situată în Subcarpaţii
Teleajenului, pe dr. Văii Teleajen; 3 786
loc. (1 ian. 2011): 1 838 de sex masc. şi
1 948 fem. Staţie de c.f. (în satul Teişani).
Expl. de nisip cuarţos. Expl. şi prelucr.
lemnului; mat de constr. Producţie de
ţuică. Pomicultură. Satul Teişani apare
menţionat documentar, prima oară, în
sec. 14, în legătură cu ocnele de sare care
existau aici, iar apoi la 10 iul. 1517, întrun hrisov emis de Neagoe Basarab, în
care se aminteşte de împroprietărirea
ţăranilor din această zonă. Biserică (1942).
Agroturism.
TEIŞOARA, vârf în Pod. Dragomirnei,
constituind alt. max. a acestuia (528 m).

TEIU, com. în jud. Argeş, alcătuită din 2
sate, situată în Câmpia Piteştiului, pe
cursurile superioare ale râurilor Mozacu
şi Dâmbovnic; 1 459 loc. (1 ian. 2011): 678
de sex masc. şi 781 fem. Creştrea
bovinelor şi a păsărilor. Morărit; produse
de panificaţie. Apicultură. Culturi de
cereale, legume etc. Pe terit. satului Teiu
au fost descoperite (1959) vestigiile unei
aşezări neolitice fortificate, aparţinând
culturii Gumelniţa (milen. 4–3 î.Hr.), în
care s-au găsit vase ceramice tipice acestei
culturi şi numeroase figurine feminine.
Casa memorială „Vladimir Streinu”.
Biserica „Sfântul Ilie” (1928), în satul Teiu.

TEIUŞ, oraş în jud. Alba, situat în partea
de S a Dealurilor Aiudului, pe dr. Văii
Mureşului şi pe râul Geoagiu, la 250 m
alt., la 18 km N-NE de municipiul Alba
Iulia; 7 393 loc. (1 ian. 2011): 3 639 de sex
masc. şi 3 754 fem. Supr.: 44,5 km2, din
care 5 km2 în intravilan; densitatea:
1 479 loc./km2. Nod feroviar şi rutier.
Expl. de balast. Fabrici de prelucr. a
lemnului, de încălţăminte, de zahăr, de
făină proteică, de mat. de constr. şi de
produse alim. Centru pomicol (meri, peri,
pruni, nuci). Ferme de creştere a
animalelor. Istoric. În arealul satului
Căpud, pe Dealul Măgura, au fost
descoperite urmele unei aşezări fortificate
din Epoca bronzului, iar în perimetrul
oraşului Teiuş, la un km NV de fabrica
de zahăr, pe platoul Cetăţuia, au fost
identificate (1938, 1949, 1969) patru necropole datând din epoci diferite: de la sf.
Epocii bronzului (sec. 14–12 î. Hr., cultura

Noua), din prima Epocă a fierului
(Hallstatt, 1200–450/300 î.Hr.), de la sf.
Hallstattului (în mormintele de înhumaţie datând din această perioadă s-au
găsit oglinzi din bronz, o aplică din bronz
de tip scitic, ceramică protodacică ş.a.) şi
din sec. 6–8. Localitatea apare menţionată, prima oară, într-un registru al
dijmelor papale din anul 1290, cu numele
Villa Spinarum, iar apoi în 1293 (cu denumirea de Thyues), 1332 (Sacerdos de Spinis),
1346 (Tyuis), 1603 (Oppidum Teowys), 1820
(Tius) ş.a. Într-un act emis de regele
Ungariei, Matia Corvin, în 1464, localit.
Thywys din ţinutul Alba este declarat oraş
regesc. Ulterior a decăzut, devenind
aşezare rurală, iar la 22 iul. 1994 a fost trecut
în categoria oraşelor, având în subordine
ad-tivă satele Beldiu, Căpud, Coşlariu şi
Peţelca. Monumente: biserică din sec. 13
(azi biserică reformată), iniţial în stil
romanic, cu unele transformări de factură
gotică din 1379; bisericile romano-catolice,
în stil gotic (una construită în 1442–1446
prin grija voievodului Iancu de Hunedoara
şi alta zidită în prima jumătate a sec. 16,
terminată în 1560); biserici ortodoxe
„Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”,
ctitorie din 1606 a lui Raţ Mihail (curtean
al lui Mihai Viteazul), cu picturi murale
interioare realizate în 1790–1791 de zugravii
Gheorghe şi Simion, şi „Sfântul Nicolae”
(1925-1930, reparată în 2005-2006).
TEKFÜR-KÖY Õ Techirghiol (2).

Teiuş. Biserica romano-catolică

TELCIU, com. în jud. Bistriţa-Năsăud,
alcătuită din 4 sate, situată în partea de
N a Muscelelor Năsăudului, pe cursul
superior al râului Sălăuţa, la confl. cu
Telcişor, la poalele de SE ale M-ţilor
Ţibleş şi cele de SV ale M-ţilor Rodnei;
6 069 loc. (1 ian. 2011): 3 071 de sex masc.
şi 2 998 fem. Halte de c.f. (în satele Telciu
şi Fiad). Expl. de argile. Expl. şi prelucr.
lemnului (cherestea). Prelucr. laptelui.
Păstrăvărie (în satul Fiad). Creşterea
bovinelor. Centru de cioplit şi de
sculpturi în lemn şi de confecţionare a
uneltelor. Satul Telciu apare menţionat
documentar, prima oară, în 1440, cu
numele Thelch. Satul Bichigiu, atestat
documentar în 1523, a trecut (la 6 mai
2004) din componenţa com. Coşbuc în
cea a com. Telciu. În acest sat a existat
biserica „Sfânta Treime”, menţionată
documentar în 1523, distrusă la 13 iun.
1761 din ordinul generalului austriac
Adolph von Buccow. În satul Telciu
există o biserică ortodoxă din 1892, iar în
satul Telcişor schitul cu biserica
„Duminica Tuturor Sfinţilor” (1995).
Rezervaţia Tăuşoare-Zalion (71 ha).

TELEAJEN 1. Subcarpaţii Teleajenului,
subdiviziune a Subcarpaţilor Prahovei
(parte componentă a Subcarpaţilor de
Curbură), în partea de E a acestora, între
văile râurilor Prahova (la V) şi Teleajen şi
Cricovu Sărat (la E). Prezintă o structură
complexă, cu diferenţieri structurale şi
petrografice între zonele PaleogenMiocenă la contactul cu muntele (în NNV) şi Sarmaţian-Cuaternară la contactul
cu câmpia (în S). În cadrul lor se evidenţiază mai multe aliniamente de anticlinale
şi sinclinale orientate E-V, care corespund,
în mare parte, culmilor şi, respectiv,
depresiunilor. În această zonă se individualizează un şir de depresiuni mari,
modelate în depozite mio-pliocene (Slon,
Măneciu, Vălenii de Munte, Slănic,
Bertea-Aluniş, Cosminele-Vulcăneşti,
Telega, Doftana-Câmpina, Mislea-Podeni
ş.a.) şi o serie de dealuri, cu înălţimi până
la 800 m, cu povârnişuri repezi şi acoperite cu păduri (Dealurile Lazuri 770 m,
Priporului 823 m, Cosminele 815 m,
Bucovel 406 m ş.a.). În această reg. subcarpatică au fost identificate importante
zăcăminte de petrol şi gaze, precum şi
unele zăcăminte de sare, sulf şi gips. Este
un areal dens populat.
2. Râu, afl. stg. al Prahovei pe terit.
com. Dumbrava (jud. Prahova), în Câmpia Gherghiţei; 113 km; supr. bazinului:
1 644 km2. Izv. din M-ţii Ciucaş, de la

1 600 m alt., străbate zona montană
printr-o vale îngustă, traversează apoi
zona subcarpatică pe direcţie N-S,
trecând prin staţiunea climaterică Cheia
şi prin oraşul Vălenii de Munte, iar la
ieşirea din Subcarpaţi, în aval de BoldeştiScăeni, suferă o bruscă ruptură de pantă,
după care râul formează un vast con de
dejecţie ce a impus intense procese de
aluvionare, modificări şi despletiri de
cursuri (ex.: despletirea Iazul MorilorTeleajen) şi se îndreaptă către SE. Debitul
mediu multianual al T. variază între 6,20
m3/s în zona subcarpatică (la Gura
Vitioarei) şi 10,4 m3/s la vărsare, iar panta
generală medie este de 14,9‰. Valea T.
este însoţită de o şosea modernizată care
asigură legătura, prin pasul Bratocea
(1 263 m alt.), între Muntenia (Ploieşti) şi
Transilvania (Braşov). Pe malurile râului
T. a existat o cetate de pământ şi lemn,
cucerită de Ştefan cel Mare la 1 oct. 1474.
Afl. pr.: Telejenel, Drajna, Bucovel (pe
stg.) Vărbi-lău, Mislea, Dâmbu (pe dr.).
Pe cursul superior al râului T. a fost
construit un baraj în urma căruia s-a
format un lac de acumulare (inundat în
1989) cu o supr. de 2 km2, ale cărui ape
pun în mişcare turbinele hidrocentralei
de la Măneciu-Ungureni, cu o putere
instalată de 10 MW.

TELEGA, com. în jud. Prahova, alcătuită
din 6 sate, situată în Subcarpaţii
Teleajenului, în depresiunea omonimă,
la 410 m alt., pe stg. Văii Doftana şi în
zona de izv. a râului Dâmbu, la poalele
de V ale Dealului Cosminele, la 40 km
NV de municipiul Ploieşti; 5 848 loc. (1
ian. 2011): 2 892 de sex masc. şi 2 956 fem.
Staţie de c.f., inaugurată în 1872. Expl. de
petrol (în satele Buştenari şi Telega) de
la sf. sec. 19. În prezent sondele de petrol
se află în stare de semiconservare, ţiţeiul
extrăgându-se doar în cantităţi mici. Expl.
şi prelucr. lemnului (cherestea). Centru
pomicol (meri, pruni, peri). În satul
Doftana a fost deschisă (în 1856) o salină
din care se exploata sarea prin puţuri cu
galerii. Aici erau puşi să lucreze, în
special, cei pedepsiţi la muncă silnică. În
anul 1900, tavanul salinei s-a prăbuşit,
iar grota s-a umplut ulterior cu apele din
ploi şi din topirea zăpezii, formându-se
un lac cu ad. de 24 m, lăţimea de 140 m
şi supr. de 9 200 m2. În perioada 1894–
1897, la Doftana a fost construit un
penitenciar care a funcţionat până la
avarierea gravă a clădirii din cauza
cutremurului din noaptea de 9 spre 10
nov. 1940. La acest penitenciar au fost
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Telega. Ştrandul staţiunii

închişi, în perioada interbelică, mai mulţi
fruntaşi ai mişcării comuniste, fapt pentru
care clădirea închisorii a fost tranformată,
în nov. 1949, în muzeu. Muzeul a fost
închis după cutremurul din 4 mart. 1977,
care a deteriorat grav clădirea. Staţiune
balneoclimaterică sezonieră, de interes
local (în satul Telega), cu climat de
dealuri, sedativ, cu veri răcoroase (în iul.
temp. medie 19°C) şi ierni reci (în ian.
media termică –4,5°C). Temp medie
anuală este de 8°C, iar precipitaţiile
însumează c. 800 mm anual. Aici sunt izv.
cu ape minerale sulfuroase, oligominerale
şi lacuri cu apă clorurată, sodică, calcică,
hipertonă, cu efect terapeutic în tratarea
afecţiunilor reumatismale, posttraumatice, vasculare (varice în stadiu incipient, eritromelalgie), dermatologice
(psoriazis) ş.a. Satul Telega apare menţionat documentar, prima oară, în 1354,
iar ulterior este amintit la 16 nov. 1791
într-un zapis al domnului Mihai Suţu, în
care se consemna că ocnele de sare de la
Telega şi Slănic îi aparţineau. În 1856 a
încetat exploatarea sării în ocnele de la
Telega şi a început exploatarea sării în
satul Doftana. La 14 aug. 1997, în arealul
satului Meliceşti, de-a lungul pârâului
Telega Sărată, a avut loc o puternică
alunecare de teren, pe c. 2 km lungime,
cauzată de ploile abundente căzute în
lunile iul.-aug.
TELEORMAN 1. Râu în partea de S a
României, afl. stg. al Vedei la Smârdioasa
(jud. Teleorman), în Câmpia Burnasului;
146 km; supr. bazinului: 1 425 km2. Izv.
din SE Piem. Cotmeana, de la 339 m alt.,
din arealul satului Ciobăneşti (com.
Băbana, jud. Argeş) şi, după ce părăseşte
zona piemontană, se înscrie, spre aval,
pe conul de dejecţie al Argeşului, în
cadrul căruia îşi adânceşte valea până în
apropierea apelor freatice. Străbate apoi,
pe direcţie generală NV-SE, Câmpia
Piteştiului, trecând prin oraşul Costeşti,
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şi, în continuare, partea centrală a
Câmpiei Găvanu-Burdea, unde are un
curs uşor meandrat. Are un regim hidrologic permanent datorită numeroaselor
izv. din cursul superior şi mijlociu, care
îi asigură un debit mediu multianual de
3,75 m3/s în zona de vărsare. Apele sale
sunt folosite pentru irigaţii. Afl. pr.:
Bucov, Teleormănel (pe dr.), Claniţa (pe
stg.).
2. Judeţ situat în extremitatea de S a
României, în partea central-sudică a
Câmpiei Române, în bazinele râurilor
Vedea şi Teleorman, pe stg. fl. Dunărea,
la graniţa cu Bulgaria (c. 90 km lungime),
între 43°37'07'' (Zimnicea fiind punctul
extrem sudic al jud. T. şi, totodată, al ţării)
şi 44°31'00'' latitudine N şi 24°39' şi 25°48'
longitudine E, limitat de jud. Olt (V),
Argeş (N-NV), Dâmboviţa (N) şi Giurgiu
(E şi NE) şi de Bulgaria (S). Supr.: 5 790
km2 (2,43% din supr. ţării). Populaţia (1
ian. 2011): 395 701 loc. (1,9% din
populaţia ţării), din care 194 054 loc. de
sex masc. (49,0%) şi 201 647 loc. de sex
fem. (51,0%). Populaţia urbană: 133 486 loc.
(33,7%); rurală: 262 215 loc. (66,3%).
Densitatea: 68,3 loc./km2. Structura
populaţiei pe naţionalităţi (la recensământul
din 20-31 oct. 2011): 91% români, 2,2%
rromi urmaţi de maghiari, germani, turci,
sârbi, bulgari, greci ş.a. Reşed.: municipiul
Alexandria. Oraşe: Roşiori de Vede
(municipiu),
Turnu
Măgurele
(municipiu), Videle, Zimnicea. Comune:
92. Sate: 231 (din care unul – Coşoaia –
aparţine oraşului Videle).
Relieful aparţine în întregime
sectorului central-sudic al Câmpiei
Române, fiind reprezentat prin cele mai
mari porţiuni din Câmpiile Boian (în SV),
Găvanu-Burdea (în partea central-nordică)
şi Burnas (în SE). Înclinarea generală foarte
redusă a terenului (c. 1,5‰), pe direcţie
NNV-SSE, se corelează cu fragmentarea
mică a teritoriului, fapt ce impune o
dezvoltare largă a interfluviilor (câmpurilor), cu lăţimi de 7–18 km, acoperite cu
depozite groase de loess (5–30 m) în care
s-au format numeroase microdepresiuni
de tasare (crovuri sau găvane), cu
adâncimi de 1–5 m şi de dimensiuni ce
depăşesc uneori 100 ha (Padina lui Gruia,
unul dintre cele mai mari crovuri, Padina
Ţiganului, Padina Cobzarului, Padina lui
Moş Dan, Padina lui Moş Tufă, care are
în interiorul ei lacul Trifului, Padina
Popii, Padina cu Plopi, Padina Înşiratele

ş.a.). Altimetric, cele mai mari înălţimi se
întâlnesc în NV jud. T., în Câmpia
Găvanu-Burdea (147 m, în arealul satului
Baldovineşti din com. Ciolăneşti), iar cele
mai mici, în lunca Dunării (20 m alt., în
perimetrul com. Năsturelu). Un aspect
caracteristic, care reflectă înclinarea
redusă a reliefului, este puternica meandrare a râurilor şi frecventele modificări
de cursuri ale acestora, care au lăsat un
şir de martori de eroziune la nivelul
câmpurilor sau la cel al teraselor, aşa cum
sunt Măgura Baldovineşti (147 m),
Măgura Pătrăneştilor (138 m), Măgura
Bodurului (131 m), Măgura lui Călin
Savu (129 m), Măgura Belciug (118 m)
ş.a. de pe valea Pârâului Câinelui, sau
Măgurile Palanca (117 m), Olăresei (91
m), Anca (90 m), Bătrâna (88 m) de pe
Valea Teleormanului ş.a. Ca unităţi
aparte de relief se individualizează lunca
Dunării (cu lăţimi de 1–6 km, constituită
dintr-un întins şes aluvial), în mare parte
îndiguită şi desecată, şi luncile râurilor
Olt, Vedea, Teleorman, Sâi ş.a., folosite
în scopuri agricole. Marea extindere a
unităţilor de câmpie, acoperite predominant cu cernoziomuri cambice, argiloiluviale, gleizate, carbonatice, precum
şi cu soluri brun-roşcate, cu fertilitate
naturală ridicată, folosite prin excelenţă
pentru cultura cerealelor, a plantelor
tehnice, uleioase, de nutreţ etc., situează
jud. T. printre judeţele cu cel mai ridicat
potenţial agricol.
Clima este temperat-continentală,
specifică ţinutului climatic al Câmpiei
Române, cu veri călduroase (uneori
toride) şi ierni friguroase, bântuite adesea
de viscole. Temp. ridicate ale aerului,
cauzate de numărul mare de zile
tropicale (în care temp. max. depăşeşte
30°C, ex.: 56 de zile tropicale pe an la
Alexandria şi 52 de zile tropicale pe an
la Turnu Măgurele) şi de zile de vară (în
care temp. max. este peste 25°C, ex.: 120
de zile de vară la Alexandria şi 117 zile
de vară la Turnu Măgurele), plasează jud.
T. pe primul loc în ţară din punct de
vedere al valorilor cele mai ridicate ale
temperaturii. Numărul mare de zile de
vară înregistrate în perimetrul jud. T. se
evidenţiază prin producerea mai
frecventă decât în alte regiuni ale ţării a
unor zile cu peste 25°C în lunile martie
şi noiembrie. Cu toate că există o mare
uniformitate a reliefului de câmpie, apar
diferenţieri sensibile ale temp. medii
anuale între zona de N şi cea de S a jud.
T., înregistrându-se 10,5°C în N şi 11,5°C

în S (la Turnu Măgurele). Temp. max.
absolută (43,2°C) s-a înregistrat la Turnu
Măgurele (25 iul. 1987), iar temp. minimă
absolută (–34,8°C) la Alexandria (24/25
ian. 1942). Caracterul continental al
regimului termic este marcat atât de
numărul record al zilelor tropicale şi de
vară care se produc, precum şi de
amplitudinea foarte mare a temp. aerului
(78°C, cea mai mare din ţară), rezultată
din cumularea valorilor extreme.
Cantităţile medii anuale de precipitaţii
cad diferenţiat în perimetrul jud. T., fiind
sensibil mai mari în partea de N (583,7
mm la Drăcşenei) decât în S (474 mm în
zona lacului Suhaia). Majoritatea precipitaţiilor cad în semestrul cald al anului
(mai-iul.), ploile având frecvent caracter
de aversă. Vânturile predominante bat
dinspre V (26,8%), E (18,9%) şi NE
(11,0%) cu viteze medii anuale cuprinse
între 1,3 şi 5,3 m/s. Vântul dinspre S şi
SE, cunoscut sub numele de Austru, deşi
are o frecvenţă (0,6–3,5%) şi o intensitate
(1,0–2,3 m/s) mult mai reduse, afectează
culturile de câmp din cauza faptului că
este un vânt foarte uscat şi fierbinte,
provocând secetă. Pe timpul iernii, în
arealul jud. T. se resimte Crivăţul, cu
efecte mult mai atenuate aici decât în
partea de E a Câmpiei Române unde
determină viscole iarna şi secetă vara.
Reţeaua hidrografică autohtonă şi
alohtonă, cu o densitate generală foarte
redusă (0,1–0,3 km/km2), este tributară în
totalitate fl. Dunărea, care curge la limita
de S a jud. T. pe o distanţă de c. 90 km,
formând graniţa cu Bulgaria. Partea centrală a jud. T. este străbătută pe direcţie
NV–SE de râul Vedea, pe o lungime de
120 km (din totalul de 224 km), colectând
o serie de afluenţi, cum sunt Tecuci,
Burdea, Pârâu Câinelui, Teleorman (cu afl.
săi Claniţa şi Teleormănel), Bratcov,
Nanov, Valea Găuriciu ş.a. Extremitatea
de SV a jud. T. este drenată de râurile
Călmăţui (cu afl. săi Călmăţuiu Sec şi
Urlui), Sâi şi Olt (pe ultimii 15 km până
la vărsarea în Dunăre), iar cea de NE de
cursurile superioare ale râurilor Dâmbovnic, Glavacioc şi Câlniştea. În general,
râurile mari, alohtone, se caracterizează
prin meandrări puternice şi debite permanente, dar cu regim variabil (creşteri
şi revărsări de ape la sf. primăverii şi
scăderi substanţiale de debit pe timpul
verii), iar râurile mici, autohtone, prezintă
cursuri sinuoase şi au scurgere temporară
(seacă în perioada estivală când secetele
se prelungesc). Pe cursurile tuturor

râurilor teleormănene au fost amenajate
numeroase iazuri (peste 170 de iazuri cu
o supr. totală de c. 20 km2 şi un vol. de
apă de c. 37 mil. m3) folosite pentru
irigaţii şi piscicultură, cele mai multe
fiind în bazinul râului Vedea (peste 100
de iazuri). Lacurile naturale, în special
cele de luncă, au fost numeroase înainte
de anul 1960, dar acestea au dispărut
ulterior (în proporţie de 90%) din cauza
acţiunilor de îndiguire şi desecare,
rămânând doar câteva, printre care
Suhaia, Făţana, Fiştoveanca, Rădulea,
Chircanu ş.a.
Vegetaţia naturală, predominant de
silvostepă, se caracterizează printr-o

slabă diversificare, având în prezent un
aspect insular din cauza gradului ridicat
de intervenţie umană. Însăşi denumirea
de Teleorman, atribuită actualului judeţ,
derivă de la cuvintele turceşti deli (nebun)
şi orman (pădure), fapt ce indică larga
extindere în această zonă a pădurilor în
secole trecute. Astfel, zona silvostepei,
extinsă în partea centrală şi sudică a jud.
T., este reprezentată prin păduri insulare,
alcătuite din stejar pufos (Quercus
pubescens) în amestec cu stejar brumăriu
(Quercus pedunculiflora) şi cer (Quercus
cerris), iar zona pădurilor de foioase,
situată în partea de N a jud. T., include
cereto-gârniţete pure sau în amestec cu
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tei (Tilia tomentosa), frasin (Fraxinus
pallisae), ulm (Ulmus procera), carpen
(Carpinus betulus) ş.a. Stratul de arbuşti
cuprinde numeroase specii, printre care
cele mai des întâlnite sunt măceşul, gherghinarul, porumbarul, lemnul câinesc,
sângerul, socul, cornul, alunul ş.a.
Pajiştile stepice sunt dominate de păiuş
(Festuca valesiaca), firuţă (Poa angustifolia),
pir (Cynodon dactylon), troscot (Polygonum
aviculare) ş.a., iar poienile din cadrul
pădurilor sunt alcătuite din păiuşuri
(Festuca pseudovina, Festuca sulcata), firuţa
de fâneaţă (Poa pratensis), cimbru, sadină,
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obsigă, golomăţ, sovârv (Origanum
vulgare) ş.a. Vegetaţia luncilor este
formată din zăvoaie de salcie şi plop, în
care apar şi plante agăţătoare (hamei, viţă
sălbatică, curpen), iar pajiştile de luncă
au în componenţa lor diferite specii
mezofile şi mezohigrofile (Agrostis alba,
diverse specii de Carex ş.a.). Arealele
lacustre sunt marcate de prezenţa rogozului, papurei, stufului, pipirigului, stânjenelului de baltă ş.a.
Fauna, adaptată agrobiocenozelor,
este bogată, variată şi destul de eterogenă
în ceea ce priveşte componenţa. Sunt
abundente rozătoarele (popândăi,
hârciogi, iepuri, şoareci şi şobolani de
câmp, cârtiţe), păsările (ciocârlii, privighetori, prigorii, prepeliţe, potârnichi,
presuri, ulii, turturele, ciori, vrăbii etc.),
reptilele (şerpi, şopârle, guşteri etc.),
insectele, iar pădurile adăpostesc mistreţi,
căpriori, lupi, vulpi, pisici sălbatice,
viezuri, ciocănitori, piţigoi ş.a. În
perimetrul jud. T. se remarcă o densitate
mare faţă de restul ţării a fazanilor (colonizaţi), precum şi prezenţa sporadică a
două specii mari de păsări, declarate
monumente ale naturii, respectiv dropia
(Otis tarda) şi spurcaciul (Otis tetrax),
aflate pe cale de dispariţie. Fauna de apă
sau din apropierea acesteia este bogată
şi variată, cele mai răspândite elemente
fiind crapul, somnul, carasul, linul, ştiuca,
bibanul, şalăul, scrumbia, vidra, nurca,
gâşte şi raţe sălbatice, lebede, berze,
cârstei de baltă, stârci, lişiţe etc.
Resursele naturale sunt limitate,
subsolul jud. T. conţinând câteva
zăcăminte de petrol şi gaze de sondă,
situate în arealele localit. Videle, Olteni,
Blejeşti, Baciu, Sericu, Preajba, Purani,
Cătunu, Moşteni ş.a. Extinderea mare a
nisipurilor şi pietrişurilor cuaternare sau
a argilelor permit exploatarea în cariere a
acestora şi folosirea lor ca materiale de
construcţie (exploatări la Zimnicea, Turnu
Măgurele, Alexandria, Ţigăneşti, Poroschia
ş.a.). La sf. anului 2007, pădurile
teleormănene ocupau o supr. de 29 735 ha.
Istoric. Cele mai vechi urme ale
activităţii umane, descoperite pe terit.
jud. T., datează din Paleolitic (aşchii din
silex) şi au fost găsite în aluviunile râului
Vedea din arealele localit. Buzescu,
Nanov, Alexandria, Poroschia, pe Valea
Sâiului (la Liţa), pe stânga Dunării (la
Ciuperceni, Zimnicea) ş.a., iar Epoca
neolitică, marcată prin vestigii aparţinând

culturilor Boian şi Gumelniţa, este reprezentată prin identificarea a c. 50 de
aşezări, între care se numără Ciolăneşti
Deal, Alexandria, Nanov, Balaci,
Ţigăneşti, Năsturelu, Mavrodin, Plosca,
Dulceanca ş.a. Epoca bronzului este
ilustrată prin descoperirile de la
Dobroteşti, Albeşti, Alexandria, Roşiori
de Vede, Videle, Vârtoapele ş.a., iar
prima Epocă a fierului (Hallstatt) prin
cele de la Bujoru, Peretu, Lăceni,
Alexandria, Blejeşti, Ştorobăneasa,
Zimnicea, Meri ş.a. Civilizaţia geto-dacică
începe să se afirme din faza a doua a
Epocii fierului (La Tène), aşa cum atestă
descoperirile de la Zimnicea, Albeşti,
Alexandria, Orbeasca de Sus, Socetu,
Peretu ş.a, o mare dezvoltare
cunoscând-o olăritul. La începutul sec.
2 d.Hr., când o mare parte a Daciei a fost
inclusă în graniţele Imperiului Roman,
actualul terit. al jud. T. nu a fost înglobat
în limitele acestui imperiu, aici
continuând să trăiască dacii liberi. Pentru
o mai bună protejare a graniţei de Est a
Daciei romane, în timpul domniei împăratului roman Traian (98–117) a fost
construită o linie de apărare cunoscută
sub numele de Limes alutanus, formată
dintr-un şir de castre de apărare
construite de-a lungul râului Olt, de la
Caput Stenarum (azi satul Boiţa, com.
Boiţa, jud. Sibiu), situat în defileul
Oltului, şi până la Islaz (unde Oltul se
varsă în Dunăre), care reprezenta capătul
sudic al limesului. În acest ultim sector au
fost identificate ruinele unor castre la
Putineiu, Poiana (com. Ciuperceni),
Băneasa (com. Salcia), Turnu Măgurele.
În timpul perioadei romano-bizantine a
existat puternica cetate Turris (sec. 2–6),
pe terit. de astăzi al municipiului Turnu
Măgurele, pe ruinele căreia, domnul
Mircea cel Bătrân a construit mai târziu
(1386–1393) cetatea Turnu sau Nicopolul
Mic (de fapt un castel fortificat). Perioada
migraţiilor (sec. 3–7), când valuri
succesive de barbari au trecut prin aceste
locuri, fără a disloca populaţia autohtonă,
este reflectată prin identificarea unor
vestigii de aşezări la Socetu (sec. 3),
Dulceanca (sec. 3 şi 6), Olteni şi
Alexandria (sec. 4), Sfinţeşti (sec. 7) etc.
În sec. 8–11 apar şi se dezvoltă mai multe
aşezări stabile româneşti (sate) semnalate
în perimetrele de azi ale localit. Petroşani,
Suhaia, Călineşti, Olteni, Păuleasca,
Fântânele, Alexandria, Bragadiru ş.a.,
multe dintre ele amintite (în sec. 12) în
cronicile bizantine. Începând cu sec. 14,

o dată cu întemeierea de către Basarab I
a statului feudal Ţara Românească,
evoluţia istorică a terit. teleormănean este
strâns legată de dezvoltarea statului
feudal muntean. Aflat în calea otomanilor, pe drumul către capitala Ţării
Româneşti, jud. T. a fost frecvent invadat
de trupele otomane (1394, 1462, 1522,
1595), dar de fiecare dată alungate de
către oştile domnilor munteni, în urma
unor bătălii victorioase. Ca urmare a
tendinţei de păstrare a independenţei
Ţării Româneşti şi a refuzului lui Mircea
cel Bătrân de a plăti haraci turcilor
otomani (în 1416), aceştia au organizat
puternice represalii care au avut o
consecinţă nefastă prin cucerirea în 1417
a cetăţii Turnu şi menţinută sub stăpânire
otomană până în 1829 (în 1545 fusese
transformată în centrul raialei turceşti
Turnu). În sec. 15, numele Teleorman
apare menţionat pentru prima oară la 14
mai 1441 într-un act prin care domnul
Vlad Dracul întăreşte mănăstirii Glavacioc o ocină pe Neajlov şi „…o ocină lui
Micul al lui Baico în Teleorman”… În sec.
15–18, activităţile meşteşugăreşti, agricole
şi comerciale capătă o dezvoltare
înfloritoare, exemplificate prin descoperirile de la Zimnicea, Alexandria, Olteni,
Frumoasa, Orbeasca de Jos, Lunca,
Pleaşov ş.a. în care s-au găsit vase pline
cu cereale, unelte agricole, instrumente
pentru marcat vitele, vase ceramice etc.
La dezvoltarea acestor activităţi a
contribuit existenţa pe terit. jud. T. a unor
tradiţionale drumuri comerciale cu
direcţie N–S, care coborau din zonele de
munte şi subcarpatice spre vadurile
dunărene, drumuri pe care se practicau
tot felul de transporturi şi care, cu timpul,
luau denumirea acestora, ca de pildă
Drumul sării, Drumul cerii, Drumul
untului, Drumul oii, Drumul olacului
(vechiul drum al Craiovei) ş.a. Activitatea
comercială a impulsionat apariţia şi
dezvoltarea unor târguri cu caracter
cerealier şi animalier la Roşiori de Vede,
Turnu Măgurele, Mavrodin, Balaci,
Alexandria ş.a. În sec. 19 şi prima
jumătate a sec. 20, caracterul agrar al jud.
T. s-a amplificat, fapt ilustrat de ponderea
ridicată a producţiei de cereale care îl
plasa de fiecare dată printre primele trei
locuri (ex. în 1831, jud. T. ocupa locul 2
la producţia de grâu, după Mehedinţi, şi
locul 3 la cea de porumb, după Mehedinţi
şi Gorj). În aceeaşi perioadă, nenumăratele frământări sociale la nivel
naţional (revoluţiile din 1821 şi 1848,

Actul unirii de la 24 ian. 1859, Războiul
de independenţă – jud. T. a fost locul de
concentrare a trupelor ruso-române în
vederea ofensivei de peste Dunăre –,
Răscoala din 1907, Primul Război
Mondial ş.a.) au avut loc cu aceeaşi
intensitate şi pe terit. jud. T. În perioada
interbelică, în timpul României
reîntregite, jud. T. a cunoscut o relativă
dezvoltare economico-industrială alături
de intensificarea activităţilor agricole.
Revenind la configuraţia jud. T., se pare
că prima ilustrare grafică a acestuia apare
pe o hartă din 1700 a Stolnicului
Constantin Cantacuzino, publicată la
Padova, pe care era trecut şi jud. acesta,
scris Telorman, cu o formă îngustă şi
alungită, cuprinzând doar bazinul Vedei
şi Teleormanului. În prima jumătate a
sec. 18, jud. T. era format din 10 plăşi şi
137 de sate, la sf. sec. 18 existau opt plăşi,
o polcovnicie şi o vătăşie, iar în 1835,
înfăţişarea lui se apropia de cea actuală.
De remarcat că pe o hartă austriacă din
1790, partea de N a jud. T. apare acoperită
în totalitate cu păduri. În 1938, jud. T.
extins pe 4 577 km2, cuprindea opt plăşi,
patru oraşe (Turnu Măgurele – reşed.
jud., Alexandria, Roşiori de Vede,
Zimnicea) şi 225 sate. În urma organizării
ad-tiv teritoriale din sept. 1950, fostul jud.
T. a devenit regiunea T. (cu reşed. la
Roşiori de Vede), iar în perioada 1952–
1968 a făcut parte din regiunea Bucureşti,
reînfiinţându-se ca judeţ la 17 febr. 1968
în forma actuală, cu reşed. la Alexandria.
Economia are un pronunţat caracter
agrar-industrial, cu o structură complexă
şi dinamică, cu o industrie diversificată
şi o agricultură intensivă, în mare parte
bazată pe proprietatea privată.
Industria, prezentă în toate centrele
urbane şi în câteva aşezări rurale, produce o gamă variată de sortimente: utilaj
greu şi chimic, rulmenţi, panouri şi
tablouri electrice, aparate şi accesorii
(filtre mecanice, baterii, panouri
radiante), ţevi sudate, motoare generatoare, transformatoare electrice, piese
turnate din fontă şi oţel, îngrăşăminte
chimice (Turnu Măgurele, Roşiori de
Vede, Alexandria, Zimnicea), mobilă,
tricotaje, conf., covoare, ţesături, prefabricate de beton, cărămidă, produse alim.
(preparate din carne şi lapte, conserve de
legume şi fructe, biscuiţi, unt, zahăr, bere,
vin, băuturi alcoolice, panificaţie etc.), la
Alexandria, Turnu Măgurele, Roşiori de
Vede, Zimnicea, Videle, Olteni, Tătărăştii
de Jos, Drăgăneşti-Vlaşca ş.a.

Agricultura, în cadrul căreia s-au
produs (după dec. 1989) importante
mutaţii în ceea ce priveşte forma de proprietate, structura producţiei, destinaţia
şi modul de valorificare a producţiei,
beneficiază de condiţii pedoclimatice
optime pentru practicarea tuturor
categoriilor de culturi şi de creştere a
animalelor, precum şi de o chimizare,
irigare (238 136 ha irigate) şi mecanizare
corespunzătoare. La sfârşitul anului 2007,
jud. T. dispunea de 7 369 tractoare (locul
3 pe ţară, după jud. Timiş şi Dolj),
revenind un tractor la 61,7 ha teren arabil,
din care 7 330 tractoare (respectiv 99,5%)
erau în proprietate privată, 6 207 pluguri
pentru tractor, 3 754 semănători
mecanice, 1 573 cultivatoare mecanice,
1 411 combine autopropulsate ş.a. La sf.
anului 2007, fondul funciar al jud. T. era
format din 499 184 ha terenuri agricole,
din care 486 768 (97,5%) în sectorul
privat, 29 735 ha supr. acoperite cu
păduri, 15 538 ha cu ape şi bălţi şi 34 521
ha alte categorii de terenuri (neproductive, ocupate cu construcţii, drumuri
etc.). În acelaşi an, din totalul supr.
agricole (499 184 ha), 454 879 ha (91,1%)
erau terenuri arabile, 35 476 ha cu păşuni
naturale, 1 142 ha cu fâneţe naturale,
7 537 ha vii şi pepiniere viticole şi 150 ha
livezi şi pepiniere pomicole. În anul 2007,
structura culturilor de câmp era
dominată de grâu (161 730 ha), locul 2 pe
ţară, după jud. Dolj, plante uleioase
(79 620 ha), porumb (71 572 ha), floareasoarelui (61 542 ha), plante pentru nutreţ
(21 178 ha), orz şi orzoaică (15 670 ha),
soia, sfeclă de zahăr, leguminoase pentru
boabe, pepeni, legume, bumbac ş.a. În
anul 2007, sectorul vegetal a contribuit în
proporţie de 48,7% la realizarea
producţiei globale agricole, restul de
50,1% fiind aportul producţiei animaliere,
iar restul de 1,2% reveneau serviciilor
agricole. În condiţiile existenţei unei
puternice proprietăţi individuale (99,9%),
viticultura (soiuri nobile pentru struguri
de masă şi pentru vin) se practică în
perimetrele localit. Zimnicea, Turnu
Măgurele, Bragadiru, Suhaia, Peretu,
Furculeşti ş.a., obţinându-se 9 974 tone
de struguri (în anul 2007). La începutul
anului 2008, sectorul zootehnic (privatizat în proporţie de 100%), cuprindea
59 253 capete bovine, 198 052 capete
porcine, 153 358 capete ovine, 43 035
capete caprine şi 28 028 capete cabaline.
Avicultură (4 107 853 capete, locul 1 pe
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ţară); apicultură (32 387 familii de albine);
sericicultură; piscicultură.
Căile de comunicaţie, feroviare, rutiere
şi fluviale, influenţate în mare măsură de
aşezarea geografică a jud. T. (la graniţa
cu Bulgaria), corespund necesităţilor de
transport efectuate în cadrul judeţului
sau cu celelalte judeţe ale ţării. O caracteristică importantă a căilor de
comunicaţie teleormănene o constituie
faptul că în această zonă se află câteva
puncte terminus sau de trecere peste
Dunăre ale unor principale artere
feroviare şi rutiere ale ţării. La sf. anului
2007, lungimea reţelei feroviare de pe
cuprinsul jud. T. însuma 231 km (din care
68 km linii electrificate), cu o densitate de
39,9 km/1 000 km2 (inferioară mediei pe
ţară, care este de 45,2 km/ 1 000 km2).
Importanţa transporturilor feroviare de
mărfuri şi călători este amplificată de
faptul că partea central-nordică a jud. T.
este traversată (de la E la V) de magistrala
feroviară Bucureşti–Videle–Roşiori de
Vede–Caracal–Craiova–Drobeta-Turnu
Severin–Caransebeş–Timişoara, iar din
cele două noduri de c.f. (Videle şi Roşiori
de Vede) se ramifică alte linii către
Drăgăneşti-Vlaşca, Alexandria, Zimnicea
şi spre Turnu Măgurele. Reţeaua
drumurilor publice, care la sf. anului 2007
măsura 1 525 km (din care 640 km
drumuri modernizate), prezintă o
configuraţie armonioasă şi destul de
diferită ca orientare faţă de aceea a căilor
ferate, fapt ce contribuie la o mai bună
penetrare în teritoriu şi deci la o mai bună
servire a populaţiei. Cu toate că
densitatea drumurilor publice de pe terit.
jud. T. este inferioară celei naţionale
(respectiv 26,3 km/100 km2 faţă de 33,9
km/100 km2), prezenţa celor două
magistrale rutiere care se interesectează
la Alexandria (nodul rutier cel mai
important al jud. T.) Bucureşti–
Alexandria–Turnu Măgurele şi Craiova–
Roşiori de Vede–Aleaxandria–Zimnicea,
precum şi a altor centre de ramificaţie
rutieră (Videle, Drăgăneşti-Vlaşca,
Roşiori de Vede, Vârtoape ş.a.) asigură
desfăşurarea în condiţii satisfăcătoare a
transportului de mărfuri şi călători, local
sau în tranzit. Traficul fluvial se
efectuează prin intermediul celor două
porturi dunărene, Turnu Măgurele şi
Zimnicea.
Învăţământ, cultură şi artă. În anul
şcolar 2007–2008, în perimetrul jud. T.
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existau 54 de grădiniţe de copii, cu 11 288
copii înscrişi şi 661 educatori, 119 şcoli
generale, cu 32 332 elevi şi 3 338 cadre
didactice, 20 de licee, cu 12 290 elevi şi
925 profesori şi o şcoală profesională, cu
925 elevi şi 41 profesori. În aceeaşi
perioadă, reţeaua aşezămintelor culturale
şi de artă cuprindea şapte case de cultură,
83 cămine culturale, nouă muzee şi
colecţii muzeale, 283 de biblioteci, cu
2 259 000 vol., un ansamblu folcloric, 570
monumente, ansambluri şi situri istorice,
316 monumente şi ansambluri de
arhitectură ş.a. Din anul 1996, la
Alexandria se află sediul Episcopiei
Alexandriei şi Teleormanului, iar din
1968, tot aici are loc anual (în luna nov.)
Festivalul folcloric naţional. În anul 2007,

activitatea sportivă teleormăneană se
desfăşura în cadrul celor 39 secţii sportive,
în care erau cuprinşi 829 sportivi
legitimaţi, 50 de antrenori şi 44 arbitri.
Ocrotirea sănătăţii. La sf. anului
2007, reţeaua unităţilor sanitare de pe
terit. jud. T. cuprindea opt spitale, cu
2 161 paturi (un pat de spital la 191
locuitori), cinci dispensare, 97 farmacii şi
puncte farmaceutice ş.a. În acelaşi an,
asistenţa medicală era asigurată de 483
medici (un medic la 855 locuitori), 86 de
medici stomatologi (un medic stomatolog
la 4 803 locuitori) şi 1 865 cadre medicale
cu pregătire medie.
Turism. Deşi aspectul peisagistic al
jud. T. (cu relief exclusiv de câmpie, puţin
expresiv) nu prezintă un interes turistic
deosebit, meleagurile teleormănene se
integrează în circuitul turistic naţional

prin turismul de tranzit rutier. Turiştii
aflaţi în trecere prin jud. T. spre Capitala
ţării, spre litoralul Mării Negre şi Delta
Dunării sau spre alte zone, pot fi atraşi
de monumentele şi obiectivele turistice
din oraşele Alexandria, Turnu Măgurele,
Zimnicea şi Roşiori de Vede, de complexul fortificat de la Tătărăştii de Sus,
de biserica din Brânceni, cu picturi murale executate de Gheorghe Tattarescu,
de centrul memorial „Marin Preda” din
Siliştea-Gumeşti sau casa memorială
„Zaharia Stancu” din Salcia, de
mănăstirea Plăviceni-Aluniş din satul
Dudu (com. Plopii-Slăviteşti) ş.a. La sf.
anului 2007, capacitatea de cazare
turistică a jud. T. era de 705 locuri,
repartizate în şase hoteluri, un han
turistic şi trei tabere pentru elevi ş.a.
Indicativ auto: TR.

Localităţile jud. Teleorman
(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)
I. Municipii

1. ALEXANDRIA (1834)

2. ROŞIORI DE VEDE (1385)

7. BOTOROAGA

3. TURNU MĂGURELE (sec. 6)
II. Oraşe

1. VIDELE (1527)

2. ZIMNICEA (sec. 12)
III. Comune
1. BALACI
2. BĂBĂIŢA
3. BECIU
4. BEUCA
5. BLEJEŞTI
6. BOGDANA

Satele care aparţin oraşului
1. Coşoaia

Satele componente
(primul sat este reşed. com.)
1. Balaci
2. Burdeni
3. Tecuci

1. Băbăiţa
2. Merişani

1. Beciu
2. Bârseştii de Jos
3. Smârdan
1. Beuca (1654)
2. Plopi
1. Blejeşti
2. Baciu
3. Sericu

1. Bogdana
2. Broşteanca
3. Ulmeni

8. BRAGADIRU
9. BRÂNCENI

10. BUJORENI

4. Urluiu

1. Botoroaga
2. Călugăru*
3. Târnava
4. Tunari
5. Valea Cireşului

1. Bragadiru
1. Brânceni

1. Bujoreni
2. Dărvaş
3. Prunaru

11. BUJORU

1. Bujoru

13. CĂLINEŞTI

1. Călineşti
2. Antoneşti
3. Copăceanca**
4. Licuriciu
5. Mariţa

12. BUZESCU

14. CĂLMĂŢUIU

15. CĂLMĂŢUIU DE SUS
16. CERVENIA

1. Buzescu

1. Călmăţuiu
2. Bujoru
3. Caravaneţi
4. Nicolae Bălcescu (f. 1912)

1. Călmăţuiu de Sus
2. Băcăleşti
3. Ionaşcu
1. Cervenia

* Până la 20 mai 1996 s-a numit Stejaru.
** Până la 20 mai 1996 s-a numit Izvoarele.

17. CIOLĂNEŞTI
18. CIUPERCENI
19. CONŢEŞTI

20. COSMEŞTI
21. CRÂNGENI

22. CRÂNGU
23. CREVENICU
24. DIDEŞTI
25. DOBROTEŞTI
26. DRACEA
27. DRĂCŞENEI

1. Ciolăneştii din Deal
2. Baldovineşti
3. Ciolăneştii din Vale

1. Ciuperceni
2. Poiana
1. Conţeşti

1. Cosmeşti
2. Ciuperceni

1. Crângeni
2. Balta Sărată
3. Dorobanţu
4. Stejaru
1. Crângu
2. Secara

1. Crevenicu
2. Răduleşti
1. Dideşti
2. Însurăţei
3. Satu Nou

1. Dobroteşti
2. Merişani

1. Dracea
2. Florica
3. Zlata

1. Drăcşenei
2. Drăcşani
3. Odobeasca
4. Satul Vechi

28. DRĂGĂNEŞTI DE VEDE 1. Drăgăneşti de Vede
2. Măgura cu Liliac
3. Văcăreşti
29. DRĂGĂNEŞTI-VLAŞCA 1. Drăgăneşti-Vlaşca
2. Comoara
3. Văceni
30. FÂNTÂNELE

31. FRĂSINET

32. FRUMOASA
33. FURCULEŞTI

34. GĂLĂTENI
35. GRATIA

1. Fântânele (1588)

1. Frăsinet (1600)
2. Clăniţa
1. Frumoasa
2. Păuleasca
1. Furculeşti
2. Moşteni
3. Spătărei
4. Voievoda

1. Gălăteni
2. Bâscoveni
3. Grădişteanca

1. Gratia
2. Ciurari-Deal
3. Drăghineşti

36. ISLAZ
37. IZVOARELE
38. LISA
39. LIŢA

40. LUNCA
41. MAVRODIN
42. MĂGURA

43. MĂLDĂENI

44. MÂRZĂNEŞTI

45. MERENI
46. MOŞTENI
47. NANOV

48. NĂSTURELU
49. NECŞEŞTI
50. NENCIULEŞTI
51. OLTENI
52. ORBEASCA
53. PERETU
54. PIATRA

55. PIETROŞANI

56. PLOPII-SLĂVITEŞTI
57. PLOSCA
58. POENI

Teleorman

1. Islaz (1569)
2. Moldoveni
1. Izvoarele

1. Lisa
2. Vânători

1. Liţa (1865)

1. Lunca
2. Prundu

1. Mavrodin

1. Măgura
2. Guruieni

1. Măldăeni

1. Mârzăneşti
2. Cernetu
3. Teleormanu
4. Valea Părului

1. Merenii de Jos
2. Merenii de Sus
3. Ştefeni (1522)
1. Moşteni

1. Nanov (1570)

1. Năsturelu (1843)
2. Zimnicele
1. Necşeşti
2. Belciug
3. Gârdeşti

1. Nenciuleşti
2. Păru Rotund

1. Olteni (1515)
2. Perii Broşteni

1. Orbeasca de Jos
2. Lăceni
3. Orbeasca de Sus
1. Peretu

1. Piatra (1533)

1. Pietroşani

1. Plopii-Slăviteşti
2. Brâncoveanca (f. 1912)
3. Dudu
1. Plosca

1. Poeni
2. Banov
3. Brăteşti
4. Cătunu
5. Preajba
6. Ţăvârlău
7. Vătaşi
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Teleorman

59. POROSCHIA
60. PURANI
61. PUTINEIU
62. RĂDOIEŞTI
36. RĂSMIREŞTI
64. SAELELE
65. SALCIA
66. SĂCENI
67. SÂRBENI
68. SCRIOAŞTEA

69. SCURTU MARE

70. SEACA
71. SEGARCEA-VALE
72. SFINŢEŞTI
73. SILIŞTEA

74. SILIŞTEA-GUMEŞTI

1. Poroschia
2. Calomfireşti

1. Purani
2. Puranii de Sus

1. Putineiu (sec. 18)
2. Băduleasa
3. Cârlomanu
1. Rădoieşti-Vale
2. Cetatea
3. Rădoieşti-Deal
1. Răsmireşti
2. Ludăneasca

1. Săceni
2. Butculeşti
3. Ciurari

1. Sârbenii de Jos
2. Sârbeni
3. Udeni
1. Scrioaştea
2. Brebina
3. Cucueţi
4. Viile

1. Scurtu Mare
2. Albeni
3. Drăceşti
4. Negrileşti
5. Scurtu-Slăveşti
6. Valea Poştei
1. Seaca
2. Năvodari

1. Segarcea-Vale
2. Olteanca
3. Segarcea-Deal

1. Sfinţeşti (1741)

1. Siliştea
2. Buteşti
3. Siliştea Mică

1. Siliştea-Gumeşti*

75. SLOBOZIA MÂNDRA

1. Slobozia Mândra

77. STEJARU

1. Stejaru
2. Bratcovu

76. SMÂRDIOASA

78. SUHAIA

1. Suhaia

80. TALPA

1. Talpa-Ogrăzile
2. Linia Costii
3. Rotăreşti
4. Talpa-Bâscoveni
5. Talpa Poştei

79. ŞTOROBĂNEASA

81. TĂTĂRĂŞTII DE JOS

1. Saelele
2. Pleaşov

1. Salcia
2. Băneasa
3. Tudor Vladimirescu

1. Smârdioasa
2. Şoimu

3. Gresia
4. Socetu

82. TĂTĂRĂŞTII DE SUS
83. TRAIAN

84. TRIVALEA-MOŞTENI
85. TROIANUL
86. ŢIGĂNEŞTI

87. UDA-CLOCOCIOV
88. VÂRTOAPE
89. VEDEA

90. VIIŞOARA

91. VITĂNEŞTI***

92. ZÂMBREASCA

1. Ştorobăneasa
2. Beiu

1. Tătărăştii de Jos (1741)
2. Lada
3. Negreni (1488)
4. Negrenii de Sus
5. Negrenii-Osebiţi
6. Obârtu
7. Slăveşti (1510)

1. Tătărăştii de Sus (1538)
2. Dobreni
3. Udupu
1. Traian (1880)

1. Trivalea-Moşteni
2. Brătăşani
3. Deparaţi**
1. Troianul
2. Dulceni
3. Vatra

1. Ţigăneşti (1810)

1. Uda-Clocociov
2. Uda-Paciurea

1. Vârtoapele de Sus
2. Gărăgău
3. Vârtoapele de Jos
1. Vedea
2. Albeşti
3. Coşoteni
4. Dulceanca
5. Meri

1. Viişoara (1538)

1. Purani (1741)
2. Schitu Poienari
3. Siliştea
4. Vităneşti

1. Zâmbreasca (1567)

*
Între 1 ian. 1965 şi 17 febr. 1968 satul şi comuna SilişteaGumeşti s-au numit Siliştea, iar apoi, până la 20 mai 1996 s-au
numit Siliştea Nouă.
**
Până la 15 ian. 2002 s-a numit Schela.
***
Până la 20 mai 1996, com. Vităneşti s-a numit Purani.

TELEŞTI, com. în jud. Gorj, alcătuită din
3 sate, situată în partea de V a Depr.
Târgu Jiu-Câmpu Mare, la poalele de S
ale Dealului Sporeşti, pe valea Bistriţei
gorjene; 2 815 loc. (1 ian. 2011): 1 442 de
sex masc. şi 1 373 fem. Expl. de balast.
Prelucr. lemnului. Staţie de preparare a
asfaltului. În satul Teleşti, menţionat
documentar, prima oară, în 1483, se află
biserica având hramul „Sfântul Nicolae”
(ctitorie din 1747 a egumenului Dionisie
Bălăcescu de la mănăstirea Hurez, pictată
în 1749 şi reparată în 1888) şi biserica din
lemn cu hramul „Sfinţii Voievozi” (1838).

TELIŢA, râu în partea de N a Dobrogei,
pe terit. jud. Tulcea; 42 km; supr. bazinului: 290 km2. Izv. din NE Culmii
Niculiţel, de la 220 m alt., curge mai întâi
pe direcţie V-E până în aval de satul
Frecăţei, iar apoi îşi schimbă brusc,
printr-un cot de c. 90°, direcţia către S,
vărsându-se în lacul Babadag. În cursul
superior, de la izv. şi până în zona satului
Teliţa din com. Frecăţei (jud. Tulcea),
poartă numele Râu Morilor, iar de aici în
aval se numeşte Teliţa. Afl. pr.: pârâul
Çelik.

TELIU, com. în jud. Braşov, formată
dintr-un sat, situată în extremitatea de E
a Depr. Braşov, în curbura internă a
Carpaţilor, pe râul Teliu, la confl. cu
Tărlung; 4 232 loc. (1 ian. 2011): 2 132 de
sex masc. şi 2 100 fem. Staţie de c.f. pe
linia Braşov–Hărman–Teliu–Întorsura
Buzăului. În această zonă, între Teliu şi
Întorsura Buzăului, se află cel mai lung
tunel de c.f. din România (4 370 m),
finalizat în 1933. Expl. de gresii. Expl. şi
prelucr. lemnului (mobilier); producţie
de încălţăminte. Colectarea melcilor. Pe
terit. com. T. au fost descoperite urmele
unui castru roman şi numeroase obiecte
din perioada daco-romană (vase, fibule,
monede, cărămizi arse cu inscripţia
Legiunii a XIII-a Gemina etc.). În anii 1212–
1216, pe locul fostului castru roman s-a
construit o fortificaţie (Castrum Cruceberg
sau Kraisburg) cu scop de apărare.
Denumirea actuală a aşezării apare în
1519, într-o scrisoare a principelui Ioan
Zápolya. Biserica ortodoxă cu hramul
„Sfântul Dumitru” (sec. 18). Agroturism.

fier, de diatomit şi de calcar. Pe terit. com.
se află lacul de acumulare Cinciş (Õ) sau
Teliuc. Aici, în timpul lucrărilor de
realizare a lacului, au fost descoperite o
villa rustica şi o necropolă datând din sec.
2–3, cu morminte dacice în care s-au găsit
două statui din marmură, ceramică
romană, fibule, un inel din aur, opaiţe
etc. Satele Teliucu Inferior şi Teliucu
Superior apar menţionate documentar în
1431, iar satele Cinciş-Cerna şi Izvoarele
în 1446. Popas turistic (în satul CincişCerna).
TENKY Õ Tinca.

TEREBEŞTI, com. în jud. Satu Mare,
alcătuită din 4 sate, situată în Câmpia
Someşului, pe interfluviul Crasna-Pârâu
Sărat; 1 704 loc. (1 ian. 2011): 834 de sex
masc. şi 870 fem. Nod rutier. Creşterea
bovinelor şi porcinelor. În satul Terebeşti,
menţionat documentar în 1215 cu numele
Villa Terepes, se află o biserică romanocatolică (1838) şi una ortodoxă (1862).
Fond cinegetic.

TEREGOVA, com. în jud. Caraş-Severin,
alcătuită din 2 sate, situată în partea
centrală a culoarului Timiş-Cerna, pe
cursul superior al râului Timiş, la confl.
cu râurile Teregova şi Râu Rece, la
poalele de E ale M-ţilor Semenic şi cele
de SV ale M-ţilor Ţarcu, în zona pasului
Poarta Orientală; 4 187 loc. (1 ian. 2011):
2 030 de sex masc. şi 2 157 fem. Staţie de
c.f. (în satul Teregova). Expl. de feldspat
pegmatitic şi de marmură. Expl. şi
prelucr. lemnului (cherestea). Producţie

TELIUC Õ Cinciş.

TELIUCU INFERIOR, com. în jud.
Hunedoara, alcătuită din 4 sate, situată
la poalele de E ale M-ţilor Poiana Ruscăi,
pe râul Cerna, la confl. cu Govăjdia; 2 468
loc. (1 ian. 2011): 1 219 de sex masc. şi
1 249 fem. Nod rutier. Expl. de min. de

Teliucu Inferior. Barajul lacului de acumulare
Cinciş

Terpeziţa
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de ţuică. Culturi de cartofi. Apicultură.
Centru pomicol (meri, pruni, peri).
Creşterea bovinelor (predominant din
rasele Bălţata românească şi Pinzgau). Pe
terit. com. au fost descoperite urmele unui
castru roman, din piatră (120 x 120m),
datând din sec. 2–3, care a aparţinut
unităţii cohors VIII Raetorum (plasată pe
drumul roman Dierna–Tibiscum) şi
vestigiile unei aşezări civile romane,
cunoscută sub numele de Ad Pannonios,
în care s-au găsit vase ceramice, cărămizi
ştampilate ş.a. În satul Teregova,
menţionat documentar, prima oară, în
1447, se află o biserică ortodoxă cu
hramul „Sfântul Dumitru” (1783,
restaurată în 1930). Pârtii de schi.

TEREMIA MARE, com. în jud. Timiş,
alcătuită din 3 sate, situată în SV Câmpiei
Mureşului, la graniţa cu Serbia; 4 427 loc.
(1 ian. 2011): 2 275 de sex masc. şi 2 152
fem. Staţii de c.f. (în satele Teremia Mare
şi Nerău). Expl. de petrol şi gaze naturale.
Producţie de coniac. Centru viticol şi de
vinificaţie.
Crama
„Marienfield”.
Creşterea bovinelor (în satul Nerău).
Muzeu de viticultură. Ape geotermale
(81°C) folosite local pentru încălzirea
serelor, clădirilor şi pentru balneofizioterapie. În satul Teremia Mare,
menţionat documentar, prima oară, în
1256, cu numele Villa Therimthelwk, se află
o biserică romano-catolică având hramul
„Pogorârea Duhului Sfânt” (1770,
refăcută în 1867 şi 1928) şi monumentul
„Sfânta Treime” (1806). Satul Teremia
Mare a fost colonizat cu germani în anii
1769–1770.

TERPEZIŢA, com. în jud. Dolj, alcătuită
din 5 sate, situată în zona de contact a
Piem. Bălăciţei cu Câmpia Desnăţuiului,
pe cursul mijlociu al râului Terpeziţa;
1 759 loc. (1 ian. 2011): 836 de sex masc.
şi 923 fem. Nod rutier. Culturi de cereale,
plante tehnice şi de nutreţ, cartofi,
legume ş.a. Creşterea bovinelor. La
Terpeziţa s-au produs până nu demult
diferite obiecte din lemn (bărdace, linguri
cu coada ornamentată, fuse, darace ş.a.) şi
instrumente muzicale populare (fluiere,
cavale, ocarine ş.a.). În satul Terpeziţa se
află o biserică cu dublu hram – „Sfântul
Nicolae” şi „Sfântul Dumitru” (1786,
refăcută în 1899), iar în satul Căciulatu
există biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1800–1805, reparată în 1847 şi 1907).

984 Terra Balachorum

TERRA BLACHORUM, denumirea sub
care apare menţionată Ţara Făgăraşului
în documentele din sec. 13–14.
TERRA CASTRI BOSENEU Õ Dudeştii
Vechi.
TERRA CASTRI
Timişoara (2).

DE

TYMES

Õ

TERRA DYCEU SENT MARTUN Õ
Târnăveni.
TERRA HASADAT Õ Petreştii de Jos.
TERRA HATZOG Õ Haţeg (2).

TERRA NOGRECH Õ Nocrich.
TERRA OBRUTH Õ Abrud (2).
TERRA PERCHEN Õ Pericei.
TERRA RANOLTU Õ Iernut.

TERRA SEPMEZEU Õ Şona.

TERRA STUKATTH Õ Ştiuca.

TERRA WYFALU Õ Vultureni (2).

TERRA ZEURINO Õ Drobeta-Turnu
Severin.

TESLUI 1. Râu, afl. dr. al Oltului în aval
de satul Fărcaşele (jud. Olt), în Câmpia
Caracalului; 94 km; supr. bazinului: 604
km2. Izv. din partea de SE a Dealurilor
Amaradiei (SV Piem. Olteţului), de la 250
m alt., din arealul com. Goieşti (jud. Dolj)
şi străbate pe direcţie NV-SE partea de N
a Câmpiei Romanaţi, unde are un curs
meandrat. Debitul mediu multianual în
zona de vărsare este de 2 m3/s. În timpul
verilor aride seacă. Afl. pr.: Schiaua,
Brâncoveanca, Frăsinet, Potopin.
2. Com. în jud. Dolj, alcătuită din 8
sate, situată în partea central-nordică a
Câmpiei Romanaţi, pe râul Teslui; 2 470
loc. (1 ian. 2011): 1 190 de sex masc. şi
1 280 fem. Haltă de c.f. (în satul Ţărţăl).
Nod rutier. Culturi de cereale, plante
tehnice şi de nutreţ, floarea-soarelui,
leguminoase pentru boabe, legume ş.a.
Viticultură. Zonă de interes cinegetic (în
satul Fântânele). Bisericile cu hramurile
„Naşterea Domnului” (1783), „Sfântul
Nicolae” (1830), „Sfinţii Voievozi” (1839,
cu picturi murale interioare din 1843) şi
„Sfântul Nicolae” (1840), în satele Preajba
de Pădure, Fântânele, Viişoara-Moşneni
şi Teslui; biserică din lemn, cu hramul
„Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”
(1815, reconstruită în 1865), în satul
Viişoara-Moşneni. Satul Teslui a fost

întemeiat în anul 1700, iar satul Preajba
de Pădure, în anul 1848.
3. Com. în jud. Olt, alcătuită din 7
sate, situată în zona de contact a Piem.
Cotmeana cu terasele de pe stg. Oltului,
pe stg. lacului de acumulare Strejeşti;
2 619 loc. (1 ian. 2011): 1 286 de sex masc.
şi 1 333 fem. Centru viticol. Până la 1 ian.
1965, satul şi com. T. s-au numit Boşoteni.
Bisericile cu hramurile „Sfânta Treime”
(1767), „Sfinţii Voievozi” (1802, cu unele
modificări din 1904) şi „Sfântul Nicolae”
(1835), în satele Schitu Deleni, Deleni şi
Comăniţa.

TETOIU, com. în jud. Vâlcea, alcătuită
din 7 sate, situată în partea de S a Piem.
Olteţului, în zona de confl. a râului Sasa
cu Olteţul; 2 679 loc. (1 ian. 2011): 1 280
de sex masc. şi 1 399 fem. Expl. de gaze
naturale. Pomicultură (meri, pruni, peri).
Până la 17 febr. 1968, satul şi com. T. s-au
numit Bugiuleşti. Pe terit. com. T. au fost
descoperite resturi fosile Villafranchiene
şi urme de activitate a unor hominizi (c.
1 000 000–600 000 î.Hr.), cele mai vechi
vestigii de pe terit. României. În satul
Tetoiu se află o biserică având dublu
hram – „Sfântul Nicolae” şi „Adormirea
Maicii Domnului” (1792), declarată
monument istoric, iar în satul Ţepeşti
există biserica având hramul „Sfântul
Nicolae” (1882).
TEUZ, râu în partea de V a României, afl.
stg. al Crişului Negru pe terit. com. Mişca
(jud. Arad), în Câmpia Crişurilor; 125 km;
supr. bazinului: 1 124 km2. Izv. din partea
central-vestică a M-ţilor Codru-Moma,
de la 359 m alt., de sub vf. Ponoraş,
străbate zona montană pe direcţie N-S
până în localit. Igneşti, unde are o pantă
medie de curgere de 5–7‰, după care îşi
îndreaptă cursul către V-NV, drenând
Depr. Zarand, partea de S a Câmpiei
Cermei şi Câmpia Crişurilor, având o
vale meandrată în condiţiile unei pante
medii ce variază între 2,5 şi 0,6‰. Debitul
mediu multianual este de c. 2 m3/s.
Îndiguit în mare parte pe malul stâng.
Canalul colector Cermei-Tăuţ captează
pe c. 21 km lungime o parte din afl. râului
T., ferind astfel Câmpia Cermei de
inundaţii. Pe cursul său mijlociu a fost
creat lacul de acumulare Beliu pentru
piscicultură şi irigaţii. Afl. pr.: Valea
Nouă, Gropoiu, Groşi, Beliu, Sartiş,
Frunziş.
THARMIS Õ Alba Iulia.
THELCH Õ Telciu.

THEMESUAR Õ Timişoara (2).

THEODORA Õ Drobeta-Turnu Severin.
THERMAE DODONE Õ Geoagiu.
THOLMACH Õ Tălmaciu.

THOMEST Õ Tomeşti (3).
THYUES Õ Teiuş.

THYWYS Õ Teiuş.

TIA MARE, com. în jud. Olt, alcătuită din
3 sate, situată în partea de SE a Câmpiei
Romanaţi, pe cursul inf. al Oltului; 4 670
loc. (1 ian. 2011): 2 373 de sex masc. şi
2 297 fem. Morărit; produse de panificaţie.
Pomicultură; legumicultură; floricultură.
Culturi de cereale, plante tehnice şi de
nutreţ, sfeclă de zahăr, legume etc. Pe
terit. com. au fost identificate urmele unei
aşezări rurale romane, cunoscută sub
numele Antonina şi ale unui punct
fortificat roman datând din sec. 2–3.
Bisericile cu hramurile „Sfântul Nicolae”
(ante 1845) şi „Sfântul Haralambie”
(1895), în satele Potlogeni şi Tia Mare.
Muzeu.
TIASON Õ Tinosu.

TIBISCUM Õ Caransebeş.

TIBISCUS, denumirea geto-dacă a râului
Timiş, de la care a derivat şi denumirea
localit. antice Tibiscum.
TICHILEŞTI, com. în jud. Brăila, alcătuită
din 2 sate, situată în partea de E a
Câmpiei Brăilei, pe stg. Dunării; 3 771 loc.
(1 ian. 2011): 1 905 de sex masc. şi 1 866
fem. Morărit. Culturi de cereale, plante
tehnice şi de nutreţ, floarea-soarelui,
leguminoase pentru boabe, pepeni ş.a.
Sere legumicole. Ferme de creştere a
ovinelor, bovinelor şi porcinelor. Pescuit.
În satul Tichileşti, înfiinţat în 1810 şi
numit iniţial Frumuşica, se află biserica
având hramul „Sfinţii Voievozi” (1852–
1854).

TICUŞU, com. în jud. Braşov, alcătuită
din 2 sate, situată în partea de E a Pod.
Hârtibaciului; 1 001 loc. (1 ian. 2011): 507
de sex masc. şi 494 fem. Reşed. com. T.
este satul Ticuşu Vechi. Expl. lemnului.
Culturi de cereale, cartofi ş.a. Pomicultură (meri, pruni, peri). În satul Cobor,
menţionat documentar, prima oară, în
1206, se află o cetate ţărănească cu
biserică de incintă datând din sec. 13, cu
unele refaceri gotice din sec. 16 (azi
biserică reformată), iar în satul Ticuşu
Vechi, atestat documentar în 1373, există
o biserică din sec. 15, azi biserică

evanghelică, cu unele intervenţii din sec.
19, situată în interiorul unei cetăţi.

TICVANIU MARE, com. în jud. CaraşSeverin, alcătuită din 4 sate, situată în
zona de contact a Câmpiei Caraşului cu
Dealurile şi M-ţii Dognecei, pe râul Caraş;
2 072 loc. (1 ian. 2011): 1 051 de sex masc.
şi 1 021 fem. Haltă de c.f. (în satul
Ticvaniu Mic). Prelucr. lemnului. Morărit; produse de panificaţie. Apicultură.
Pomicultură (meri, pruni, peri). În satul
Ticvaniu Mare, menţionat documentar,
prima oară, în 1437, se află biserica având
hramul „Învierea Domnului” (1772–1774,
pictată în 1847), iar în satul Cârnecea,
atestat documentar în 1597, există biserica
„Adormirea Maicii Domnului” (1834,
pictată în 1836).
TIFĂRIA GUTÂIULUI
Cocoşului.

Õ

Creasta

TIGVENI, com. în jud. Argeş, alcătuită din
8 sate, situată în partea de V a Dealurilor
Argeşului, în depresiunea omonimă, la
poalele de V ale Culmii Tămaşu, pe râul
Topolog; 3 497 loc. (1 ian. 2011): 1 662 de
sex masc. şi 1 835 fem. Nod rutier. Centru
pomicol (pruni, meri, peri, nuci).
Bisericile cu hramurile „Sfinţii Voievozi”
(1816) şi „Sfântul Nicolae” (1884), în
satele Bălteni şi Bârseştii de Sus.

TIHA BÂRGĂULUI, com. în jud. BistriţaNăsăud, alcătuită din 5 sate, situată la
poalele de S-SV ale M-ţilor Bârgău, pe
râurile Bârgău şi Leşu; 6 416 loc. (1 ian.
2011): 3 291 de sex masc. şi 3 125 fem.
Prelucr. lemnului. Agroturism. În satul
Tiha Bârgăului, menţionat documentar,
prima oară, în 1386, are loc anual (din
1969), în luna febr., manifestarea folclorică „Alaiul nunţilor de pe Bârgău”,
sărbătoare ce se ţine concomitent şi în
celelalte localităţi de pe Valea Bârgăului.
În satul Piatra Fântânele se află
mănăstirea cu acelaşi nume (de maici),
cu biserica „Naşterea Maicii Domnului”
construită în anii 1928–1929. Mănăstirea
a fost desfiinţată de autorităţile comuniste
la 28 oct. 1959 şi reînfiinţată în 1994.
Atelier de pictură.

TIHUŢA, pas de înălţime în partea de N
a Carpaţilor Orientali, în SE M-ţilor
Bârgău, pe cumpăna de ape dintre văile
râurilor Bârgău şi Dorna, la 1 201 m alt.
Este străbătut de o şosea modernizată
care asigură legătura între municipiul
Bistriţa şi municipiul Vatra Dornei,
respectiv între Transilvania şi Moldova.
Aici se află complexul turistic „Dracula”.

Pasul T. mai este cunoscut şi sub
denumirea de Pasul Bârgău.

TILEAGD, com. în jud. Bihor, alcătuită
din 6 sate, situată în partea de E a Depr.
Oradea, pe cursul inf. al râului Crişu
Repede, la poalele de S ale Dealurilor
Oradei şi cele de N ale Dealurilor Pădurii
Craiului; 7 165 loc. (1 ian. 2011): 3 532 de
sex masc. şi 3 633 fem. Staţie de c.f. (în
satul Tileagd). Nod rutier. Expl. de balast.
Hidrocentrală (18 MW), dată în folosinţă
în 1989. Producţie de mobilă şi cherestea,
de cărămizi, ţigle, bolţuri, covoare
manuale şi de produse de panificaţie.
Morărit. Viticultură. În satul Poşoloaca,
menţionat documentar, prima oară, în
perioada 1291–1294, se află o biserică din
sec. 14 (azi biserică reformată-calvină),
cu picturi murale interioare şi exterioare
din sec. 14 şi 15. Biserica a fost supusă
unor transformări în 1507, iar în 1793 i
s-a adăugat un turn în stil baroc. Tot în
satul Poşoloaca mai există o biserică
reformată-calvină datând din anul 1715,
iar în satul Tilecuş, atestat documentar
în 1552, se află o biserică ortodoxă, din
lemn, cu hramul „Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil” (1783–1785, cu picturi
realizate pe pereţii interiori în 1793 de
zugravul Mihai Paholsek). În satul
Tilecuş mai există o biserică ortodoxă
zidită în anii 1936–1938, în stil bizantin,
cu picturi murale interioare originare, iar
în satul Tileagd, menţionat documentar
în 1256, există o biserică din 1507 (azi
biserică reformată), în stil goltic, şi
castelul „Teleki” (ante 1848). În satul
Bălaia, atestat documentar în 1622, se află
biserica „Sfântul Nicolae” (1832), cu picturi murale interioare originare, recondiţionate în 1935, iar biserica a fost
reparată în 1928. Satul Tileagd a fost
stăpânit de turci în perioada 1660–1692
şi de Imperiul habsburgic între 1692 şi
1918.

TILIŞCA, com. în jud. Sibiu, alcătuită din
2 sate, situată în partea de V a Depr.
Sibiu, în Mărginimea Sibiului, la poalele
de N ale M-ţilor Cindrel, în zona de
contact cu Pod. Secaşelor, pe râul Tilişca;
1 610 loc. (1 ian. 2011): 768 de sex masc.
şi 842 fem. Haltă de c.f. (în satul Tilişca).
Expl. şi prelucr. lemnului. Prelucr. lânii
şi a pieilor. Producţie de telemea din lapte
de oaie şi de cojoace ciobăneşti, lungi, din
blană de oaie. Renumit centru de ţesături
populare, de ceramică populară şi de
icoane pe sticlă. Culturi de grâu şi
porumb. Pomicultură (meri, pruni, nuci).
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Creşterea ovinelor. Expoziţia muzeală
„Vasile Dobrian”, în satul Rod, cu colecţii
de pictură şi grafică. Muzeu etnografic
inaugurat în anul 2003, în satul Tilişca.
Pe terit. satului Tilişca au fost descoperite
(1959–1960), pe Dealul Căţănaş, vestigiile
unei aşezări care a fost locuită de la sf.
Epocii bronzului (sec. 14–12 î.Hr.) şi până
în „La Tène-ul” dacic (sec. 2 î.Hr.-1 d.Hr.).
Cetatea geto-dacică de aici (sec. 2 î.Hr.1 d.Hr.) era fortificată cu val de pământ
şi cu două turnuri construite din piatră
şi cărămidă. În perimetrul ei au fost găsite
14 matriţe monetare din bronz, cu ajutorul cărora se realizau imitaţii perfecte
de denari romani republicani. În
apropierea cetăţii au fost identificate
morminte dacice de incineraţie, cu
inventar alcătuit din piese de argint. În
anii 1963–1965 au fost identificate, pe
Dealul Cetate, vestigiile unei cetăţi
medievale. În satul Tilişca, menţionat
documentar, prima oară, în 1366, se află
biserica ortodoxă cu hramul „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” construită
în 1782 pe locul unei biserici din lemn
care data din 1684. Biserica a fost pictată
în 1793 şi repictată în ulei în 1937 de
Laurenţiu Moldovan. Tot în satul Tilişca
există biserica „Sfântul Nicolae” (1843)
care a aparţinut comunităţii grecocatolice până în 1948.
TIMESES Õ Timiş (2).

TIMESWAR Õ Timişoara (2).

TIMIŞ 1. Câmpia Timişului, unitate joasă
de relief (80–95 m alt.) în extremitatea
vestică a României (la graniţa cu Serbia),
parte componentă a Câmpiei de Vest,
delimitată de Câmpia Mureşului (la NV),
Câmpia Vingăi (la N), prelungirile Pod.
Lipovei (la NE), Câmpia Lugojului (la E)
şi Câmpia Bârzavei (la SE). Extinsă sub
forma unui triunghi cu vârful spre
Câmpia Lugojului şi latura mare de-a
lungul graniţei cu Serbia, C.T. se înscrie
pe o arie de subsidenţă puternică,
marcată de marea grosime pe care o au
aici depozitele cuaternare (862 m în
arealul com. Giulvăz). Scufundarea lentă
din zonele Timişului inferior explică
prezenţa unor aluviuni vechi (şi chiar a
unor formaţiuni loessoide) sub cuvertura
de aluviuni recente, împrăştiate de
revărsările râurilor până în vremuri
istorice. C.T. s-a format aşadar atât prin
acţiunea revărsărilor râurilor, care au
împrăştiat aluviunile lor, cât şi prin
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acţiunile de divagări, destul de recente,
ale cursurilor râurilor Mureş, Bega,
Timiş, Bârzava, atrase periodic de
mişcările de subsidenţă din zonele Timişului inferior, care au generat braţe
părăsite, belciuge, meandre, mlaştini şi
numeroase forme negative ce alcătuiesc
relieful minor. Această câmpie joasă, inundabilă, cu pânza freatică foarte aproape
de supr., care facilita în trecut apariţia şi
menţinerea numeroaselor zone mlăştinoase, a fost supusă permanent (începând din sec. 18 şi până în sec. 20) unor
ample lucrări de ameliorare (construirea
canalului Bega, îndiguiri, desecări etc.),
care au permis transformarea ei într-un
teren agricol foarte roditor. C.T. se
subdivide în trei subunităţi: Câmpia Timişoarei, Câmpia Beregsăului şi Câmpia
Banlocului.
2. Râu în SV României (în Banat), afl.
stg. al Dunării pe terit. Serbiei, în aval de
Belgrad; 350 km, din care 242 km pe terit.
României; supr. bazinului: 5 795 km2. Izv.
de pe versantul de E-NE al M-ţilor
Semenic, de sub vf. Semenic, de la 1 135
m alt., având în sectorul montan o vale
axată (pe direcţie NV-SE, până la
Teregova) pe şisturi cristaline şi un curs
vijelios, cu căderi de pantă ce variază
între 20 şi 37‰. În arealul satului
Teregova, valea T. îşi schimbă brusc
direcţia de curgere către N, făcând un cot
puternic (90°), înscriindu-se pe o vale de
tip „culoar” care, împreună cu valea
Cernei, îndreptată către S, formează
Culoarul Timiş-Cerna ce separă Carpaţii
Meridionali (în E) de sudul Carpaţilor
Occidentali (în V). După ce scapă din
Cheile Armenişului, valea râului T. se
lărgeşte treptat, cursul său capătă un
caracter accentuat de divagare, dar cu
pante relativ mari, ce variază între 4 şi
9,9‰. Culoarul T. se termină în aval de
Caransebeş, unde divagarea se
accentuează în condiţiile unei pante
medii ce scade la 1,6‰ între Caransebeş
şi Lugoj. În aval de com. Sacu (jud. CaraşSeverin), unde râul înregistrează un debit
mediu multianual de 34 m3/s, apele T. îşi
croiesc o vale largă printre piemonturile
bănăţene, ce se continuă sub forma unui
uriaş arc de cerc cu convexitatea spre N,
drenând Câmpia Lugojului şi Câmpia
Timişului cu o pantă medie ce variază
între 0,35 şi 0,8‰ şi care determină o
intensă meandrare. În zonele de câmpie,
lunca T. se lărgeşte mult, depăşind uneori
3 km lăţime, iar valorile debitului mediu
multianual cresc de la 37,1 m3/s (la

Lugoj) la 41,9 m3/s (la staţia hidrologică
de la Şag). În aval de com. Coşteiu, râul
T. a fost îndiguit în sec. 19 pentru a se
reduce pericolul de inundaţii. Totodată,
râul T. este legat de râul Bega prin două
canale: Coşteiu-Chizătău (prin care se
suplimentează râul Bega cu apă din
Timiş, la ape mici) şi Topolovăţu MareHitiaş, în aval de primul canal, prin care
se descarcă Bega, la ape mari, în T. Aceste
canale permit reglarea reciprocă a
regimurilor hidrologice ale celor două
râuri. Afl. pr.: Râu Rece, Feneş, Bistra (pe
dr.), Goleţ, Valea Mare, Spaia, Cinca,
Şurgani, Pogăniş, Timişu Mort, Bârzava
(pe stg.). În Antichitate, geto-dacii îl
denumeau Tibiscus sau Timeses.
3. Râu în SE jud. Braşov, afl. dr. al
râului Ghimbăşel (bazinul Oltului); 31
km. Izv. din S Masivului Piatra Mare, din
apropirea pasului Predeal şi, după ce
ocoleşte poalele de SV ale Masivului
Piatra Mare, se înscrie pe direcţie de
curgere N şi apoi NV, separând printrun sector de vale îngustă, extrem de
pitoresc, Masivul Piatra Mare (în E) de
Masivul Postăvaru (în V). Cunoscut şi
sub numele de Timişu Sec. Valea T.
reprezintă o atractivă zonă turistică (aici
se află staţiunea climaterică Timişu de
Sus), aflată în continuarea către N a
vestitei zone turistice a Văii Prahovei. Pe
cumpăna de ape dintre văile Timişului
şi Prahovei se află pasul Predeal.
4. Judeţ în extremitatea de V a
României, în Banat, situat în bazinul inf.
al râului Timiş, la graniţa cu Serbia şi
Ungaria, între 45°11' şi 46°11' latitudine
N şi 20°16' şi 22°23' longitudine E, limitat
de jud. Arad (N), Hunedoara (E), CaraşSeverin (SE şi S) şi de Serbia (S şi V) şi
Ungaria (NV). Supr.: 8 697 km2 (3,65% din
supr. ţării), cel mai mare judeţ al
României. Populaţia (1 ian. 2011): 678 347
loc. (3,2% din populaţia ţării), din care
325 273 loc. de sex masc. (48,0%) şi
353 074 loc. de sex fem. (52,0%). Populaţia
urbană: 418 109 loc. (61,6%); rurală: 260 238
loc. (38,4%). Densitatea: 77,6 loc./km2.
Structura populaţiei pe naţionalităţi (la
recensământul din 20-31 oct. 2011): 80,6%
români, 5,2% maghiari, 2,1% rromi, 1,5%
sârbi, 1,2% germani, 0,9% ucraineni, 0,7%
bulgari, 0,2% slovaci, apoi italieni, evrei,
croaţi, turci ş.a. Reşed.: municipiul
Timişoara. Oraşe: Buziaş, Ciacova, Deta,
Făget,
Gătaia,
Jimbolia,
Lugoj
(municipiu), Recaş, Sânnicolau Mare.
Comune: 89. Sate: 313 (din care 28 sate
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aparţin oraşelor şi municipiilor). Localit.
componente ale oraşelor şi municipiilor: 2.
Relief predominant de câmpie (peste
85%), în cadrul căreia se evidenţiază o
zonă de câmpie joasă (80–100 m alt.), cu
terenuri mai umede, în partea centralvestică şi nord-vestică (Câmpia Timişului
şi Câmpia joasă a Mureşului, respectiv
Câmpiile Arancăi şi Jimboliei) şi o reg.
de câmpie mai înaltă (100–200 m alt.) sau
câmpie piemontană, formată prin
îngemănarea glacisurilor, în părţile de N,
E şi SE ale jud. T. (Câmpia Vingăi,
Câmpia Lugojului, Câmpia Bârzavei).
Arealul de N-NV al jud. T. este ocupat de
prelungirile sudice ale Pod. Lipovei, iar
cel de E şi SE, de Dealurile Lugojului,
Dealurile Pogănişului şi Dealurile
Dognecei. În extremitatea de E a jud. T.
se află prelungirile de V şi SV ale M-ţilor
Poiana Ruscăi, care culminează în
vârfurile Padeş (1 374 m alt.) şi Rusca
(1 355 m), ce străjuiesc, deopotrivă,
judeţele Timiş, Caraş-Severin şi
Hunedoara.
Clima are caracter temperatcontinental moderat, cu veri calde şi ierni
blânde datorită atât influenţelor maselor
de aer oceanice (dinspre V) şi
mediteraneene (dinspre S şi SV), cât şi a
faptului că peste 85% din terit. jud. T.
aparţine ţinutului cu climă de câmpie
(restul de c. 15% se încadrează zonei cu
climă de dealuri şi munte). Datorită
uniformităţii mari a reliefului, temp.
medii anuale sunt slab diferenţiate pe
terit. jud. T., acestea atingând valori de c.
11°C în câmpie (10,7°C la Jimbolia şi
Timişoara şi 10,8°C la Sânnicolau Mare)
şi de c. 2°C în zonele deluroase. Temp.
max. absolută (42,5°C) a fost înregistrată
la Jimbolia (1 iul. 1950), iar temp. minimă
absolută (–35,3°C) la Timişoara (24 ian.
1963). Precipitaţiile medii multianuale
însumează cantităţi crescânde de la V la
E, respectiv 569 mm la Jimbolia, 620,6
mm la Timişoara, 734 mm la Făget şi
peste 1 200 mm pe crestele M-ţilor Poiana
Ruscăi. Vânturile predominante bat
dinspre N (16,9%), E şi NV (15%) şi SV
(10,6%), cu viteze medii anuale cuprinse
între 1,2 şi 3,8 m/s.
Reţeaua hidrografică, reprezentată
prin câteva cursuri pr. (Timiş, Mureş – la
limita de NV a jud., pe o distanţă de 42
km, Bega, Aranca, Bârzava, Bega Veche),
care colectează numeroşi afl. mai mici, se
caracterizează printr-o orientare generală
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de curgere E-V, prin densitate mică (între
0,1 km/km2 în zona de câmpie şi 0,9
km/km2 în reg. de deal şi munte), prin
curgere lentă şi meandrată, debite mici,
dar cu variaţii mari de nivel şi printr-o
stabilitate scăzută a albiei, fapt ce a
determinat un proces continuu de
regularizare, canalizare şi rectificare a
cursurilor (ex. canalizarea râurilor Bega,
Bega Veche, Bârzava ş.a.). Lacurile
naturale, cu supr. şi adâncimi mici, sunt
reprezentate prin complexul lacustru din
arealul com. Satchinez (40 ha; 1,5 m ad.),
format din lacurile Satchinez, Cotu Morii,
Verbunci, Râtu Mare, Râtu Lişului şi
mlaştinile Râtu Dutin şi Râtu Mărăşeşti,
precum şi prin cele două lacuri din
perimetrul com. Becicherecu Mic (unul
de 33 ha şi altul de 13 ha), balta Petra (15
ha) din com. Jebel ş.a.
Vegetaţia
naturală,
puternic
influenţată de activităţile umane, se
caracterizează prin prezenţa pe scară
restrânsă a plantelor de silvostepă şi
printr-o frecvenţă mai mare a vegetaţiei
hidro- şi higrofile în câmpiile joase şi
lunci cu exces de umiditate. Extinsele
culturi agricole din câmpie alternează cu
mici supr. de pajişti secundare dominate
de asociaţii de păiuşuri (Festuca valesiaca,
Festuca sulcata, Festuca pseudovina) în
amestec cu peliniţă (Artemisia austriaca)
ş.a. Pădurile de foioase, alcătuite din
stejar (Quercus robur), cer (Quercus cerris)
şi gârniţă (Quercus frainetto), ocupă
insular sau pe supr. compacte Pod.
Lipovei, Dealurile Lugojului şi Pogănişului şi parţial Câmpia Gătaiei. În extremitatea de E a jud. T. se întâlnesc păduri
de gorun (Quercus petraea) în amestec cu
cer (Quercus cerris), păduri de fag (Fagus
silvatica) în amestec cu carpen (Carpinus
betulus), iar pantele superioare ale M-ţilor
Poiana Ruscăi sunt acoperite cu păduri
de molid, în amestec cu brad şi fag.
Fauna, adaptată condiţiilor de relief
şi de vegetaţie, cuprinde specii de stepă
(iepuri, popândăi, dihori, şoareci de
câmp, cârtiţe, dumbrăvenci, prepeliţe,
potârnichi, ciocârlii, grauri, şopârle, diferite insecte), de pădure (căprioare,
veveriţe, urşi, lupi, vulpi, mistreţi, cerbi,
pisici sălbatice, pârşi, gaiţe, salamandre
ş.a.) şi de apă (stârci, raţe, gâşte, berze,
broaşte şi o diversitate mare de peşti, ca
ştiuca, mreana, carasul, somnul, bibanul,
crapul ş.a.).

Resursele naturale: zăcăminte de
lignit (Sinersig), petrol (Teremia Mare,
Şandra, Satchinez, Dudeştii Vechi, Variaş,
Călacea), min. de fier (Fărăşeşti, Luncani,
Jdioara) şi de mangan (Pietroasa). Expl.
de argilă (Jimbolia, Biled, Cărpiniş, Deta,
Lugoj, Sânnicolau Mare, Boteşti), nisip
metalurgic (Coşava, Brăneşti, Jupâneşti),
nisip cuarţos (Jupâneşti, Făget, Gladna
Română, Groşi, Zolt), bazalt (Lucareţ,
Şanoviţa), calcar (Luncani, Tomeşti) ş.a.
O categorie aparte o reprezintă pădurile
(109 059 ha, la sf. anului 2007) şi izv. cu
ape minerale de la Buziaş, Călacea,
Ivanda, Bogda ş.a.
Istoric. Săpăturile arheologice
efectuate în diferite puncte de pe terit.
jud. T. au scos la iveală vestigii materiale
care atestă existenţa unor aşezări ale
omului primitiv atât în Paleoliticul
superior (Periam, Româneşti, Tomnatic
ş.a.), cât mai ales în Neolitic (Timişoara,
Cenad, Sânnicolau Mare, Giroc, Chişoda,
Parţa, Lugoj, Dudeştii Vechi ş.a.) şi în
epocile bronzului (Periam, Lugoj,
Sânnicolau Mare) şi fierului (Timişoara,
Cenad, Cruceni, Suseni, Lugoj ş.a.). Urme
ale culturii materiale geto-dacice (milen.
1 î.Hr.) au fost identificate la Timişoara,
Remetea Mare, Sânnicolau Mare, iar
prezenţa stăpânirii romane s-a făcut
simţită în peste 50 de localit. (printre
altele, la Cenad şi Sânnicolau Mare au
staţionat câte un detaşament al Legiunii
a XIII-a Gemina, în jurul cărora s-au
dezvoltat câte o aşezare civilă romană).
În perioada migraţiilor popoarelor
barbare (sec. 3–7), populaţia autohtonă,
sedentară, a reuşit să supravieţuiască
presiunii valurilor de triburi aflate în
trecere sau aşezate vremelnic pe aceste
meleaguri, aşa cum dovedesc vestigiile
descoperite în unele aşezări (Pişchia,
Satchinez, Lovrin, Remetea Mare, Cenad,
Sânnicolau Mare, Buziaş ş.a.). Terit.
actual al jud. T. a cunoscut o feudalizare
timpurie, înaintea celorlalte provincii
româneşti, fapt dovedit de izvoarele
scrise ale vremii (Gesta Hungarorum a lui
Anonymus, Legenda Sfântului Gerhard)
care amintesc de existenţa aici (în sec.
9-10) a unui voievodat românesc condus
de Glad şi apoi de urmaşul său Ahtum –
voievozi care au opus o dârză rezistenţă
armatelor regale maghiare de cotropire.
Începând cu sec. 10 se fac primele
menţiuni documentare ale unor aşezări
stabile pe terit. actualului judeţ, printre
care Urbs Morisena (azi Cenad, sec. 10),
Castrum Timisensis (azi Timişoara, 1177),

Ghilad (1212), Bobda (1221), Ivanda
(1221) Sânnicolau Mare (1247), Beba
Veche (1247), Belinţ (1285), Giera (1322),
Sacerdos de Lucas (azi Lugoj, 1334) etc. La
începutul sec. 16, ţinuturile timişene au
fost cuprinse de valul răscoalei ţărăneşti
condusă de Gheorghe Doja, în apropiere
de Timişoara desfăşurându-se (15 iul.
1514) bătălia decisivă, în timpul căreia
răsculaţii au fost înfrânţi de armata
voievodului Ioan Zápolya. Datorită
dezmembrării regatului feudal maghiar,
în urma înfrângerii de la Mohács (1526),
Banatul s-a desprins de Ungaria şi s-a
alipit Transilvaniei, dar în 1552 a fost
cuerit de turci şi transformat în paşalâc,
cu sediul la Timişoara. În urma Războiului turco-austriac (1716–1718), încheiat cu Pacea de la Passarowitz (21 iul.
1718), Banatul (inclusiv terit. actual al jud.
T.) a căzut sub stăpânira Imperiului
Habsburgic, fiind organizat şi administrat ca domeniu al Coroanei timp de
două secole. În perioada următoare au
avut loc intense colonizări (peste 60 000
de imigranţi germani) efectuate în trei
etape: carolingiană (1718–1736), tereziană
(1740–1780) şi josephiniană (1782–1787).
Ca urmare a înrăutăţirii situaţiei populaţiei româneşti, în anii 1737 şi 1788 au
avut loc puternice răscoale ţărăneşti
antihabsburgice, reprimate sângeros. În
1778, cedând insistenţelor nobilimii
maghiare, împărăteasa Maria Tereza a
aprobat împărţirea Banatului în comitate
(după sistemul maghiar), iar în 1779,
părţile centrală, de N şi NV ale Banatului
(comitatele Caraş, Timiş şi Torontal) au
fost încorporate Ungariei, partea de S a
acestuia fiind militarizată şi rămânând
sub administraţia Curţii de la Viena.
Revoluţia de la 1848 a cuprins şi ţinuturile timişene, când pe Câmpia Libertăţii
de lângă Lugoj au avut loc două adunări
populare (la 4/16–5/17 mai şi 15/27 iun.
1848) în cadrul cărora Eftimie Murgu a
expus programul Revoluţiei şi s-a hotărât
înfiinţarea unei armate populare române.
La 26 ian./7 febr. 1869, mai mulţi fruntaşi
politici ai românilor din Banat şi Ungaria
au organizat, la Timişoara, o conferinţă,
în cadrul căreia s-a hotărât întemeierea
Partidului Naţional al Românilor din
Banat şi Ungaria, condus de Alexandru
Mocioni, care avea ca obiectiv principal
să ducă o luptă politică activă pentru
dobândirea unor drepturi naţionale şi
sociale. Unirea „necondiţionată şi pentru
totdeauna” a tuturor provinciilor româneşti într-un singur stat naţional, marcată

de Marea Adunare Naţională de la Alba
Iulia, de la 1 dec. 1918, a creat condiţiile
favorabile dezvoltării pe multiple planuri
ale jud. T. Integrat organic în procesul de
dezvoltare social, economic, cultural,
ştiinţific etc. a României reîntregite, jud.
T. (numit Timiş-Torontal, cu o supr. de
7 600 km2, 13 plăşi, două oraşe şi 243 sate)
a devenit, în perioada interbelică, unul
dintre judeţele cu pondere mare în
economia naţională. Amputarea teritorială a României, ca urmare a Dictatului
de la Viena din 30 aug. 1940, a determinat
organizarea pe terit. judeţului T. a unor
puternice acţiuni de protest. După 1945,
judeţul a fost supus reformelor politicoideologice şi economico-sociale impuse
de regimul comunist. Nemulţumirile,
acumulate în perioada celor 45 de ani de
comunism, au atins apogeul la mijlocul
lunii dec. 1989, când municipiul Timişoara
a devenit centrul evenimentelor din 16-22
dec. 1989, care apoi s-au extins cu repeziciune şi în alte oraşe mari ale ţării. În acel
interval de şase zile, în oraş au avut loc
adevărate masacre comise de forţele
armate şi de securitate (96 de morţi şi sute
de răniţi), T. devenind un loc de martiriu,
dar în acelaşi timp primul oraş liber
(declarat la 17 dec. 1989) al României.
Revenind la configuraţia jud. T., acesta a
fost desfiinţat prin Legea nr. 5 din 8 sept.
1950 (până atunci purtând numele TimişTorontal, cu o supr. de 7 600 km2, 13 plăşi,
două oraşe – Timişoara şi Lipova, şi 243
sate) şi s-a înfiinţat regiunea Timişoara,
cu reşed. la Timişoara, care în 1956 a fost
transformată în regiunea Banat (21 800
km2, 12 raioane, 16 oraşe şi câteva sute
de sate), iar prin Legea nr. 2 din 17 febr.
1968 a redevenit judeţ, cu o supr. de 8 697
km2 (cel mai mare din ţară), zece oraşe
(din care două sunt municipii), 89
comune şi 313 sate.
, p@n` in 2003),
Economia, cu un grad ridicat de dezvoltare a tuturor ramurilor sale şi o diversificare accentuată a activităţilor, se
caracterizează printr-un proces permanent de adaptare la cerinţele economiei
de piaţă, apărute după dec. 1989, în
cadrul ei activând numeroase societăţi
comerciale cu capital integral sau parţial
de stat, societăţi comerciale cu capital
privat străin sau societăţi comerciale
private cu capital mixt (străin şi
românesc).
Industria, dezvoltată şi amplasată atât
în centrele urbane, precum şi în unele
aşezări rurale, reprezintă ramura pr. a
economiei jud. T., unele dintre ele cu

ponderi importante la realizarea producţiei globale industriale a judeţului şi
chiar a ţării (ca de ex. ind. constr. de
maşini, chimică, pielăriei şi încălţămintei,
textilă ş.a.). Pr. produse industriale
realizate de întreprinderile timişene sunt:
excavatoare gigant pentru expl. cărbunelui la suprafaţă, poduri rulante, tractoare, autocisterne, maşini agricole,
autovehicule, material rulant feroviar şi
rutier, tramvaie, utilaje miniere şi pentru
construcţii, remorci pentru tractoare,
macarale, echipamente frigorifice şi de
ventilaţie, compactoare, motoare Diesel,
centrale telefonice, utilaje şi piese de
schimb pentru ind. textilă şi ind. pielăriei,
utilaje pentu ridicat şi transportat,
caroserii, tablă subţire, maşini de gătit,
sobe de încălzit, microcalculatoare,
baterii, reşouri electrice, aspiratoare,
obiecte pentru iluminat, aparate şi
instrumente optice, materiale fotografice
etc. (Timişoara, Lugoj, Nădrag), mobilă,
cherestea, placaje, furnire, chibrituri,
rechizite şcolare (Timişoara, Deta, Lugoj,
Sânnicolau Mare, Mănăştiur, Peciu Nou,
Gătaia, Făget, Margina ş.a.), încălţăminte
(renumitele produse „Guban”), piele
artificială, obiecte de îmbrăcăminte din
blană şi piele, confecţii, tricotaje, pălării,
ţesături de in şi cânepă, fire de mătase
naturală şi artificială, cărămidă şi ţiglă,
prefabricate de beton, ceramică fină,
produse cosmetice şi de marochinărie,
nasturi, folii, tuburi şi plăci din material
plastic, detergenţi, lacuri şi vopsele,
spume poliuretanice, preparate din carne
şi lapte, conserve, paste făinoase, dulciuri
(produsele „Kandia”), ţigarete, bere, lapte
praf, zahăr, ulei vegetal, jucării etc.
(Timişoara, Jimbolia, Lugoj, Deta, Făget,
Buziaş, Sânnicolau Mare, Periam, Biled,
Recaş, Jebel ş.a.).
Agricultura, favorizată de prezenţa
unor întinse terenuri arabile şi de un
procent ridicat de privatizare, reprezintă
a doua ramură a economiei jud. T.,
furnizând un bogat şi variat sortiment de
produse agro-alimentare. La sf. anului
2007, jud. T. ocupa locul 1 pe ţară în ceea
ce priveşte mărimea supr. agricole
(699 470 ha) şi a terenurilor arabile
(530 781 ha). În anul 2007, fondul frunciar
al jud. T. era format din 699 470 ha
terenuri gricole (din care 686 470 ha,
respectiv 98,1% în proprietate privată),
109 059 ha păduri, 15 744 ha acoperite cu
ape şi bălţi şi 45 362 ha terenuri acoperite
cu construcţii, căi de comunicaţie ş.a. În
acelaşi an, din totalul supr. agricole
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(699 470 ha), 530 781 ha (75,9%) reveneau
terenurilor arabile (locul 1 pe ţară),
125 504 ha păşunilor naturale, 29 482 ha
fâneţelor naturale, 9 246 ha livezilor şi
pepinierelor pomicole şi 4 457 ha viilor
şi pepinierelor viticole. În anul 2007,
terenurile arabile, cu un potenţial
productiv rididat, erau cultivate cu grâu
şi secară (139 008 ha, locul 3 pe ţară, după
jud. Dolj şi Teleorman), porumb (101 609
ha), plante uleioase (62 689 ha), floareasoarelui (33 539 ha) plante furajere (24 998
ha), soia (23 944 ha), orz şi orzoaică
(23 043 ha, locul 2 pe ţară, după jud.
Constanţa), legume (12 926), ovăz (12 416
ha), cartofi (12 268 ha), leguminoase
pentru boabe, plante textile, plante
medicinale etc. Legumicultura se caracterizează prin varietatea sortimentelor
(ardei, tomate, castraveţi, varză, ceapă,
usturoi ş.a.) şi prin producţii timpurii
obţinute în sere. În anul 2007, jud. T. a
obţinut cea mai mare producţie de cereale
boabe din ţară (783 249 tone, din care
297 280 tone porumb, 405 771 tone grâu
şi secară, 55 498 tone orz şi orzoaică,
15 758 tone ovăz), datorită condiţiilor
pedo-climatice favorabile, precum şi a
folosirii mijloacelor mecanizate (10 426
tractoare, locul 1 pe ţară, revenind 50,9
ha teren arabil la un tractor, 8 456 pluguri
pentru tractor, 5 480 semănători
mecanice, 2 644 cultivatoare mecanice
ş.a.), a substanţelor chimice de combatere
a dăunătorilor, a îngrăşămintelor chimice,
a sistemelor de irigaţii etc. Pomicultura,
bine dezvoltată în Pod. Lipovei şi în zona
Dealurilor Lugojului şi Pogănişului,
furnizează sortimente diverse de fructe.
În anul 2007, din totalul producţiei de
fructe (35 375 tone, din care 35 344 tone,
respectiv 99,9%, obţinute în sectorul
privat), 15 088 tone reveneau prunelor,
13 746 tone merelor, apoi perelor,
piersicilor, cireşelor şi vişinelor, caiselor
ş.a. Viticultura este semnalată în
majoritatea comunelor din zonele de
câmpie şi de dealuri (podgoriile Teremia
Mare, Recaş, Buziaş, Giarmata, Silagiu
ş.a.), având sortimente dominante din
soiurile Riesling italian, Muscat-Ottonel,
Muscat-Hamburg ş.a., a căror producţie
s-a ridicat, în anul 2007, la 16 424 tone.
Producţia mare de cereale, extinsele supr.
cu păşuni şi fâneţe naturale, predominarea
activităţilor particulare în sectoarele
zootehnice ş.a., au determinat ca la
începutul anului 2008, jud. T. să dispună
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de 61 642 capete bovine (cu efective
predominante
din
rasa
Bălţata
românească), 579 010 capete porcine (în
special rasa Marele Alb de Banat), locul
1 pe ţară, 522 289 capete ovine (Spancă,
Ţigaie, Merinos, Ţurcană), locul 1 pe ţară,
de la care s-au obţinut 1 037 tone lână (locul
3 pe ţară, după jud. Sibiu şi Constanţa),
18 308 capete caprine şi 15 645 capete
cabaline. Avicultură (1 987 363 capete);
apicultură (27 007 familii de albine).
Sericicultura are o bogată şi îndelungată
tradiţie în jud. T. datorită condiţiilor
favorabile de cultură a dudului (în special în zonele Lugoj, Ciacova, Jebel,
Gătaia, Sacoşu Turcesc ş.a.).
Căile de comunicaţie, cu rol hotărâtor
în asigurarea legăturilor de transport
între diferitele localităţi, se caracterizează
printr-o distribuţie relativ uniformă şi
printr-o densitate mare, la care se adaugă
prezenţa unor segmente ale magistralelor
naţionale rutiere sau de c.f. şi a unor
puncte de vamă, fapt ce le sporesc
importanţa. La sf. anului 2007, reţeaua
liniilor de c.f., organizată din a doua jumătate a sec. 19 (linia Jimbolia–Timişoara
construită în 1857), măsura 795 km (locul
1 pe ţară), din care 113 km linii electrificate, cu o densitate de 91,4 km/1 000
km2, ceea ce reprezintă dublul densităţii
medii pe ţară, care este de 45,2 km/1 000
km2. Cele mai importante linii de c.f. de
pe terit. jud. T. sunt cele două magistrale
internaţionale (Bucureşti–Timişoara–
Jimbolia–Velika Kikinda–Belgrad şi
Bucureşti–Timişoara–Deta– Stamora
Germană/ Moraviţa – Belgrad), precum
şi magistrala naţională Timişoara–Arad–
Oradea, cu o ramificaţie către Carei–Satu
Mare–Baia Mare, şi o altă derivaţie către
Cluj-Napoca–Vatra Dornei–Suceava–Iaşi.
La sf. anului 2007, lungimea totală a
drumurilor publice însuma 2 911 km, din
care 711 km drumuri modernizate, cu o
densitate de 33,5 km/100 km2 (inferioară
mediei pe ţară, care este de 33,9 km/100
km2). Prezenţa numeroaselor noduri
rutiere (Timişoara, Lugoj, Buziaş, Deta,
Gătaia, Jimbolia, Sânnicolau Mare,
Satchinez ş.a.) asigură o penetrare mare
şi diversificată a autovehiculelor în cele
mai îndepărtate locuri. Importanţa
transportului rutier este amplificată şi de
existenţa pe terit. jud. T. a unui tronson
din şoseaua europeană E 70 (Belgrad–
Moraviţa–Timişoara–Caransebeş–
Drobeta-Turnu Severin– Craiova– Slatina–

Piteşti–Bucureşti–Giurgiu, cu o lungime
de 684,5 km pe terit. României), precum
şi a şoselei naţionale E 671 (Timişoara–
Arad–Oradea, 168,4 km, cu multiple
ramificaţii). Transportul aerian de
mărfuri şi călători se realizează prin
intermediul aeroportului internaţional
Timişoara inaugurat la 28 febr. 1964,
numit „Traian Vuia” din 6 febr. 2003,
situat în com. Ghiroda (Õ). Traseul
canalului Bega asigură transportul naval
uşor de mărfuri sau de agrement.
Învăţământ, cultură şi artă. Jud. T.
se bucură de faima că pe terit. lui a luat
fiinţă, în cadrul unui învăţământ organizat, prima şcoală de pe terit. actual al
României, respectiv şcoala de la Cenad,
întemeiată în jurul anului 1020, pe lângă
mănăstirea ortodoxă de aici. Tradiţia
instrucţiei publice a continuat şi în
secolele următoare, în forme restrânse,
în cadrul unor şcoli de tindă de pe lângă
biserici şi mănăstiri, dezvoltată şi
amplificată atât în timpul ocupaţiei
otomane, când la Timişoara funcţiona o
universitate musulmană, cât şi după
aceea, prin înfiinţarea (în a doua jumătate
a sec. 18) a mai multor şcoli în limbile
latină, română, germană şi sârbă, sau a
unor facultăţi de teologie, de drept, filozofie ş.a. În anul şcolar 2007–2008, în
perimetrul jud. T. îşi desfăşurau activitatea 67 de grădiniţe de copii, cu 19 699
copii înscrişi şi 1 184 educatori, 140 de
şcoli generale (învăţământ primar şi
gimnazial), cu 53 008 elevi şi 4 298 cadre
didactice, 58 licee, cu 27 347 elevi şi 1 925
profesori, 3 şcoli profesionale, cu 6 271
elevi şi 338 profesori, o universitate de
stat (f. 27 sept. 1962, numită după 1990
Universitatea de Vest) şi alte şapte
instituţii de învăţământ superior de stat
(Universitatea de Medicină şi Farmacie,
Universitatea de Ştiinţe Agricole a
Banatului, Universitatea Tehnică, Universitatea Ecologică ş.a.) în Timişoara, cu 47
de facultăţi, 50 587 studenţi şi 3 036
profesori. Tot la Timişoara mai funcţionează patru instituţii de învăţământ
superior privat, cu 15 facultăţi, 8 687
studenţi şi 179 profesori, iar la Lugoj o
Universitate europeană particulară, cu
două facultăţi, 1 007 studenţi şi 22
profesori. Educaţia copiilor şi instruirea
elevilor se desfăşoară atât în limba
română, precum şi în limbile celorlalte
minorităţi naţionale. În anul 2007,
activităţile culturale, ştiinţifice şi de artă
erau susţinute de trei teatre dramatice,
un teatru de operă şi balet, un teatru de

păpuşi şi marionete, o filarmonică de stat
(„Banatul”, f. 15 apr. 1947), o filială a
Academiei Române, care coordonează
activitatea mai multor institute de cercetare
din domeniile tehnicii, chimiei, lingvisticii, arheologiei, pedagogiei ş.a., un ansamblu de cântece şi dansuri („Banatul”),
două posturi locale de radio-emisie
(„Radio Timişoara”, inaugurat la 5 mai
1955 şi „Radio Vest”, 1990) cinci posturi
de televiziune de stat şi particulare
(inaugurate după 1990), un observator
astronomic, patru cinematografe, 383 de
biblioteci, cu 6 168 000 vol., 276 cămine
culturale, zece case de cultură, 11 muzee,
cinci galerii de artă, patru societăţi corale,
23 case editoriale de stat şi particulare,
numeroase redacţii ale unor cotidiene
care apar în limbile română („Renaşterea
bănăţeană”, „Vest Matinal”, „Timişoara”), maghiară („Temesvár Új Szo”),
germană („Banater Zeitung”) ş.a.
Activitatea cultural-artistică este amplificată şi de desfăşurarea anuală, la
Timişoara, a Festivaului internaţional de
folclor (din 1989) şi a Festivaului
dramaturgiei româneşti (din 1991). În
anul 2007, activitatea sportivă de pe terit.
jud. T. se desfăşura în cadrul celor 155 de
secţii sportive, cu 4 348 sportivi legitimaţi,
220 antrenori şi 183 arbitri.
Ocrotirea sănătăţii. La sf. anului
2007, serviciile de sănătate ale jud. T. erau
deservite de 16 spitale, cu 5 688 paturi
(un pat de spital la 117 locuitori), o
policlinică, cinci dispensare, 254 farmacii
şi puncte farmaceutice, 594 de cabinete
medicale particulare şi 589 cabinete
stomatologice privatizate (locul 2 pe ţară,
după Bucureşti). În acelaşi an, asistenţa
medicală era asigurată de 2 905 medici
(un medic la 229 de locuitori), 877 de
medici stomatologi (un medic stomatolog
la 760 de locuitori) şi 4 739 cadre medicale
cu pregătire medie.
Turism. Jud. T. prezintă puţine
elemente peisagistice de interes turistic
(din cauza predominării reliefului de
câmpie), dar abundă în obiective istorice,
arhitectonice şi culturale de prim rang,
situate în majoritatea lor în municipiile
Timişoara şi Lugoj, în oraşele Jimbolia şi
Sânnicolau Mare, precum şi în unele
aşezări rurale ca Lenauheim (hanul de
poştă din sec. 18, muzeul memorial
„Nikolaus Lenau”), Jdioara/com. Criciova
(ruinele unei cetăţi din sec. 13), Margina
(mai multe biserici şi ruinele unei cetăţi
din sec. 15), Surducu Mic/com. Traian
Vuia (muzeul memorial „Traian Vuia”),

Cenad (vestigiile celei mai vechi aşezări
monastice din Banat şi ale Cetăţii
Morisena), Foeni (conacul familiei
Mocioni, 1750), Şemlacu Mic/oraşul
Gătaia (mănăstirea „Săraca”, sec. 13) ş.a.
O atracţie turistică deosebită o prezintă
staţiunile balneoclimaterice Buziaş şi
Călacea, precum şi parcul dendrologic
de la Bazoş /oraşul Recaş (59 ha, cu peste

500 de specii de arbori, ca ienupărul de
Virginia, arţarul canadian, nucul
american, arborele de abanos, gutuiul
japonez ş.a.), rezervaţia ornitologică de
la Satchinez, care ocroteşte avifauna
formată din c. 25% din speciile păsărilor
de apă din România, supranumită şi
„Delta Banatului” ş.a. La sf. anului 2007,
capacitatea de cazare turistică a jud. T.
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era de 5 724 locuri, distribuite în 49 de
hoteluri şi moteluri, un han, un camping,
nouă vile, patru tabere pentru copii, 31
de pensiuni turistice urbane, patru
pensiuni turistice rurale ş.a. Indicativ
auto: TM.

Localităţile jud. Timiş
(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)
I. Municipii

Satele care aparţin municipiilor

1. LUGOJ (1334)

1. Măguri (1448)
2. Tapia (1761)

2. TIMIŞOARA (1177)
II. Oraşe

Localit. componente ale oraşelor

1. BUZIAŞ (1321)

1. Silagiu (1462)

2. CIACOVA (1220)

3. DETA (1360)

4. FĂGET (1548)

5. GĂTAIA (1323)

1. Sculia (1333)

6. JIMBOLIA (1332)
7. RECAŞ (1319)

1. BALINŢ

Satele componente
(primul sat este reşed. com.)

1. Balinţ (1488)
2. Bodo (1344)
3. Fădimac (1488)

1. Bacova (întemeiat în 1783)

1. Opatiţa (1333)

1. Butin (1364)
2. Percosova (1358)
3. Şemlacu Mare (1270)
4. Şemlacu Mic (1404)
1. Bazoş (1723)
2. Herneacova (1349)
3. Izvin (1333)
4. Nadăş (1247) *
5. Petrovaselo (1359)
6. Stanciova (1456)

8. SÂNNICOLAU MARE (1247)
III. Comune

Satele care aparţin oraşelor
1. Cebza (1333)
2. Macedonia (1334)
3. Obad (1333)
4. Petroman (1333)

1. Băteşti (1554)
2. Begheiu Mic (1690–1700)
3. Bichigi (1717)
4. Brăneşti (1514–1516)
5. Bunea Mare (1440)
6. Bunea Mică (1871)
7. Colonia Mică (1913)
8. Jupâneşti (1514–1516)
9. Povârgina (1761)
10. Temereşti (1514–1516)

2. BANLOC
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4. Târgovişte (1690–1700)
1. Banloc (1400)
2. Ofseniţa (1828)
3. Partoş (1333)
4. Soca (1333)

*Sat declarat depopulat [n 1992.
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3. BARA

4. BÂRNA

5. BEBA VECHE
6. BECICHERECU MIC
7. BELINŢ

8. BETHAUSEN

9. BILED

10. BIRDA

11. BOGDA

12. BOLDUR

13. BRESTOVĂŢ

14. BUCOVOŢ

1. Bara (1367)
2. Dobreşti (1477)
3. Lăpuşnic (1416)
4. Rădmăneşti (1437)
5. Spata (1444)

1. Bârna (1514)
2. Boteşti (1464)
3. Botineşti (1514–1516)
4. Drinova (1514–1516)
5. Jureşti (1569)
6. Pogăneşti (1453)
7. Sărăzani (1514–1516)
1. Beba Veche (1247)
2. Cherestur (1274)
3. Pordeanu (1247)

15. CĂRPINIŞ
16. CENAD

1. Cenad (sec. 10)

18. CHECEA

1. Checea (1470)

17. CENEI

19. CHEVEREŞU MARE
20. COMLOŞU MARE
21. COŞTEIU

1. Becicherecu Mic (1232)
1. Belinţ (1285)
2. Babşa (1488)
3. Chizătău (1359)
4. Gruni (1453)

1. Bethausen (1883)
2. Cladova (1453)
3. Cliciova (1453–1454)
4. Cutina (1440)
5. Leucuşeşti (1440)
6. Nevrincea (1371–1372)
1. Biled (1462)

1. Birda (1690)
2. Berecuţa (1458)
3. Mănăstire (1312)
4. Sângeorge (1319)

1. Bogda (1436)
2. Altringen (1436)
3. Buzad (1415)
4. Charlottenburg (f. 1770–1771)
5. Comeat (1547)
6. Sintar (1455–1492)

1. Boldur (1290)
2. Jabăr (1597)
3. Ohaba-Forgaci (1369)
4. Sinersig (1323)

1. Brestovăţ (1440)
2. Coşarii (1440)
3. Hodoş (1256)
4. Lucareţ (1471)
5. Teş (1247)

1. Bucovăţ (1492)
2. Bazoşu Nou (f. 1926)

1. Cărpiniş (1387)
2. Iecea Mică (1467)

22. CRICIOVA

23. CURTEA
24. DAROVA
25. DENTA

26. DUDEŞTII NOI

27. DUDEŞTII VECHI
28. DUMBRAVA
29. DUMBRĂVIŢA

30. FÂRDEA

31. FIBIŞ

1. Cenei (1221)
2. Bobda (1221)

1. Chevereşu Mare (1717)
2. Dragşina (1442)
3. Vucova (1717)

1. Comloşu Mare (1446)
2. Comloşu Mic (f. 1770–1771)
3. Lunga (1743)

1. Coşteiu (1597)
2. Hezeriş (1401)
3. Păru (1723)
4. Ţipari (f. 1881)
5. Valea Lungă Română (1510)
1. Criciova (1223)
2. Cireşu (1603)
3. Cireşu Mic (1954)
4. Jdioara (1320)

1. Curtea (1517–1518)
2. Coşava (1405)
3. Homojdia (1514–1516)

1. Darova (f. 1786)
2. Hodoş (1323)
3. Sacoşu Mare (1369)

1. Denta (1322)
2. Breştea (f. 1846)
3. Roviniţa Mare (1341)
4. Roviniţa Mică (f. 1895)
1. Dudeştii Noi (1331)

1. Dudeştii Vechi (1213)
2. Cheglevici (1844)
3. Colonia Bulgară (f. 1845)
1. Dumbrava (1453)
2. Bucovăţ (1440)
3. Răchita (1393)

1. Dumbrăviţa (f. 1891)

1. Fârdea (1361)
2. Drăgsineşti (1453)
3. Gladna Montană (1454)
4. Gladna Română (1784)
5. Hăuzeşti (1464)
6. Mâtnicu Mic (1364)
7. Zolt (1453–1454)
1. Fibiş (1234)

32. FOENI
33. GAVOJDIA

34. GHILAD
35. GHIRODA
36. GHIZELA

37. GIARMATA
38. GIERA
39. GIROC
40. GIULVĂZ

41. GOTTLOB
42. IECEA MARE
43. JAMU MARE

44. JEBEL

45. LENAUHEIM
46. LIEBLING
47. LIVEZILE
48. LOVRIN

49. MARGINA

Timiş

1. Foeni (1289)
2. Cruceni (1323)

1. Gavojdia (1363)
2. Jena (1548)
3. Lugojel (1631)
4. Sălbăgel (1411)
1. Ghilad (1212)
2. Gad (1333)

1. Ghiroda (1389)
2. Giarmata-Vii

1. Ghizela (1880)
2. Hisiaş (1488)
3. Paniova (1717)
4. Şanoviţa (1359)

1. Giarmata (1241)
2. Cerneteaz (1470)
1. Giera (1322)
2. Grănicerii (1256)
3. Toager (1761)

1. Giroc (1371–1372)
2. Chişoda (1333)

1. Giulvăz (1355)
2. Crai Nou (f. 1924–1926)
3. Ivanda (1221)
4. Rudna (1333)
1. Gottlob (f. 1770–1771)
2. Vizejdia (1424)

1. Iecea Mare (1317)

1. Jamu Mare (1343)
2. Clopodia (1717)
3. Ferendia (1717)
4. Gherman (1323)
5. Lăţunaş (1717)
1. Jebel (1332)

1. Lenauheim (1482)
2. Bulgăruş (1462)
3. Grabaţ (1764)
1. Liebling (1828)
2. Cerna (1373)
3. Iosif (1954)
1. Livezile (1322)
2. Dolaţ (1333)
1. Lovrin (1446)

1. Margina (1365)
2. Breazova (1579)
3. Bulza (1366)
4. Coşeviţa (1540)

50. MAŞLOC
51. MĂNĂŞTIUR

52. MORAVIŢA

53. MOŞNIŢA NOUĂ

54. NĂDRAG
55. NIŢCHIDORF
56. OHABA LUNGĂ

57. ORŢIŞOARA

58. OTELEC
59. PARŢA

5. Coşteiu de Sus (1548)
6. Groşi (1508)
7. Nemeşeşti (1424)
8. Sinteşti (1511)
9. Zorani (1507)
1. Maşloc (1326)
2. Alioş (1334)
3. Remetea Mică (1471)

1. Mănăştiur (1427)
2. Pădurani (1514)
3. Remetea-Luncă (1514–1516)
4. Topla (1514–1516)
1. Moraviţa (1332)
2. Dejan (1717)
3. Gaiu Mic (1597)
4. Stamora Germană (1828)
1. Moşniţa Nouă (f. 1902)
2. Albina (f. 1925)
3. Moşniţa Veche (1332)
4. Rudicica (1954)
5. Urseni (1723–1725)
1. Nădrag (1364)
2. Crivina (1470)

1. Niţchidorf (1370)
2. Blajova (1410)
3. Duboz (1333)

1. Ohaba Lungă (1440)
2. Dubeşti (1514–1516)
3. Ierşnic (1454)
4. Ohaba Română (1427)
1. Orţişoara (1318)
2. Călacea (1339)
3. Corneşti (1332)
4. Seceani (1256)

1. Otelec (1828)
2. Iohanisfeld (1805)
1. Parţa (1334)

60. PĂDURENI

1. Pădureni (1761)

62. PERIAM

1. Periam (1330)

61. PECIU NOU

63. PESAC

64. PIETROASA

1. Peciu Nou (1333)
2. Diniaş (1723–1725)
3. Sânmartinu Sârbesc (1333)
1. Pesac (1399)

1. Pietroasa (1514–1516)
2. Crivina de Sus (1514–1516)
3. Fărăşeşti (1548)
4. Poieni (1514–1516)
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65. PIŞCHIA

66. RACOVIŢA

67. REMETEA MARE
68. SACOŞU TURCESC

69. SARAVALE

70. SATCHINEZ
71. SĂCĂLAZ
72. SÂNANDREI
73. SÂNMIHAIU ROMÂN
74. SÂNPETRU MARE
75. SECAŞ

76. ŞAG

77. ŞANDRA
78. ŞTIUCA

1. Pişchia (1332)
2. Bencecu de Jos (1447)
3. Bencecu de Sus (1471)
4. Murani (1318)
5. Sălciua Nouă (întemeiat în 1925)*
1. Racoviţa (1447)
2. Căpăt (1447)
3. Drăgoieşti (1365)
4. Ficătar (1320)
5. Hitiaş (1462)
6. Sârbova (1717)

1. Remetea Mare (1333)
2. Ianova (1333)

1. Sacoşu Turcesc (1321)
2. Berini (1333)
3. Icloda (1717)
4. Otveşti (1868)
5. Stamora Română (1407–1411)
6. Uliuc (1723–1725)
7. Unip (1334)
1. Saravale (1333)

1. Satchinez (1230)
2. Bărăteaz (1411)
3. Hodoni (1480)

1. Săcălaz (1392)
2. Beregsău Mare (1335)
3. Beregsău Mic (1317)

1. Sânandrei (1230)
2. Carani (1717)
3. Covaci (f. 1843)

1. Sânmihaiu Român (1327)
2. Sânmihaiu German (1333)
3. Utvin (1333)
1. Sânpetru Mare (1333)
2. Igriş (1191)
1. Secaş (1440)
2. Checheş (1440)
3. Crivobara (1440)
4. Vizma (1440)

79. TEREMIA MARE
80. TOMEŞTI

81. TOMNATIC

82. TOPOLOVĂŢU MARE

83. TORMAC
84. TRAIAN VUIA

85. UIVAR

86. VARIAŞ
87. VĂLCANI

88. VICTOR VLAD
DELAMARINA

1. Şag (1333)

1. Şandra (1833)
3. Uihei (f. 1843)

1. Ştiuca (1585)
2. Dragomireşti (1439)
3. Oloşag (1437)

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

89. VOITEG

4. Zgribeşti (1584)

1. Teremia Mare (1256)
2. Nerău (sec. 16)
3. Teremia Mică (întemeiat în 1769)
1. Tomeşti (1597)
2. Baloşeşti (1548)
3. Colonia Fabricii (1913)
4. Luncanii de Jos (1365)
5. Luncanii de Sus (1365)
6. Româneşti (1464)
1. Tomnatic (1451)

1. Topolovăţu Mare (1717)
2. Cralovăţ (1723–1725)
3. Ictar-Budinţi (1365)
4. Iosifalău (1882)
5. Suştra (1717)
6. Topolovăţu Mic (1783)
1. Tormac (1828)
2. Cadar (1717)
3. Şipet (1462)

1. Sudriaş (1371–1372)
2. Jupani (1446)
3. Săceni (1596)
4. Surducu Mic (1511)
5. Susani (1596)
6. Traian Vuia (1346)

1. Uivar (1767)
2. Pustiniş (f. 1767)
3. Răuţi (f. 1843)
4. Sânmartinu Maghiar (1333)
1. Variaş (1330)
2. Gelu (1454)
3. Sânpetru Mic (f. 1843)
1. Vălcani (1256)

1. Victor Vlad Delamarina
(1717 - Satulmik)
2. Herendeşti (1650)
3. Honorici (1371–1372)
4. Pădureni (1954)
5. Petroasa Mare (1786)
6. Pini (1954)
7. Visag (1369)
1. Voiteg (1322)
2. Folea (1341)

TIMIŞ-CERNA, culoar depresionar de
origine tectonică (scufundarea tectonică
a avut loc în Miocen) situat în SV
României, între M-ţii Ţarcu, Cernei,
Mehedinţi (Carpaţii Meridionali) la E şi
M-ţii Semenic şi Almăj (Carpaţii
Occidentali) la V, cu o extindere de c. 80
de km lungime pe direcţie N-S şi o lăţime
ce variază între 6 şi 10 km. Se prezintă
sub forma unei clepsidre asimetrice, cu
un sector mai larg în partea de N-NV
(Depr. Caransebeş), drenat de cursul
superior al râului Timiş, şi altul mai
îngust în S (Depr. Domaşnea-Mehadia),
străbătut de râul Mehadica şi, în
continuare, de Cerna. Cele două sectoare
sunt separate prin pasul Poarta Orientală
(sau Domaşnea), situat la 540 m alt.
Relieful este reprezentat printr-o treaptă
mai înaltă, colinară, cu înălţimi de 400–
550 m, şi alta mai joasă şi mai uniformă,
cu alt. de 200–400 m, formată de terasele
şi luncile râurilor. În extremitatea
nordică, culoarul T.-C. are o deschidere
foarte largă, cu aspect de pâlnie, unde
câmpia interferează treptat cu dealurile
şi cu muntele, pătrunzând sub forma
unor golfuri. Tot în această zonă se
întrepătrunde către NE cu culoarul
Bistrei. Clima culoarului T.-C. este blândă
(temp. medie anuală este de 10°C), cu
precipitaţii moderate (700–800 mm
anual). Vegetaţia naturală este reprezentată prin păduri de fag şi de gorun;
pe versanţii stâncoşi ai munţilor care
mărginesc acest culoar apar şi unele
elemente specific submediteraneene:
liliac, scumpie etc. Cea mai mare parte a
supr. este ocupată de culturi agricole
(grâu, porumb), de întinse livezi de meri,
pruni, peri, nuci ce alternează cu spaţii
largi de păşuni şi fâneţe. Culoarul T.-C.,
cunoscut în literatura de specialitate şi cu
denumirea de culoarul CaransebeşMehadia, este considerat de către geografi
şi geologi ca linie de demarcaţie între
Carpaţii Meridionali şi Carpaţii Occidentali. Prin acest culoar se asigură legăturile
rutieră şi feroviară între Banat şi Oltenia.
Turism de tranzit.

proprietate din 24 apr. 1434, se află
biserica de lemn „Duminica Tuturor
Sfinţilor” (1851, reparată în 2011). Turism
ecvestru.

TIMIŞOARA 1. Câmpia Timişoarei,
subunitate a Câmpiei Timişului, situată
în partea central-estică a acesteia, între
Câmpia Vingăi (la N), prelungirile Pod.
Lipovei (la NE) şi câmpiile Lugojului (la
E), Bârzavei (la SE), Banlocului (la S-SV)
şi Beregsăului (la V-NV). Este o câmpie
joasă, în cadrul căreia se remarcă o
scufundare lentă, fapt ce explică prezenţa
unor aluviuni vechi şi a unor formaţiuni
loessoide sub o cuvertură de aluviuni
recente rezultate din acţiunea revărsărilor
şi a divagărilor râurilor care o străbat.
Datorită acestor divagări, la 2–3 m
deasupra nivelului general al câmpiei
s-au format unele înălţimi aluviale cu
caracter insular, printre care se remarcă
înălţimea („insula” cum o denumesc
documentele vechi) pe care s-a construit
Cetatea Timişoarei (la începutul sec. 13).
În sec. trecute, în jurul acesteia se aflau
numeroase mlaştini, întreţinute şi de
prezenţa pânzei freatice foarte aproape
de supr. Începând din sec. 18, aceste zone
mlăştinoase au fost supuse unor lucrări
complexe (desecări, îndiguiri, asanări,
construirea canalului Bega, în perioada
1727–1760 etc.), care au permis transformarea lor în terenuri agricole roditoare.
2. Municipiu în extremitatea de V a
României, reşed. jud. Timiş, situat în
câmpia omonimă, la 90 m alt., pe canalul
Bega, la 45 km E de graniţa cu Serbia;
306 854 loc. (1 ian. 2011): 142 975 de sex
masc. şi 163 879 fem. Este cel mai mare
oraş din Banat şi al patrulea (ca nr. de
locuitori) din ţară, după Bucureşti, Iaşi şi
Constanţa. Supr.: 1 070 km2, din care
130,5 km2 în intravilan; densitatea: 2 351
loc./km2. Important nod feroviar (8 linii
de c.f.) şi rutier al ţării. Aeroport internaţional (inaugurat la 28 febr. 1964, numit

Timişoara

„Traian Vuia” din 6 ian. 2003, modernizat
şi extins în 2002-2004) situat în com.
Ghiroda din apropiere. Gară feroviară,
inaugurată în 1857. T. este unul dintre
cele mai însemnate centre economice,
cultural-ştiinţifice, de învăţământ, financiar-bancar, comercial, de transport şi
turistic al României. Are două centrale
electrice şi de termoficare (una intrată în
funcţiune în 1952 şi alta în 1980) şi mai
multe întreprinderi industriale care
produc excavatoare gigant pentru expl.
cărbunelui la suprafaţă, poduri rulante,
tractoare şi remorci, utilaje miniere şi
pentru construcţii, ciocane hidraulice,
compactoare, maşini agricole (de recoltat,
de curăţat şi de sortat seminţe), material
rulant feroviar şi rutier, tramvaie,
motoare Diesel, motoare electrice, motopompe, centrale telefonice, telefoane
mobile, anvelope, componente auto
pentru firma BMW, produse chimice
(coloranţi, detergenţi, lacuri şi vopsele,
până în 2002), electrotehnice (microcalculatoare, contoare electrice monofazate şi
trifazate, aparate de măsură şi control,
acumulatoare, baterii etc.) şi de larg
consum (fiare electrice de călcat, aspiratoare, reşouri electrice, obiecte pentru
iluminat electric etc.), aparatură şi
instrumente optice, materiale fotografice,
mobilă, rechizite şcolare, chibrituri, conf.,
tricotaje, fire din lână şi bumbac, ţesături
din bumbac, lână şi mătase, încălţăminte
(renumitele produse „Guban”, din 1937),
obiecte de îmbrăcăminte din blană şi
piele, pălării (din 1899), piele artificială,
produse cosmetice şi de marochinărie,
jucării, produse alim. (zahăr, ulei vegetal,
preparate din carne şi lapte, conserve,
paste făinoase, dulciuri, printre care se
remarcă cele fabricate de firma „Kandia”
datând din anul 1890, falimentată în 2003,
ţigarete, bere etc.). Tipografie. Combinat
de creştere a porcilor. La T. îşi desfăşoară

TIMIŞENI, Mănăstirea ~ Õ Şag.

TIMIŞEŞTI, com. în jud. Neamţ, alcătuită
din 5 sate, situată în culoarul Moldovei,
în lunca şi pe terasele de pe dr. râului
Moldova, în zona de confl. cu Ozana;
4 088 loc. (1 ian. 2011): 2 036 de sex masc.
şi 2 052 fem. Herghelie din 1910 (în satul
Dumbrava). În satul Timişeşti, menţionat
la 7 ian. 1407 şi apoi într-un act de

Timişoara (2). Primăria municipală
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activitatea o filială a Academiei Române,
o universitate de stat, cu 11 facultăţi
(înfiinţată la 30 dec. 1944 şi numită după
1990 Universitatea de Vest) şi alte şase
instituţii de învăţământ superior de stat
– Universitatea de Medicină şi Farmacie
„Victor Babeş” (f. 30 dec. 1944), Universitatea
de Ştiinţe Agricole a Banatului (f. 1991 şi
numită din 1995 Universitatea de Ştiinţe
Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului),
Universitatea Politehnică – continuatoare
a Institutului Politehnic înfiinţat la 10 nov.
1920 ş.a., cu un total de 47 de facultăţi (în
anul şcolar 2007–2008), în cadrul cărora
studiau 50 587 studenţi sub îndrumarea
a 3 036 profesori, apoi trei universităţi
particulare (Univeristatea „Tibiscus”, f.
1991, Universitatea „Dimitrie Cantemir”,
f. 23 apr. 2002, Universitatea „Mihai
Eminescu”, f. 2005), numeroase colegii,
între care se remarcă Colegiul Tehnic
„Ion Mincu” (singurul liceu de arhitectură din România), Colegiul Tehnic
„Henri Conadă”, Colegiul Naţional de
Artă „Ion Vidu”, Colegiul Naţional „Ana
Aslan”, Colegiul Naţional „Constantin
Daicoviciu – Loga”, Colegiul Bănăţean
ş.a., trei teatre dramatice de stat (Teatrul
Naţional „Mihai Eminescu”, 1875, cu
tradiţie din 1753,Teatrul German de Stat,
Teatrul Maghiar de Stat, ultimile două
inaugurate în 1953), un Teatru de operă
şi balet (inaugurat la 30 mart. 1946), un
Teatru de marionete şi păpuşi (1949), o
filarmonică de stat („Banatul”, f. 15 apr.
1947 pe baza Societăţii Filarmonice
inaugurată în 1871), un ansamblu de
cântece şi dansuri („Banatul”), două
posturi locale de radio-emisie („Radio
Timişoara”, inaugurat la 5 mai 1955 şi

Timişoara (2). Faleza râului Bega
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„Radio Vest”, în 1990) şi cinci de televiziune de stat şi particulare (inaugurate
după 1990), un observator astronomic, o
Bursă de mărfuri (inaugurată la 11 mart.
1994), şase sucursale ale Băncii Naţionale
a României şi multe sucursale ale unor
bănci particulare, numeroase biblioteci
(între care cea mai importantă este
Biblioteca judeţeană, f. 29 oct. 1904, azi
cu peste 750 000 vol., cinematografe, case
de cultură, muzee (Muzeul Banatului,
f. 1872, reorganizat în 1949, cu secţii de
arheologie, istorie, artă, etnografie, ştiinţele naturii; Muzeul satului bănăţean ş.a.),
cinci galerii de artă, patru societăţi corale
(„Carmina Dacica”, „Sabin Drăgoi”,
„Béla Bartók” „Sursum Corda”), 23 de
case editoriale de stat şi particulare (între
care se remarcă „Facla”), redacţiile
ziarelor cotidiene „Renaşterea bănăţeană”, „Timişoara”, „Temesvár Új Szo”
(în limba maghiară), „Vest Matinal”,
„Banater Zeitung” (în limba germană) ş.a.

La T. au loc anual Festivalul internaţional
de folclor (din 1989) şi Festivalul dramaturgiei româneşti (din 1991). Oraşul T.
deţine multe priorităţi pe plan naţional:
primul teatru din T. a luat fiinţă în 1753,
cu un grup de actori germani, T. fiind al
treilea oraş din Imperiul Habsburgic,
după Viena şi Budapesta, cu stagiune
teatrală permanentă; prima linie de
tramvai cu cai (6,6 km lungime) a fost
inaugurată la 8 iul. 1869 (fiind primul
oraş din România şi al cincilea din lume
care a folosit tramvaiele ca mijloc de
transport în comun), primul tramvai
electric la 27 iul. 1899, iar primele linii de
troleibuz la 15 nov. 1942. Totodată, T. este
primul oraş din Imperiul Habsburgic
iluminat public cu lămpi de petrol (1760)
şi primul oraş din România în care a fost
introdus (1855) iluminatul străzilor cu
gaz şi primul oraş din Europa iluminat
public cu electricitate (12 nov. 1884),
precum şi primul oraş din România care

Timişoara (2). Teatrul de operă şi balet

a beneficiat de o linie de telegraf (1852),
între Viena – Timişoara şi Sibiu. Istoric.
Cele mai vechi urme ale existenţei şi
activităţii umane descoperite în
perimetrul municipiului T. datează din
Neolitic (unelte, arme, podoabe etc.). În
milen. 2 î.Hr., în această zonă exista o
aşezare locuită de triburi ale tracilor de
Nord (sanctuare ale acestora au fost
identificate în punctul Pădurea Verde),
care s-a dezvoltat neîntrerupt. Urme ale
culturii materiale geto-dacice (milen. 1
î.Hr.), descoperite în arealul oraşului,
sunt reprezentate în special prin cuţite
din fier şi monede romane care circulau
în Dacia. Descoperirile arheologice şi
monetare (în 1899 s-au găsit, într-un vas
îngropat, 32 de monede romane) atestă
existenţa pe vatra Timişoarei a mai
multor aşezări rurale romane în cartierele
actuale Fabric, Mehala, Calea Aradului.
O serie de mărturii arheologice dovedesc
existenţa aşezării Timişoara în sec. 10, dar
aceasta este amintită indirect şi într-un
act din 1177 în care se consemnează
printre demnitari un anume Pancracius,
„comes Temisiensis” (comite al Timişului).
Unii cercetători devansează data atestării
documentare, afirmând că prima menţiune a Timişoarei este cuprinsă într-un act
din 1138, dar majoritatea autorilor unor
lucrări referitoare la Banat şi Timişoara
consideră că localitatea apare atestată
pentru prima oară într-un act din 1212,

Timişoara(2). Catedrala ortodoxă „Sfinţii Trei
Ierarhi”

cu numele Castrum Timisiensis (sau
Castrum regium Themes). Ulterior, este
consemnată frecvent în documente, cu
diferite denumiri: Terra castri de Tymes
(1266), specificându-se că aceasta avea o
cetate puternică şi bogată; Datum in
Temeswar (Themeswar sau Temuswar) în
1315; Themesuar (1318); Castrum nostrum
(regis) de Thumuswaar (1323); Plebanus de
Temes (1334), Temesvar (1349), Temişvar
(1441–1444), Timeswar (1560) etc. Distrusă
în mare parte de invazia mongolă din 1241,
aşezarea s-a refăcut repede, devenind la
începutul sec. 14 unul dintre cele mai
importante centre economice şi militare
ale Banatului şi, totodată, reşed. regelui
ungur Carol I Robert de Anjou (1315–
1323) pentru ca în 1342 să fie menţionată
ca oraş (civitas). În anii 1307–1318 din
porunca lui Carol I Robert de Anjou,
regele Ungariei, a fost construit aici un
castel, pe o înălţime aflată la S de cetate.
În prima jumătate a sec. 15, dezvoltarea
oraşului a fost încurajată şi susţinută de
voievodul Iancu de Hunedoara, care a
refăcut fortificaţiile vechii cetăţi (construită la începutul sec. 13) şi a amplificat
(1443–1447) castelul Huniazilor (edificiu
ridicat la începutul sec. 14 de Carol I
Robert de Anjou). La 15 iul. 1514, în
apropiere de T. s-a desfăşurat bătălia
decisivă în timpul căreia răsculaţii
conduşi de Gheorghe Doja au fost înfrânţi
de armata voievodului Transilvaniei, Ioan

Timişoara(2). Catedrala romano-catolică
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Zápolya, conducătorii răscoalei fiind
prinşi şi executaţi prin metodele cele mai
crude de tortură (20 iul. 1514). Cucerit de
turci la 26 iul. 1552, oraşul a fost
transformat timp de 164 de ani în reşed.
paşalâcului Timişoara, perioadă în care
a devenit un oraş mare, în care funcţionau o universitate musulmană şi numeroase prăvălii, s-au pavat străzile cu lemn,
s-au construit băi publice turceşti, hanuri,
şcoli ş.a. În 1660, călătorul turc Evlia
Celebi, care a vizitat Timişoara, consemna într-o notă de călătorie că „...oraşul are
peste 36 000 locuitori, 1 500 de case în
jurul cetăţii, o garnizoană cu peste 10 000
de ostaşi, 1 200 de case în interiorul cetăţii,
patru băi publice, şapte şcoli, 400 de
prăvălii, mai multe manufacturi ş.a.” La
18 oct. 1716, garnizoana otomană a fost
alungată de trupele austriece comandate
de Eugeniu de Savoia, iar oraşul T. a
devenit capitala Banatului Timişoarei şi
ulterior a Comitatului Timişoara, administrat de austrieci ca domeniu al
Coroanei habsburgice. În perioada 1722–
1726 a avut loc primul val de colonizare
a oraşului cu familii germane. În
intervalul 1724–1765, austriecii au ridicat
la T. o nouă cetate, de tip Vauban (demolată în sec. 19), între 1727 şi 1760 au efectuat vaste lucrări de îndiguire şi

Timişoara(2). Hotel „Continental”
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canalizare a râului Bega, de desecare a
zonelor mlăştinoase pentru a facilita
extinderea oraşului, au construit Primăria
(1731–1734), în stil baroc, catedrala
romano-catolică (1736–1774, cu întreruperi), cazarma, un spital militar (1764–
1766) ş.a., astfel încât, la 21 dec. 1781, T.
a fost declarat oraş regal liber. În 1732, T.
a devenit reşed. Episcopiei romanocatolice, în 1738–1739 a fost o cumplită
epidemie de ciumă în care şi-a pierdut
viaţa c. 1/6 din populaţia oraşului –
epidemie repetată în anii 1762–1763, între
1763 şi 1772 a avut loc al doilea val de
colonizare cu familii germane, iar între
1782 şi 1786 s-a desfăşurat al treilea val
de colonizare cu germani. Cu toate că
epidemia de holeră din anii 1831–1832 a
cauzat moartea a 1 361 de persoane,
începând cu a doua jumătate a sec. 19,
oraşul a cunoscut o dezvoltare ascendentă din punct de vedere economic,
demografic, urbanistic, comercial etc.,
ajungând la sf. sec. 19 un centru
industrial dezvoltat, cu numeroase dotări
urbanistice (iluminat electric public, reţea
telefonică şi de transport în comun cu
tramvaiul etc.), în care funcţionau peste
60 de fabrici, c. 1 200 de magazine şi în
care locuiau c. 70 000 de oameni (faţă de
17 669 loc. în 1850). La 29 dec. 1930 a avut
loc primul recensământ general al
populaţiei României reîntregite, în care
la Timişoara s-au înregistrat 91 886 loc.,
din care 26% erau români, 30% maghiari,
30% germani, 8% evrei şi 6% de alte etnii.
La 1 dec. 1918, o dată cu revenirea
Transilvaniei şi Banatului la România, T.
iese de sub autoritatea Imperiului
Austro-Ungar, care pusese stăpânire pe
aceste locuri în 1867. În timpul celui de-al
Doilea Război Mondial, armata română
a desfăşurat lupte grele pentru apărarea
oraşului T. în faţa ofensivei hitleristohorthyste (12–13 sept. 1944). Nemulţumirile populaţiei, acumulate în perioada
celor 45 de ani de comunism, au atins
apogeul la mijlocul lunii dec. 1989, când
au început puternice manifestaţii îndreptate
împotriva regimului comunist. În noaptea
de 15 spre 16 dec. 1989, autorităţile
comuniste au încercat să-l evacueze cu
forţa din locuinţa sa pe pastorul reformat
Tökes László, dar populaţia oraşului a
ripostat, opunându-se acestui abuz de
putere. Forţele de securitate, fidele
regimului Ceauşescu, au intervenit cu
brutalitate, evenimentele amplificânduse cu repeziciune, determinând

Timişoara (2). Aspect din timpul evenimentelor din dec. 1989 (Piaţa Operei, 22 dec. 1989)

declanşarea unor manifestaţii paşnice de
stradă în dimineaţa zilei de 16 dec., prin
care se cerea răsturnarea de la putere a
lui Nicolae Ceauşescu şi înlăturarea
regimului comunist. Timp de şapte zile
în T. au avut loc adevărate masacre (96
de morţi şi sute de răniţi). În ziua de
miercuri, 20 dec. 1989, la T. au ieşit pe
străzi c. 200 000 de oameni ocupând Piaţa
Operei, manifestând împotriva regimului
comunist de sub conducerea lui Nicolae
Ceauşescu, armata a fraternizat cu
demonstranţii, retrăgându-se în cazărmi,
iar Timişoara a fost primul oraş din
România care s-a eliberat de sub dictatura
comunistă. Oraşul T. a fost declarat
municipiu la 17 febr. 1968 şi oraş-martir
la 12 ian. 1990. Monumente: castelul
Huniazilor (construit în anii 1307–1318
din iniţiativa lui Carol I Robert de Anjou,
refăcut şi amplificat de voievodul Iancu
de Hunedoara în perioada 1443–1447 şi
restaurat între 1852 şi 1856), declarat
monument istoric, găzduieşte în prezent
Muzeul Banatului; Bastionul Cetăţii şi
fragmente de ziduri ale cetăţii (sec. 15-18,
restaurate în 1971–1972); casa prinţului
Eugeniu de Savoia (1716–1717); clădirea
Primăriei vechi, construită în anii 1731–
1734, în stil baroc, după planurile
arhitectului italian Pietro del Bonzo,
inaugurată la 15 febr. 1735, restaurată în
1782 şi apoi în 1935, când i-a fost
schimbat complet aspectul prin
înlocuirea ornamentaţiilor baroce cu

altele în stilul Renaşterii; Catedrala
romano-catolică, zidită în perioada 1736–
1774 (cu unele întreruperi din cauza
epidemiei de ciumă din anii 1762–1763),
în stil clasic (cu elemente decorative
baroce), după planurile arhitectului
vienez Josef Emanuel Fischer von Erlach,
fiul lui Johann Bernhard Fischer von
Erlach (cel care a construit palatul
imperial Schönbrunn din Viena).
Catedrala are 71,12 m lungime, 27,50 m
lăţime şi două turnuri gemene la faţadă,
de 65 m înălţime fiecare, şi păstrează
picturi murale interioare executate de
Josef Schof şi Michael Unterberger,
precum şi o orgă cu motor electric
construită în 1906. Catedrala a fost
renovată în 1896–1901. Clopotul catedralei (1 160 kg) a fost turnat la Buda în
1763; palatul „Deschau” (1735, renovat
în 1802), în stil neoclasic; palatul
Episcopal romano-catolic (1743–1752,
renovat în 1809), în stil baroc; claustrul
mănăstirii franciscane (1733–1736), azi
sediul Şcolii populare de artă; biserica
episcopală sârbească având hramul
„Sfântul Gheorghe”, în stil baroc (1745–
1755, cu unele refaceri din anii 1791–1792
şi picturi murale interioare executate de
Constantin Daniel între 1834 şi 1843);
biserica romano-catolică având hramul
„Sfânta Ecaterina”, construită în anii
1752–1755 după planurile arhitectului
Johann Lechner în stil baroc, cu elemente
renascentiste (cu unele intervenţii din

1896). Biserica posedă o orgă pneumatică
cu 30 de registre; palatul Prefecturii,
construit în 1751–1754, în stil baroc, după
planurile arhitectului J. Klein, renovat în
anii 1774 şi 1885, azi sediul Muzeului de
Artă (din 1 ian. 2006); biserica Mizericordienilor (1735–1737, cu unele refaceri
din 1851); biserica greco-catolică
„Naşterea Maicii Domnului”, în stil baroc
(1763-1765, pictată în 1910-1920, reparată
în 1998-2000), monument istoric; biserica
romano-catolică (1774); biserica ortodoxă
„Naşterea Maicii Domnului” (1931-1936,
pictată de Bogdan Catul şi Ioachim
Miloia; biserica sârbească având hramul
„Sfântul Nicolae” (1792–1796, pictată în
anii 1819–1820 de Nicola Aleksić );
bisericile din lemn „Sfântul Dumitru”
(1774), strămutată din satul Hodoş, şi
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” (sec.
18), strămutată din satul Tupla; palatul
Dicasterial (350 de camere), construit în
1850–1854, în stilul Renaşterii (imită
palatul Strozzi din Florenţa), declarat
monument de arhitectură, adăposteşte în
prezent Judecătoria, Tribunalul şi Curtea
de Apel; cazarma, construită în 1849-1859
pe locul uneia din 1746-1761; spitalul
militar (1764–1766, cu modificări din
1817–1818); Sinagogă (1863–1865),
construită după planurile arhitectului
vienez Ignaz Schumann, restaurată şi
redeschisă în sept. 2005; Sinagoga din
cartierul Fabric (inaugurată la 3 sept.
1889); clădirea Teatrului Naţional,
construită în perioada 1872–1875 după
planurile arhitecţilor Ferdinand Fellner
şi Hermann Helmer, afectată de un
incendiu în 1920, refăcută ulterior sub
conducerea arhitectului Duiliu Marcu şi
inaugurată în 1928; biserica ortodoxă cu
hramul „Sfântul Ilie”, construită în 1911–
1912 după planurile arhitectului Ion Niga
şi pictată în 1913 de Ion Zaicu; catedrala
Mitropoliei Banatului, cu hramul „Sfinţii
Trei Ierarhi”, construită în perioada 20
dec. 1936–1946 (sfinţită la 6 oct. 1946 în
prezenţa regelui Mihai I) după planul
arhitectului Ion Trajanescu (constructor:
Tiberiu Eremie), are 63 m lungime, 32 m
lăţime şi 83,70 m înălţime (turla
principală). Catedrala păstrează picturi
murale interioare originare, executate în
tempera şi ulei de Atanasie Demian,
restaurate în 2003-2006. În pronaosul
catedralei se află racla cu moaştele
Sfântului Ierarh Iosif cel Nou, adusă în
1956 de la mănăstirea Partoş, iar la subsol
are un muzeu (din 1962) cu peste 3 000
de cărţi bisericeşti, peste 800 de icoane,
peste 130 de obiecte bisericeşti ş.a.

Catedrala posedă şapte clopote, cu o
greutate totală de 8 000 kg, armonizate de
compozitorul Sabin Drăgoi; palatul
„Lloyd” construit în anii 1910–1912 după
planul arhitectului Leopold Baumhorn,
în prezent aici se află sediul Rectoratului
Universităţii Politehnice, cu un restaurant
la parter; clădirea Primăriei municipale
(1924–1925); monumentul „Sfânta
Treime” (1740, restaurat în 1994–1995);
statuile Sfintei Maria şi Sfântului Ioan
Nepomuk, realizate în 1756 de sculptorii
Blim şi Wasserburger; statuia „Lupa
capitolină” dăruită (în 1926) Timişoarei
de către municipalitatea Romei; bustul
lui Victor Babeş, operă a sculptorului
Romulus Ladea; Biserica martirilor cu
hramul „Sfântul Ştefan” (1994–2008);
Grădină botanică şi Parc zoologic, inaugurate în 1986. În anul 2008 au început
lucrările de decolmatare şi ecologizare a
canalului Bega în vederea redeschiderii
navigaţiei şi înfiinţarea portului fluvial.
În satul Freidorf de lângă Timişoara (în
prezent cartier al municipiului) s-a născut
Johnny Weissmüller (1804–1984), actor
american de film şi sportiv, multiplu
campion olimpic şi mondial la înot.

TIMIŞU DE SUS, localitate componentă
a oraşului Predeal (jud. Braşov), situată
pe cursul superior al râului Timiş, la
poalele de SV ale masivului Piatra Mare
şi cele de SE ale masivului Postăvaru, la
820 m alt., pe artera de intensă circulaţie
feroviară şi rutieră Ploieşti–Predeal–
Braşov, la 16 km S de municipiul Braşov
şi 9 km N de Predeal. Haltă de c.f.

Timişu de Sus. Vedere generală
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Staţiune climaterică şi de odihnă de
interes general, cu funcţionare permanentă, cu climat de munte, tonic, cu veri
răcoroase (în iul. temp. medii de 15°C) şi
ierni friguroase (în ian. medii termice de
–4,5°C). Temp. medie anuală este de
5,5°C, iar cantitatea de precipitaţii însumează, în medie, 900 mm anual.
Nebulozitate ridicată. Aflată în mijlocul
unor păduri de conifere şi străjuită de
cele două masive muntoase cu farmec
aparte, staţiunea T. de S. beneficiază de
aer curat, lipsit de praf şi alergeni, de o
presiune joasă a atmosferei şi o ionizare
accentuată a acesteia, precum şi de o
linişte deplină – factori ce contribuie la
petrecerea unei vacanţe reconfortante sau
la tratarea nevrozelor astenice, a stărilor
de debilitate, de surmenaj fizic şi
intelectual şi a unor afecţiuni respiratorii
(rinite, traheite, bronşite cronice). Motel.
Punct de plecare spre cabanele Poiana
Secuilor, Trei Brazi, Pârâul Rece ş.a. şi
spre masivele Piatra Mare şi Postăvaru.
TIMIŞU SEC Õ Timiş (3).

TINCA, com. în jud. Bihor, alcătuită din
5 sate, situată în zona de contact a
Câmpiei Miersigului cu Câmpia Cermei,
la 131 m alt., pe ambele maluri ale
Crişului Negru, la 36 km S de municipiul
Oradea; 8 025 loc. (1 ian. 2011): 3 968 de
sex masc. şi 4 057 fem. Staţie (în satul
Tinca) şi halte de c.f. (în satele Gurbediu
şi Râpa), inaugurate în 1899. Nod rutier.
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Expl. de balast. Prelucr. lemnului; produse de marochinărie (feţe de încălţăminte) şi alim. (panificaţie). Morărit.
Creşterea bovinelor şi a ovinelor. Muzeu
de ştiinţe naturale. Bibliotecă publică
(1952) cu peste 27 000 vol. Staţiune
balneoclimaterică de interes general, cu
funcţionare permanentă, cu climat
moderat de câmpie, influenţat uşor de
circulaţia maselor de aer oceanice, mai
umede, din vest. Temp. medie anuală este
de 10,5°C (în iul. medii termice de 21°C,
iar în ian. de –2°C), iar precipitaţiile
atmosferice însumează c. 700 mm anual.
Factorii naturali de cură sunt climatul de
cruţare şi izv. cu ape minerale bicarbonatate, calcice, magneziene, sodice, slab
carbogazoase, hipotone. Apele minerale
de aici sunt recomandate pentru tratarea
bolilor tubului digestiv (gastrite cronice
hiperacide, ulcere gastrice şi duodenale,
colite cronice nespecifice, constipaţie
cronică), a afecţiunilor hepato-biliare
(dischinezie biliară, colecistită cronică,
pancreatită cronică, sechele după îndepărtarea chirurgicală a vezicii biliare), a
celor metabolice şi de nutriţie (diabet,
hiperuricemie, gută cu manifestări
articulare) etc. În satul Tinca, menţionat
documentar la 31 mart. 1338, cu numele
Tenky, se află o biserică reformată (18821883), cu turn de 50 m înălţime şi o
biserică din lemn, cu hramul „Sfântul
Nicolae” (1743), strămutată (în 1980) aici
din satul Sohodol. În anul 1800, Tinca a
fost ridicată la rangul de comună urbană
(oraş), apoi la cel de târg de câmpie
(1855), iar în 1925 a redevenit comună
rurală. În arealul com. T. se află rezervaţia
naturală Poiana cu narcise de la
Goronişte (1 ha).

TINOSU, com. în jud. Prahova, alcătuită
din 3 sate, situată în zona de contact a
Câmpiei Ploieştiului cu Câmpia Gherghiţei,
pe dr. râului Prahova; 2 402 loc. (1 ian.
2011): 1 164 de sex masc. şi 1 238 fem.
Nod rutier. Pe terit. satului Tinosu au fost
descoperite (1869, 1923–1924) vestigiile
unei aşezări datând din a doua perioadă
a Epocii bronzului (milen. 2–1 î.Hr.) şi ale
unei aşezări geto-dacice de tip dava,
fortificată cu val de pământ ars, de c. 2 m
înălţime şi cu şanţ, identificată ipotetic
cu aşezarea Tiason (sec. 2 î.Hr.-1 d.Hr.),
situată, potrivit coordonatelor lui
Ptolomeu, în partea de V a Munteniei.
Aici au fost găsite fragmente ceramice,

un coif grecesc din bronz, un fragment
dintr-o cupă de sticlă policromă, piciorul
unui candelabru grecesc din bronz ş.a.

TINOVU GĂINA, Rezervaţia ~ Õ
Moldova-Suliţa.
TINOVU MARE Õ Poiana Stampei.

TIREAM, com. în jud. Satu Mare, alcătuită
din 3 sate, situată în zona de contact a
Câmpiei Carei cu Câmpia Ierului, pe dr.
cursului superior al Ierului şi pe râul
Sânmiclăuş; 2 275 loc. (1 ian. 2011): 1 119
de sex masc. şi 1 156 fem. Staţie de c.f. (în
satul Tiream). Creşterea bovinelor. În
satul Tiream, menţionat documentar în
1215, se află o biserică romano-catolică
(1859), iar în satul Vezendiu, atestat
documentar în 1262, se află o biserică
ortodoxă din 1700. Agroturism.

TISA, râu, afl. stg. al Dunării pe terit.
Serbiei, în amonte de Belgrad; 960 km.
Izv. din Carpaţii Păduroşi (Ucraina) şi
formează, în cursul superior, pe o
distanţă de 62 km (între com. Bistra şi
Remeţi, jud. Maramureş) graniţa între
România şi Ucraina. La intrarea în
România (pe terit. com. Bistra), supr.
bazinului râului T. este de 1 210 km2, iar
la ieşire (în arealul com. Remeţi) de 6 345
km2. În acest sector, T. primeşte pe stg.,
ca afl. direcţi, râurile Vişeu, Iza şi
Săpânţa, iar debitele ei medii multianuale
cresc de la 35 m3/s în amonte de confl.
cu Vişeu la c. 150 m3/s în aval de confl.
cu Săpânţa. Râurile din partea de V a
României (Someş, Barcău, Crişu Repede,
Crişu Negru, Crişu Alb, Mureş şi Bega)
fac parte din bazinul hidrografic al Tisei.

TISĂU, com. în jud. Buzău, alcătuită din
11 sate, situată în Subcarpaţii Buzăului,
în Depr. Nişcov, la poalele de S ale
Dealului Ciolanu şi cele de N ale Dealului
Istriţa, pe râul Nişcov; 4 793 loc. (1 ian.
2011): 2 433 de sex masc. şi 2 360 fem.
Reşed. com. este satul Izvoru. Expl. de
petrol şi gaze naturale. Expl. şi prelucr.
lemnului; fabrică de var. Pomicultură.
Apicultură. Centru de rotărit. Pe Dealul
Ciolanu se află mănăstirea Ciolanu (de
călugări), cu o biserică mică, având
hramul „Sfântul Gheorghe”, zidită în
1590 şi pictată la interior în anii 1850–1855
de monahul Elisei, şi o biserică mare, cu
hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”,
terminată în 1828 prin osârdia Episcopului
Chesarie. În 1854, biserica mare a fost
distrusă de un incendiu, fiind refăcută
ulterior şi repictată în frescă în 1862 de

Nicolae Teodorescu Pitarul. În 1934, peste
pictura anterioară a fost executată o altă
pictură, în ulei, de Nicolae Şolescu, iar în
1984 această ultimă pictură a fost
restaurată de un colectiv condus de Ioan
Neagoe. Mănăstirea posedă un Muzeu
de artă religioasă, cu colecţii de cărţi vechi
şi obiecte de cult, icoane (trei dintre ele
sunt pictate de Gheorghe Tattarescu în
1886). Într-o poiană de lângă mănăstirea
Ciolanu se află şi o parte din lucrările de
sculptură în aer liber aparţinând Taberei
de sculptură de la Măgura care a
funcţionat în anii 1969-1986. În arealul
satului Grăjdana se află mănăstirea
„Barbu” (de maici), cu biserica având
hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil”, ctitorie din 1668-1669 a lui
Barbu Bădeanu, complet modificată în
1890–1895 şi refăcută între 1991 şi 1994.
Clădirile stăreţiei datează din 1669.
Mănăstirea Barbu a fost desfiinţată de
autorităţile comuniste la 28 oct. 1959 şi
reînfiinţată în 1990; în satul Haleş există
biserica „Sfântul Dumitru” (1632).
TISEŞTI Õ Târgu Ocna.
TISIERNAÕ Orşova.

TISMANA 1. Depresiunea TismanaCelei, depresiune submontană în partea
de N a Olteniei, parte componentă a
Depresiunii Subcarpatice Oltene, situată
în lungul văii superioare a râului
Tismana, la poalele de SV ale M-ţilor
Vâlcan şi cele de N ale Dealului Sporeşti.
Subsolul acestui compartiment depresionar este format din depozite sedimentare de pietrişuri şi nisipuri, precum
şi din argile, iar relieful major este
reprezentat prin terase şi lunci. Partea
centrală a Depr. T.-C. are un caracter
subsident, în cuprinsul ei remarcându-se

Tismana (2). Biserica „Adormirea Maicii Domnului”

Tismana (2). Căţuie lucrată la mănăstirea
Tismana (1508-1512)

o mică piaţă de adunare a apelor. Clima
blândă, de adăpost, justifică prezenţa aici
a castanului comestibil şi mojdreanului.
2. Oraş în jud. Gorj, situat în Depr.
Tismana-Celei, la poalele de SV ale
M-ţilor Vâlcan şi cele de N ale Dealului
Sporeşti, pe cursul superior al râului
Tismana, la 27 km V-NV de municipiul
Târgu Jiu; 7 720 loc. (1 ian. 2011): 3 818
de sex masc. şi 3 902 fem. Supr.: 307,8
km2, din care 10 km2 în intravilan;
densitatea: 772 loc./km2. Expl. de lignit.
În arealul oraşului T., pe cursul superior
al râului Tismana, se află două hidrocentrale (una cu o putere instalată de 106
MW, dată în folosinţă în 1983, şi alta de
3 MW, intrată în funcţiune în 1985), care
fac parte din complexul hidrotehnic şi
energetic Cerna–Motru–Tismana. Expl.
şi prelucr. lemnului (cherestea). Centru
de prelucr. primară a lânii şi de conf.
textile. Pomicultură (meri, pruni, peri,
nuci). Păstrăvărie. Zonă de interes
cinegetic. Vestit centru de produse
artizanale (covoare olteneşti). Muzeu de
artă religioasă cu colecţii de icoane,
obiecte de cult, carte veche românească,

veşminte etc. Muzeul costumului
popular gorjenesc, inaugurat în anul
2007. Căminul cultural „George Coşbuc”,
renovat în anul 2007 şi transformat în
Casă de cultură. Bibliotecă publică (peste
14 000 vol.). Com. T. a fost trecută în
categoria oraşelor la 7 apr. 2004, având
în subordine ad-tivă 10 sate: Celei,
Costeni, Gornoviţa, Isvarna, Pocruia,
Racoţi, Sohodol, Topeşti, Vâlcele şi
Vânăta. La N de oraşul Tismana, pe
culmea Stermina din M-ţii Vâlcan, în
apropiere de cascada Gurnia (cu o cădere
de 40 m), se află complexul monahal
Tismana (de maici), construit în anii
1375–1378 prin osârdia călugărului grec
Nicodim (venit în Ţara Românească de
la Muntele Athos, probabil, în 1359), cu
sprijinul material al domnului Vladislav
I (Vlaicu). Biserica iniţială, realizată din
lemn de tisă (numită Biserica de Tisă, de
la care derivă numele actual al
mănăstirii), a fost înzestrată de domnul
Vladislav I (Vlaicu) şi sfinţită în 1378. În
1383, domnul Radu I, fratele lui
Vladislav I (Vlaicu), a început construirea
unei biserici de zid (pe locul celei din
lemn), cu hramul „Adormirea Maicii
Domnului”, pe care a terminat-o fiul său,
Dan I, în 1385 şi sfinţită la 15 aug. 1387.
În sec. 14–15, mănăstirea T. a fost
posesoarea celui mai întins domeniu
mănăstiresc din Ţara Românească.
Prădată şi pustiită de nenumărate ori,
biserica mănăstirii T. a fost reconstruită
în anii 1495–1508, prin grija domnului
Radu cel Mare, fiind cel mai reprezentativ monument de arhitectură muntenească de la începutul sec. 16. În anii
1540–1542, biserica cu hramul „Adormirea
Maicii Domnului” a fost refăcută în

Tismana (2). Turnul de poartă al mănăstirii Tismana
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întregime de domnul Radu Paisie, iar în
perioada 1564–1566, în timpul domniei
lui Petru cel Tânăr, zugravul Dobromir
cel Tânăr din Târgovişte a executat
picturile (în frescă) din pronaos. Naosul
şi altarul au fost pictate în 1732 de
zugravii Ranite, Gligorie, Gheorghie,
Tudor, Vasile, Stan ş.a., iar pronaosul a
fost repictat în 1766 de zugravul Dumitru
Diaconu. Iconostasul a fost realizat în
1742 de meşterul Ghenadie. Înfăţişarea
actuală a bisericii „Adormirea Maicii
Domnului”, datează din 1844–1855, când
domnul Gheorghe Bibescu a transformat-o
în stil neogotic, construindu-şi alături de
biserică un conac pentru reşed. sa de vară
(conacul a fost distrus de un incendiu în
1861, care a afectat şi biserica). Reparată
după incendiul din 1861, biserica a fost
supusă unor ample lucrări de restaurare
abia în 1955–1956 şi 1980–1989. Declarată
monument de artă. Pridvorul bisericii a
fost reconstruit în 1983 şi pictat în 1994
de Grigore Popescu din Câmpulung.
Corpul de chilii a fost restaurat în 1976–
1979. În faţa bisericii se află mormântul
lui Nicodim (c. 1340–1406), figură
marcantă a creştinătăţii ortodoxe,
întemeietorul vieţii monahale în Oltenia,
iar în cimitirul mănăstirii, situat dincolo
de zidul de incintă, se află o mică biserică
cu vitralii donate de familia poetului
George Coşbuc, în amintirea fiului
acestuia, mort de tânăr. De mănăstirea
Tismana aparţine şi schitul Cioclovina,
cu biserica având hramul „Sfinţii
Voievozi” (1715, cu pridvor adăugat în
1849). În oraşul Tismana se mai află
biserica având hramul „Buna Vestire”

Tismana (2). Vedere de ansamblu a complexului monahal
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Titan

(1720, cu fresce originare). Bisericile din
lemn, cu hramurile „Naşterea Maicii
Domnului” (1764, refăcută în anii 1939–
1945), „Sfântul Andrei” (sec. 18, cu unele
adăugiri din 1897) şi „Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil” (1720), în satele Gornoviţa, Pocruia şi Sohodol. În satul
Vânăta există o biserică din lemn datând
din anul 1714. Pe terit. satului Topeşti se
află peştera Gura Plaiului, declarată
monument al naturii, iar în împrejurimile
mănăstirii T. există rezervaţia de castan
comestibil Pocruia, cea de alun turcesc
de la Tismana, izvoarele carstice Izvarna
(cu debit abundent), pădurea de stejar
Dumbrava Tismanei, Cornetul Pocruiei
(stejar/Quercus pubescens şi tufărişuri de
liac/Syringa vulgaris), culmea muntoasă
Cioclovina ş.a.
TITAN, cel mai mare cartier (împreună
cu Balta Albă) al municipiului Bucureşti,
situat în partea de E-SE a Capitalei,
complet reconstruit (ansambluri de
blocuri, magazine, pieţe, artere de
circulaţie şi alte dotări) în anii 1965–1985.

TITEŞTI, com. în jud. Vâlcea, alcătuită
din 3 sate, situată în Depr. Loviştea, la
poalele de N ale M-ţilor Cozia şi cele de
SV ale M-ţilor Făgăraş; 1 084 loc. (1 ian.
2011): 566 de sex masc. şi 518 fem. În
arealul satului Titeşti, atestat documentar
la 1 iun. 1526, au fost descoperite (1892–
1894, 1971) vestigiile unui castru roman
(54,60 x 32,30 m) construit din piatră de
râu, în sec. 2 d.Hr., pe linia de fortificaţii
Limes alutanus. În satul Titeşti se află
biserica „Sfinţii Voievozi” (1761, cu fresce
originare), iar în satul Bratoveşti există
biserica din lemn cu hramul „Sfântul
Nicolae” (1808, refăcută şi pictată în anul
1880). Com. T. a fost înfiinţată la 23 dec.
2002 prin desprinderea satelor Bratoveşti,
Cucoiu şi Titeşti din com. Perişani, jud.
Vâlcea.

TITU 1. Câmpia ~, câmpie de subsidenţă,
cu nivel coborât de la 149 m la 80 m alt.,
situată în partea central-nordică a
Câmpiei Române (fiind un compartiment
al acesteia), între Câmpiile Târgoviştei (la
N), Gherghiţei (la NE şi E), Vlăsiei (la SE),
Găvanu-Burdea (la S şi SV) şi Piteştiului
(la V). Este formată din câmpuri interfluviale relativ înguste, cu o netezime remarcabilă, separate de văi cu albii
instabile din care râurile se revarsă cu

uşurinţă la ape mari, trecând dintr-un
bazin în altul. Câmpia T. are tendinţa de
înmlăştinire atât din cauza revărsărilor
numeroaselor râuri care o traversează pe
direcţie NV-SE, cât şi din cauza prezenţei
apelor freatice foarte aproape de supr.
Forajele executate în Câmpia T. au scos
la iveală depuneri aluvionare (care au
avut loc în Holocen) extrem de groase,
„în covată”. Predominarea, la supr., a
solurilor brune şi brun-roşcate, asigură
practicarea unor culturi agricole de mare
productivitate.
2. Oraş în jud. Dâmboviţa, situat în
câmpia cu acelaşi nume, la 140 m alt., pe
stg. văii Şuţa, la 32 km S de municipiul
Târgovişte şi 52 km NV de Bucureşti;
10 085 loc. (1 ian. 2011): 4 845 de sex masc.
şi 5 240 fem. Supr.: 42,5 km2, din care 9,3
km2 în intravilan; densitatea: 1 084
loc./km2. Nod feroviar (staţia de c.f. a
fost inaugurată la 13 sept. 1872) şi rutier.
Expl. de petrol şi de balast. Producţie de
confecţii,
tricotaje,
ţesături,
de
instrumente muzicale, de plăci, folii şi
tuburi din material plastic şi de produse
alim. Centru de testare a automobilelor
„Dacia” şi „Renault”, inaugurat în sept.
2010.Abator de păsări. Ferme de creştere
a bovinelor, porcinelor şi păsărilor. Siloz
de cereale. Casă de cultură. Istoric.
Aşezarea apare menţionată documentar,
prima oară, în 1634 (în legătură cu
logofătul Stoica din Titui), iar într-un act

Vârful Toaca

din 1832 este consemnat faptul că, după
decăderea târgului Potlogi, a luat fiinţă
târgul de la Titu. Declarat oraş la 17 febr.
1968 prin contopirea satului Titu-Târg
(din fosta com. Titu) cu satele Titu-Gară
şi Pădurenii (din fosta com. Sălcuţa). În
prezent, oraşul T. are în subordine ad-tivă
5 sate: Fusea, Hagioaica, Mereni, Plopu,
Sălcuţa. Monumente: biserica având
hramul „Sfântul Nicolae” (1842), în
oraşul Titu, biserica „Adormirea Maicii
Domnului” (1836), în satul Plopu şi
biserica din lemn cu hramul „Sfântul
Nicolae”-Cornetu (sec. 18), în satul
Sălcuţa.
TITUI Õ Titu (2).

TITULEŞTI Õ Nicolae Titulescu.
TIUS Õ Teiuş.

TOACA, vârf în partea central-nordică a
Masivului Ceahlău, alcătuit din fliş
cretacic (conglomerate). Alt.: 1 904 m (al
doilea vârf ca înălţime din Masivul
Ceahlău, după vf. Ocolaşu Mare).
Acoperit cu pajişti alpine. În jurul său s-a
format un interesant relief ruiniform
(turnuri, coloane, abrupturi) dezvoltat pe
roci conglomeratice şi calcaroase. Pe vf.
T. se află o staţie meteorologică de
altitudine, dată în folosinţă la 1 ian. 1964.
La poalele lui de NV se află staţiunea
climaterică Durău. În apropierea vf. T., la
S şi SE, se găsesc cabana Dochia (1 828 m
alt.) şi, respectiv, rezervaţia botanică

„Poliţa cu crini” (Õ Ceahlău). Uşor
accesibil din majoritatea localit. care-l
înconjură (Bicaz, Taşca, Neagra, Izvoru
Muntelui, Izvoru Alb, Pârâu Mare,
Poiana etc.), de pe înălţimea lui putânduse admira frumoasa perspectivă a lacului
de acumulare Izvoru Muntelui.

TOANCE, defileu pe cursul superior al
râului Bistriţa moldovenească, sculptat
în rocile dure ale zonei cristalinomezozoice din partea de E a M-ţilor
Bistriţei, extins pe c. 15 km lungime, între
satele Crucea (com. Crucea) şi Cotârgaşi
(oraşul Broşteni) din jud. Suceava, străjuit
la V de vf. Bârnaru (1 699 m alt.) şi Grinţieş
(1 758 m alt.). Este o zonă în care valea
Bistriţei se îngustează foarte mult, în albia
râului apar nenumărate cataracte, iar
apele sunt învolburate şi au o viteză mare
de scurgere. În trecut, când pe râul
Bistriţa se practica un intens plutărit
(până prin 1960), Toance reprezenta
regiunea cea mai periculoasă şi mai de
temut pentru plutaşi, în care aceştia
deveneau adevăraţi eroi în lupta cu pericolele cauzate de numeroasele stânci şi
de apele înspumate ale Bistriţei.

TOBOLIU, com. în jud. Bihor, alcătuită
din 2 sate, situată în zona de contact a
Câmpiei Crişurilor cu Câmpia Miersigului, pe Valea Crişului Repede, în
apropiere de graniţa cu Ungaria, la 20 km
V de municipiul Oradea; 2 308 loc. (1 ian.
2011): 1 145 de sex masc. şi 1 163 fem.
Producţie de încălţăminte şi de confecţii
textile. Prelucr. lemnului şi a laptelui.
Culturi de cereale, plante tehnice şi de
nutreţ, varză ş.a. Creşterea bovinelor,
ovinelor şi porcinelor. Cămin cultural
(Cheresig). În satul Cheresig, atestat
documentar în 1289, se află ruinele
donjonului unui castel medieval construit
în 1242 din cărămidă, sub formă
poligonală, şi o casă ţărănească din anul
1886 care a aparţinut lui Florian Flutur.
Com. T. a fost înfiinţată la 7 ian. 2008 prin
desprinderea satelor Cheresig şi Toboliu
din com. Girişu de Criş, jud. Bihor.
TODIRENI, com. în jud. Botoşani,
alcătuită din 5 sate, situată în SE Câmpiei
Jijiei Superioare, pe râurile Jijia şi Sitna;
3 581 loc. (1 ian. 2011): 1 814 de sex masc.
şi 1 767 fem. Staţie de c.f. (inaugurată la
1 iun. 1896), în satul Todireni. Moară
modernă, din 27 apr. 1994. Produse de
panificaţie. Centru viticol. Satul Todireni
este atestat documentar la 4 ian. 1523.

TODIRESCU, Plaiul ~ Õ Rarău (1).

TODIREŞTI 1. Com. în jud. Iaşi, alcătuită
din 3 sate, situată în partea de SE a Pod.
Sucevei, în zona de contact a Dealului
Mare şi a Colinelor Ruginoasa cu Câmpia
Jijiei Superioare, pe râul Hărmăneşti;
4 935 loc. (1 ian. 2011): 2 538 de sex masc.
şi 2 397 fem. Expl. de gresii şi argile. În
arealul com. T. au fost descoperite vestigii
neoligice (vase ceramice de cult, vase
ceramice pentru uz casnic şi pentru
depozitarea seminţelor, unelte din os şi
silex, topoare, ciocane, răzuitoare, vârfuri
de săgeţi, fusoiole, statuiete feminine din
lut ars ş.a.). În satul Todireşti, menţionat
documentar, prima oară, în 1456 şi apoi
la 13 nov. 1634, se află biserica având
hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil” (1775), iar în satul Stroeşti, atestat
documentar la 19 nov. 1611, o biserică cu
acelaşi hram, ctitorie de la sf. sec. 15 a
domnului Ştefan cel Mare, terminată în
1550 şi pictată în anii 1934–1936; biserică
din lemn, cu hramul „Sfântul Nicolae”,
construită înainte de anul 1803 de
Constantin Feştilă şi refăcută în anii 1896–
1897. Până la 7 apr. 2004, com. T. a avut
în componenţă satele Boldeşti, Hărmăneştii Noi şi Hărmăneştii Vechi, care la
acea dată au foramt com. Hărmăneşti,
jud. Iaşi.
2. Com. în jud. Suceava, alcătuită din
5 sate, situată în Pod. Dragomirnei, pe
râul Soloneţ, în zona de confl. cu râul
Suceva; 5 805 loc. (1 ian. 2011): 2 844 de
sex masc. şi 2 961 fem. Halte de c.f. (în
satele Todireşti, Părhăuţi şi Soloneţ).
Prelucr. lemnului. În satul Todireşti ,
atestat documentar la 15 mart. 1490, au
fost descoperite (1988–1989, 1992–1995)
urmele unei aşezări din sec. 5–6 în cadrul
căreia s-au identificat 30 de locuinţe cu
vetre de foc, cuptoare, ceramică, obiecte
de uz casnic ş.a. În satul Părhăuţi se află
bisericile „Înălţarea Sfintei Cruci” (1487,
cu picturi murale interioare originare şi
cu picturi exterioare din sec. 16) şi
„Duminica Tuturor Sfinţilor” (ctitorie din
1522 a logofătului Gavriil Trotuşanu, cu
picturi murale interioare executate în
1539–1540), iar în satul Costâna există
biserica „Sfântul Gheorghe” (1811);
biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi
Elena (1994–1998), în satul Todireşti;
bisericile din lemn cu hramurile „Sfântul
Nicolae” (1781, cu pridvor adăugat în
sec. 19) şi „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil” (ante 1782, cu pridvor adăugat

Toglaciului, Dealurile ~ 1003

şi tencuieli exterioare din sec. 19), în
satele Soloneţ şi Todireşti. Poiană cu
lalele negre şi pestriţe, declarată rezervaţie naturală.
3. Com. în jud. Vaslui, alcătuită din
9 sate, situată în Pod. Central Moldovenesc, pe cursul superior al Bârladului,
la confl. cu Şacovăţ; 3 485 loc. (1 ian.
2011): 1 807 de sex masc. şi 1 678 fem.
Prelucr. lemnului. Producţie de ferestre
şi uşi termopan. Legumicultură;
viticultură. Satul Todireşti apare menţionat documentar în anul 1400. În satul
Drăgeşti se află schitul cu acelaşi nume
(de călugări), întemeiat în 1999 pe locul
unui vechi schit atestat documentar în
1722. Biserica din lemn „Pogorârea
Duhului Sfânt” şi corpul de chilii au fost
finalizate în anul 2007; bisericile din lemn
„Sfinţii Voievozi” (1772, refăcută în jurul
anului 1850), „Sfântul Gheorghe” (1784),
„Sfinţii Voievozi” (1788), în satele Cotic,
Drăgeşti şi Şofroneşti. Poiană cu lalele
pestriţe. Până la 4 mart. 2004, com. T. a
avut în componenţă satul Rafaila care la
acea dată a devenit comună de sine
stătătoare.
TOGLACIULUI, Dealurile sau Colinele
~, zonă colinară situată între cursurile
superioare ale văilor Crasna (la E-NE) şi
Barcău (la V-SV), în perimetrele judeţelor
Sălaj şi Satu Mare, fiind o prelungire spre
N a Dealurilor Crasnei. Sunt formate

Todireşti (2). Biserica „Duminica Tuturor Sfinţilor”
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Tolvădia

predominant din formaţiuni pannoniene
(marne, argile, nisipuri, pietrişuri ş.a.).
Au aspect de podiş neted, cu o culme pr.
ce se desfăşoară pe direcţie NNV-SSE din
care se desprind mai multe tăpşane ce se
răsfiră până aproape de oraşul Tăşnad.
În partea de SV se evidenţiază o reg. mai
bombată a Colinelor T. (ridicată de un
sâmbure de roci cristaline), care domină
Depr. Camăr şi culoarul râului Barcău.
Alt. max.: 334 m.
TOLVĂDIA Õ Livezile (4).

TOMEŞTI 1. Com. în jud. Harghita,
formată dintr-un sat, situată în Depr.
Ciuc, pe cursul superior al Oltului, la
27 km N de municipiul Miercurea-Ciuc;
2 631 loc. (1 ian. 2011): 1 310 de sex masc.
şi 1 321 fem. Prelucr. primară a lemnului.
Festivalul cântecului şi dansului popular,
anual, în luna mai. Castelul „Apafi”
(sec. 17), parţial ruinat. Două pârtii de
schi. Agroturism. Satul Tomeşti este
atestat documentar în anul 1333. Com. T.
a fost înfiinţată la 3 oct. 2003 prin
desprinderea satului Tomeşti din com.
Cârţa, jud. Harghita.
p@n`
2. Com. în jud. Huneroara, alcătuită
din 8 sate, situată în partea de NV a Depr.
Brad, la poalele de SV ale vf. Găina din
M-ţii Bihor, pe râul Obârşa; 1 126 loc. (1
ian. 2011): 541 de sex masc. şi 585 fem.
Centru de ceramică populară (în satul
Obârşa) şi de prelucr. artistică a lemnului
(în satele Dobroţ şi Leauţ). Satul Tomeşti
apare menţionat documentar, prima
oară, în 1439. În satul Leauţ, atestat documentar în 1439, se află o biserică ortodoxă
cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil” (sec. 19), iar în satele Dobroţ şi
Obârşa, câte o biserică din lemn, datând
din sec. 19, prima cu hramul „Sfântul
Nicolae” şi cealaltă cu hramul „Schimbarea la Faţă”. Punct de plecare spre
vf. Găina. Com. T. se află într-un intens
proces de depopulare (în prezent există
60 de gospodării nelocuite).
3. Com. în jud. Iaşi, alcătuită din 4
sate, situată în partea de NE a Pod.
Central Moldovenesc, în partea de E a
Coastei Iaşilor, pe râul Bahlui; 12 678 loc.
(1 ian. 2011): 6 371 de sex masc. şi 6 307
fem. Expl. de gresii şi argile. Creşterea
porcinelor. Centru viticol şi pomicol. Sere
legumicole (în satul Vlădiceni). Satul
Tomeşti apare menţionat documentar,
prima oară, în 1469. În satul Vlădiceni,
atestat documentar în anul 1402, se află

mănăstirea cu acelaşi nume (de călugări),
iniţial un schit ctitorit în anul 1415 de
mitropolitul Iosif Muşat cu sprijinul
domnului Alexandru cel Bun, schit care
cu timpul a dispărut. Pe locul vechiului
schit a fost înfiinţat un alt schit, cu
biserica având hramul „Sfântul Apostol
şi Evanghelist Ioan” construită în anii
1908–1910 prin osârdia câtorva călugări
cu sprijinul arhimandritului Teodosie. În
anii 1923–1928 a fost construită o a doua
biserică, grav avariată de cutremurul din
9/10 nov. 1940 şi de luptele din timpul
celui de-al Doilea Război Mondial.
Această biserică a fost renovată în anii
1957–1959 care în 1959 a fost transformată
în biserică de mir ca urmare a desfiinţării
mănăstirii de către autorităţile comuniste
prin decretul 410/28 oct. 1959. Mănăstirea
5 construindua fost reînfiinţată în 1992,
se mai întâi paraclisul cu hramul „Sfântul
Prooroc Ilie Tesviteanul” (1996) şi o
biserică nouă, cu hramul „Sfântul
Apostol şi Evanghelist Ioan” (1992–1997,
sfinţită la 23 mai 1999) de 25 m lungime,
7 m lăţime şi 11 m înălţime la abside.
Picturile murale interioare şi cele din
pridvor au fost executate în anul 2004.
4. Com. în jud. Timiş, alcătuită din 6
sate, situată la poalele de NV ale M-ţilor
Poiana Ruscăi, în zona de contact cu
Dealurile Lugojului, pe cursul superior
al râului Bega; 2 053 loc. (1 ian. 2011):
1 014 de sex masc. şi 1 039 fem. Expl. de
calcar (în satele Tomeşti, Luncanii de Sus
şi Româneşti), de aragonit şi bentonit (în
satul Luncanii de Sus). Expl şi prelucr.
lemnului. Confecţii textile; producţie de
lanţuri industriale. Fabrică de sticlărie
pentru menaj (pahare, vaze de flori etc.),
închisă în anul 2003, şi de obiecte de
artizanat. Păstrăvărie (în satul Luncanii
de Jos). Izv. cu ape minerale termale şi
radioactive (în satul Tomeşti). Satul
Tomeşti apare menţionat documentar,
prima oară, în 1597, cu numele Thomest.
În satul Româneşti se află mănăstirea
„Izvorul Miron” (de călugări) cu biserica
având hramul „Sfântul Ilie”, ctitorie din
1912 a episcopului Miron Cristea, viitorul
Patriarh (din 1925) al Bisericii Ortodoxe
Române. Construcţia bisericii a început
în 1912 şi a durat până în 1929, iar
sfinţirea a avut loc la 20 iul. 1931.
Restaurată în 1980–1983, apoi repictată
şi resfinţită la 20 iul. 1991. În perioada
1995–2003 au fost construite trapeza (sala
de mese), un corp de chilii, biblioteca şi
paraclisul „Izvorul Tămăduirii” (sfinţit
la 8 iun. 2003). În satul Luncanii de Sus

există o mănăstire de maici cu biserica
„Acoperământul Maicii Domnului”,
înfiinţată în anul 2001.
TOMIS Õ Constanţa (1).

TOMNATIC, com. în jud. Timiş, formată
dintr-un sat, situată în Câmpia
Mureşului, la 50 km NV de municipiul
Timişoara, 3 205 loc. (1 ian. 2011): 1 586
de sex masc. şi 1 619 fem. Prelucr.
lemnului. Centru viticol. În 1722, satul
Tomnatic a fost colonizat cu familii din
Alsacia şi Lorena – în majoritate familii
de origine franceză (62%), de la care se
mai păstrează integral o casă cu mobilier.
Satul Tomnatic apare menţionat
documentar în 1750 cu numele
Triebswetter, iar din 1920 poartă numele
actual. Com. T. a fost înfiinţată la 7 mai
2004 prin desprinderea satului Tomnatic
din com. Lovrin, jud. Timiş. Biserica
romano-catolică (1850).

TOMŞANI 1. Com. în jud. Prahova,
alcătuită din 4 sate, situată în partea de
E a Câmpiei Ploieştiului, în zona de
contact cu Câmpia Săratei, pe stg. văii
Cricovu Sărat; 4 550 loc. (1 ian. 2011):
2 245 de sex masc. şi 2 305 fem. Haltă de
c.f. (în satul Tomşani). Fermă avicolă şi
centru de stupine sistematice (în satul
Loloiasca). Două cămine culturale.
Bibliotecă publică (peste 7 500 vol.).
Biserica din lemn, cu hramul „Adormirea
Maicii Domnului” (1729), în satul Magula.
Satul Tomşani este atestat documentar în
sec. 15, iar satul Loloiasca în 1550.
2. Com. în jud. Vâlcea, alcătuită din
8 sate, situată în partea de E a
Subcarpaţilor Olteniei, în Subcarpaţii
Vâlcii, pe cursul superior al râului Bistriţa
olteană; 3 939 loc. (1 ian. 2011): 1 934 de
sex masc. şi 2 005 fem. Nod rutier. Centru
de vinificaţie şi de fabricare a rachiurilor.
Pomicultură. Biserici în satele Bogdăneşti
(1812) şi Tomşani (1853). Bisericile din
lemn „Cuvioasa Parascheva” (1757) şi
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”
(1753–1754), în satele Dumbrăveşti şi
Bălţăţeni. Bisericile „Sfinţii Apostoli Petru
şi Pavel” (1906-1907), în satul Foleştii de
Sus şi „Sfinţii Trei Ierarhi” (1767, refăcută
în 1866), în satul Foleştii de Jos. Satul
Tomşani apare menţionat documentar,
prima oară, în 1536, satul Folteştii de Sus
în 1453, iar satul Bogdăneşti în 1536.

TOPALU, com. în jud. Constanţa,
alcătuită din 2 sate, situată pe malul dr.
al Dunării, în partea de V a Pod.
Casimcea; 1 768 loc. (1 ian. 2011): 891 de
sex masc. şi 877 fem. Expl. de calcar.
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care se păstrează, încrustat, numele Petre,
aceasta constituind prima menţiune
scrisă despre românii dintre Dunăre şi
Marea Neagră.

Topalu. Ruinele aşezării dacice Capidava

Centru viticol şi pomicol (piersici, caişi,
meri). Culturi irigate de cereale (112,6 km
de conducte de irigaţie cu apă din
Dunăre). Creşterea ovinelor. Pescuit.
Centru de ţesături populare şi de
confecţionat piese de port popular.
Muzeul de artă „Dinu şi Sevasta Vintilă”,
organizat în fosta locuinţă a părinţilor
donatorului, cu 228 de lucrări aparţinând
pictorilor Ion Andreescu, Nicolae
Grigorescu, Ştefan Luchian, Gheorghe
Petraşcu, Nicolae Tonitza ş.a. şi sculptorilor Dimitrie Paciurea, Corneliu
Medrea, Oscar Han, Ion Jalea ş.a.
Rezervaţie paleontologică (recif jurasic,
extins pe 8 ha). Săpăturile arheologice
efectuate pe terit. satului Capidava (în
perioada 1927–1965) au scos la iveală
urmele unei aşezări dacice, probabil fortificată, denumită Capidava, în care s-au
găsit câteva fragmente ceramice. La SE
de această aşezare, în preajma anului 101,
în vremea împăratului roman Traian, a
fost construit un castru (de către detaşamente din Legiunea a V-a Macedonica şi
din Legiunea a XI-a Claudia) în care a
staţionat, de la înfiinţare şi până în anul
143 d.Hr., Cohors I Ubiorum, iar apoi, până
spre 248, Cohors I Germanorum. În jurul
castrului s-a dezvoltat o aşezare civilă
romană, sub forma unui sat compact
(vicus), cu reţea stradală şi centru civic,
care a evoluat spre urbanism. În aria
acestui vicus s-au descoperit lucrări
sculpturale de factură provincial-romană
(un bust al lui Iupiter, stele funerare de

tip dunărean, un fragment dintr-o statuie
a lui Esculap, un tipar de reliefuri aplicate
pe ceramică de tip terra sigillata ş.a.) şi o
necropolă. Castrul roman şi aşezarea
civilă au suferit distrugeri în timpul
atacurilor goţilor, fiind refăcute către sf.
sec. 3, când s-a construit un sistem de fort,
cu caracter defensiv (ziduri groase de 2 m
şi înalte de 5 m, străjuite de turnuri
semicirculare la colţuri şi de turnuri
patrulatere pe partea centrală a laturilor).
Astfel întărită, cetatea romano-bizantină
şi-a continuat existenţa până spre sf.
sec. 4 când a fost distrusă, probabil, de
goţi (în anul 376). Ulterior, cetatea a fost
refăcută parţial, construindu-se un
castelum, care a fost apoi distrus, probabil,
de huni la mijlocul sec. 5. La începutul
sec. 6, cetatea a fost refăcută parţial (de
către Anastasius) care a continuat să
existe până la începutul sec. 7, când a fost
distrusă de către avari şi slavi, rămânând
părăsită până în sec. 9. Peste ruinele
aşezării fortificate romano-bizantină s-a
întemeiat, în sec. 9, o aşezare ţărăneascămilitară (aici s-au stabilit ţărani grăniceri
bizantini, o dată cu reorganizarea
limesului bizantin în Dobrogea de N) care
a durat până spre sf. primei treimi a sec.
11. Din această ultimă fază de locuire au
fost scoase la iveală urmele unor bordeie,
ceramică cenuşie cu decor în reţea lustruită, smălţuită, unelte, arme, podoabe,
opaiţe, cruci şi aplice din bronz etc.
Remarcabilă este descoperirea unui
urcior nesmălţuit, datând din sec. 10, pe

TOPANA, com. în jud. Olt, alcătuită din
5 sate, situată în partea de N a Piem.
Cotmeana, pe cursul superior al râului
Vedea; 1 116 loc. (1 ian. 2011): 527 de sex
masc. şi 589 fem. Culturi de creale, plante
tehnice şi de nutreţ, legume, cartofi ş.a.
Pomicultură (pruni). În arealul com. T.,
pe Valea Ciorâca, a fost descoperită o
necropolă din sec. 3 d.Hr. (61 de
morminte). În satul Topana, atestat
documentar la 13 iul. 1499 şi apoi la 4 apr.
1523, se află biserica având hramul
„Adormirea Maicii Domnului” (1857), iar
în satul Cojgărei există biserica din lemn
cu hramul „Cuvioasa Parascheva” (1818).
În arealul com. T. se află pădurea Topana
(144 ha), declarată rezervaţie forestieră,
alcătuită predominant din cer (Quercus
cerris) şi gârniţă (Quercus frainetto), cu
arbori ce depăşesc vârsta de 90 de ani,
având peste 25 m înălţime şi c. 50 cm
diametrul trunchiurilor. Stratul de arbuşti
include păducel (Crataegus monogyna),
porumbar (Prunus spinosa), lemn câinesc
(Ligustrum vulgare), măceş (Rosa canina)
ş.a., iar cel ierbos cuprinde lipitoarea
(Galium aparine), dreţele (Lysimachia
nummularia), vălul miresei (Gypsophila
muralis) etc.

TOPLEŢ, com. în jud. Caraş-Severin,
alcătuită din 2 sate, situată în partea de
S a culoarului Timiş–Cerna, pe valea
râului Cerna, la poalele de E-NE ale
M-ţilor Almăj şi cele de SV ale M-ţilor
Mehedinţi; 2 642 loc. (1 ian. 2011): 1 265
de sex masc. şi 1 377 fem. Staţie de c.f. (în
satul Topleţ). Zăcăminte de min. de fier.
Expl. de feldspat. Constr. de utilaje
pentru ind. alim. şi de maşini şi utilaje
agricole. Expl. şi prelucr. lemnului
(cherestea). Produse de patiserie şi de
panificaţie. Morărit (mori acţionate
hidraulic). Piscicultură. Pomicultură
(meri, pruni, nuci, peri). Satul Topleţ
apare menţionat documentar, prima
oară, în 1436, cu numele Toplecz. În
perioada 1908–1918 a purtat numele
Cernaheviz. În satul Bârza se află biserica
„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” (1808).

TOPLICENI, com. în jud. Buzău, alcătuită
din 7 sate, situată în zona de contact a
Subcarpaţilor Buzăului cu Câmpia
Râmnicului, la poalele de E ale Dealului
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Buda; 4 361 loc. (1 ian. 2011): 2 164 de sex
masc. şi 2 197 fem. Produse textile.
Viticultură. Pomicultură (meri, pruni,
nuci). În satul Băbeni se află biserica fostei
mănăstiri Băbeni, cu hramul „Înălţarea
Domnului”, datând din anul 1714, iar în
satul Deduleşti există biserica „Pogorârea
Duhului Sfânt” construită în 1620 de către
Negoiţă Dedulescu şi Matei Bagdat.
Păstrează picturi murale interioare
executate în 1703.

TOPLIŢA 1. Municipiu în jud. Harghita
situat în partea de N a Depr. Giurgeu, în
zona de intrare a râului Mureş în defileul
Topliţa–Deda, la confl. cu pârâul Topliţa,
la poalele de NE ale M-ţilor Gurghiu şi
cele de NV ale M-ţilor Giurgeu, la 650–
680 m alt., la 93 km NV de municipiul
Miercurea-Ciuc; 15 380 loc. (1 ian. 2011):
7 590 de sex masc. şi 7 790 fem. Supr.: 50,8
km2, din care 13,7 km2 in intravilan;
densitatea: 1 122 loc./km2. Staţie de c.f.
care deserveşte şi staţiunea Borsec (30 km
spre NE). Expl. şi prelucr. lemnului
(mobilă, cherestea, plăci aglomerate din
lemn – P.A.L.). Producţie de tricotaje, de
încălţăminte şi de produse de panificaţie.
Păstrăvărie. Bibliotecă publică (1899).
Muzeu etnografic (inaugurat la 20 iul.
1998). Staţiune balneoclimaterică sezonieră, de intres local, cu climat de depresiune intramontană, tonic-stimulant, cu
veri răcoroase (în iul. temp. medii de
15°C) şi ierni friguroase (în ian. medii
termice sub –5°C). Temp. medie anuală
este de c. 7°C, iar precipitaţiile însumează
c. 750 mm anual. Izv. cu ape minerale
carbogazoase, bicarbonatate, clorurate,
sodice, calcice, magneziene, hipotone, cu
efecte terapeutice în tratarea unor
afecţiuni ale tubului digestiv, ale celor

Topliţa (1). Vedere generală

hepato-biliare, ale rinichilor şi căilor
urinare. În staţiune există un bazin în aer
liber, de dimensiuni olimpice, cu apă
mezotermală (29°C). Istoric. În arealul
actual al oraşului T. se pare că ar fi existat
în Antichitate (conform coordonatelor lui
Ptolemeu) aşezarea dacică Sangidava (ale
cărei urme n-au fost identificate până în
prezent). În sec. 13, în această zonă s-au
stabilit mai multe familii de secui. Localit.
apare menţionată documentar, prima
oară, în 1382 şi a fost declarată oraş în
1956 şi municipiu la 12 iul. 2002. În
prezent are în subordine ad-tivă 8 localit.
componente: Călimănel, Luncani,
Măgheruş, Moglăneşti, Secu, Vale,
Vâgani şi Zencani. Monumente:
mănăstirea Topliţa (de călugări), ctitorie
11 a lui Miron Cristea (devenit
din anul 1924
în 1925 Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române), cu o biserică din lemn, cu
hramul „Sfântul Ilie”, datând din 1842,
7,
10 din satul Stânceşti
adusă aici în 1924
St@nceni (jud.
Mure]
Harghita).
Biserica, a cărei înfăţişare
reprezintă o îmbinare a stilului arhitectonic moldovenesc cu cel transilvănean
(plan triconic, cu tindă pe latura sudică),
are pereţii interiori acoperiţi cu picturi
executate în 1927 de Dumitru Belizarie şi
restaurate în anii 1988–1989. Ansamblul
2
monahal a fost renovat în anii 1975–1976
şi apoi supus unor extinderi în perioada
1985–1992 (s-au construit un paraclis, un
depozit pentru obiecte bisericeşti de
patrimoniu ş.a.). Mănăstirea posedă un
muzeu cu colecţii de carte veche bisericească, icoane vechi, veşminte şi obiecte
de cult etc. Mănăstirea Topliţa are în
subordine ad-tivă mănăstirea Pârâul
Doamnei (de călugări), aflată în localit.
componentă Moglăneşti, cu o biserică din
lemn având hramul „Intrarea în Biserică
a Maicii Domnului”, datând din 1658,
declarată monument istoric, restaurată

Topolniţa (1). Stalagmite si stalactite

în anii 1710, 1747, 1958 şi 1985–1986. Acest
aşezământ monastic, se pare că a fost
întemeiat de Doamna Safta, soţia
domnului Gheorghe Ştefan, o parte din
clădirile anexe fiind construite în
perioada 1973–1984. În municipiul T. mai
există o biserică ortodoxă din lemn (1867),
una din cărămidă, construită în 1876–
1903 şi alta zidită în 1991–1994 (sfinţită
la 12 iun. 1994), o biserică romanocatolică (1867–1869), una greco-catolică
(1928–1929) şi una reformată (1895),
castelul „Urmanczy” (1903–1907), conacul „Lázár” (1829), azi casă de copii, şi
bustul lui Nicolae Bălcescu (dezvelit la 7
oct. 1973), operă a sculptorului Paul
Vasilescu. La T. se desfăşoară anual, în
luna iulie, Festivalul fanfarelor.

Topliţa (1). Biserica „Sfântul Ilie” a mănăstirii Topliţa

Rezervaţia naturală Defileul TopliţaDeda (6 000 ha).
2. Com. în jud. Hunedoara, alcătuită
din 8 sate, situată în partea de V a Depr.
Hunedoara, în ţinutul Pădurenilor, la
poalele de E ale M-ţilor Poiana Ruscăi,
pe râul Cerna; 771 loc. (1 ian. 2011): 378
de sex masc. şi 393 fem. Expl. forestiere.
Agroturism. În satul Topliţa, menţionat
documentar în 1482, se află ruinele unui
furnal din sec. 18, iar în satul Vălari,
atestat documentar în 1482, o biserică din
lemn cu hramul „Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil” (sec. 18). Din cauza
lipsei drumurilor de acces în această
zonă, a unor utilităţi publice şi mai ales
a migrării forţei de muncă tinere, mai
multe sate, între care Curpenii Silvaşului,
Mosoru, Goleş ş.a. se află în plin proces
de depopulare.
TOPLIŢA-DEDA, Defileul ~ Õ Mureş
(4).

TOPOLNIŢA 1. Peşteră în SV României,
situată în Pod. Mehedinţi, la 400 m alt.,
pe cursul mijlociu al râului Topolniţa, în
sectorul cheilor acestuia, în satul Marga
(com. Godeanu, jud. Mehedinţi).
Lungimea galeriilor: 20,5 km (locul 3 pe
ţară după Peştera Vântului şi Hodobana).
Cunoscută din anul 1880, dar explorată
ştiinţific în anii 1961, 1964–1970, 1974.
Dezvoltată în calcarele jurasice ale
Dealului Prosăcului prin acţiunea
râurilor Topolniţa, Găurinţi şi Ponorăţ,
peştera T. este complexă, grandioasă,
extrem de ramificată, având o reţea
enormă de galerii-labirint, dispuse pe
patru niveluri ce comunică între ele prin
nenumărate săli vaste, cu tavane înalte
de 30–50 m şi dimensiuni ce ajung la 69
x 36 m (exemplu: Sala Mare). În aceste
galerii şi săli se află blocuri de prăbuşire,
imense depozite de guano, lacuri mari şi
adânci, numeroase şi variate concreţiuni,
de o rară frumuseţe (draperii, baldachine,
perle de stâncă, stalagmite de 4–5 m
înălţime, stalactite etc.), marmite, cascade,
sifoane, chei, tunele, sorburi (ponoare)
etc. Temp. aerului în interiorul peşterii
este constantă (8–10°C) tot timpul anului,
iar umiditatea aerului este de 98%. Din
cauza celor cinci guri de acces în
interiorul peşterii se formează puternici
curenţi de aer (mai ales vara). Faună de
coleoptere. În peşteră s-au găsit resturi
scheletice, fosile, de Ursus spelaeus.
Importanţă turistică. Greu accesibilă.
Declarată monument al naturii. Pe
versanţii stâncoşi din exteriorul peşterii

se dezvoltă o serie de plante saxicole ca
Sesleria rigida, Allium flavum, Sempervivum
marmoreum,
Alyssum
pulvinare,
Sempervivum heuffeli ş.a., iar printre
tufărişurile de liliac se întâlneşte frecvent
laleaua pestriţă (Fritillaria montana),
declarată monument al naturii.
2. Mănăstirea ~ Õ Izvoru Bârzii.

TOPOLOG 1. Râu, afl. stg. al Oltului (în
prezent se varsă, în lacul de acumulare
Băbeni) pe terit. com. Galicea (jud.
Vâlcea); 95 km; supr. bazinului: 547 km2.
Izv. din partea de V a M-ţilor Făgăraş, de
sub vf. Negoiu, de la 1 880 m alt. Cursul
său se formează din confl. pârâului
Negoiu (considerat ca obârşie a sa) cu
Pârâul Scara, care îşi au obârşia în zona
circurilor glaciare, străbate mai întâi, pe
direcţie N-S, versantul de S al M-ţilor
Făgăraş şi pe cel al M-ţilor Frunţi cu o
pantă medie de 45‰, unde valea se
adânceşte în şisturile cristaline cu
frecvente iviri de gneis, traversează apoi,
perpendicular, partea de V a Muscelelor
Argeşului, separând Dealul Tămaşu (în
E) de Culmea Runcului (în V), iar din
aval de com. Şuici (jud. Argeş) şi până la
vărsare drenează partea de NV a Piem.
Cotmeana, căpătând aspectul unui
semierc (sau a unui semn de întrebare
uriaş), cu convexitatea către SE, care
îmbrăţişează în interiorul concavităţii sale
imensul masiv al Dealului Negru. Pantele
râului T. în zona piemontană sunt destul
de mari (3‰) fapt ce-i asigură o intensă
putere de eroziune. Debitul mediu multianual în zona de vărsare este de 6 m3/s.
Cursul său superior a fost captat printrun tunel de aducţiune a apelor, lung de
7 640 m, care alimentează lacul de acumulare Vidraru de pe valea superioară a
Argeşului. Afl. pr.: Topologel, Cumpăna,
Valea Plopilor (pe stg.), Cărpiniş,
Bădislava, Ciuteşti, Şerbăneasa (pe dr.).
2. Com. în jud. Tulcea, alcătuită din
7 sate, situată în partea centrală a Pod.
Babadag, pe cursurile superioare ale
râurilor Topolog şi Valea Roştilor; 4 772
loc. (1 ian. 2011): 2 453 de sex masc. şi
2 319 fem. Nod rutier. Expl. de calcar.
Parc eolian, finalizat în 2010, cu o centrală
electrică de 99 MW. Prelucr. laptelui.
Centru viticol şi de vinificaţie. În satele
Calfa şi Sâmbăta Nouă au fost descoperite vestigii materiale din Epoca
bronzului (seceri, topoare de tip celtic,
vârfuri de săgeţi etc.). Muzeu. Pădure de
tei. Schitul Topolg înfiinţat în anul 2000
cu biserica „Înălţarea Sfintei Cruci” (20002002).
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TOPOLOVĂŢU MARE, com. în jud.
Timiş, alcătuită din 6 sate, situată în
partea de V a Câmpiei Lugojului, în zona
de contact cu Câmpia Timişului (la V) şi
cu prelungirile Pod. Lipovei (la N), pe
canalul Bega; 2 707 loc. (1 ian. 2011): 1 315
de sex masc. şi 1 392 fem. Staţie de c.f. (în
satul Topolovăţu Mare). Expl. de bazalt.
Producţie de echipamente frigorifice şi
de ventilaţie. Viticultură. Creşterea
ovinelor. Satul Topolovăţu Mare apare
menţionat documentar, prima oară, în
1717, cu numele Topolovaz.

TOPOLOVENI, oraş în jud. Argeş, situat
în zona de contact a Piem. Cândeşti cu
Câmpia Piteştiului, pe cursul inf. al râului
Cârcinov, la 250 m alt., la 19 km E de
municipiul Piteşti; 10 401 loc. (1 ian.
2011): 4 882 de sex masc. şi 5 519 fem.
Supr.: 33,8 km2, din care 5,21 km2 în
intravilan; densitatea: 1 996 loc./km2.
Nod rutier. Expl. de petrol. Producţie de
supape şi bolţuri pentru autovehicule, de
încălţăminte, de tricotaje, confecţii şi de
produse alim (preparate din carne,
băuturi răcoritoare, produse de patiserie,
conserve din fructe ş.a.). Produse de
artizanat (covoare, ţesături). Centru
viticol şi pomicol (meri, pruni, peri,
vişini). Culturi de legume şi de căpşuni.
Şcoală (din 1840). Cămin cultural
(inaugurat la 3 ian. 1932). Fond cinegetic
(mistreţi, fazani, căprioare ş.a.). Festival
internaţional de folclor (august). Istoric.
Localit. apare menţionată prima oară la
19 iun. 1421, într-un hrisov al domnului
Radu II Prasnaglava, iar apoi în anii 1467,
1654 etc. În secolele trecute era numită
uneori şi Târgul Cârcinov. Aşezarea rurală
a fost trecută în categoria oraşelor la 17
febr. 1968 prin contopirea satelor
Topoloveni, Dealu Viilor, Goleştii-Badii,
Inuri, Ţigăneşti-Linie şi Viticheşti din
fosta com. Topoloveni. În prezent, oraşul
T. are în subordine ad-tivă 4 sate:
Boţârcani, Crinteşti, Gorăneşti şi
Ţigăneşti. Monumente: bisericile cu
hramurile „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil” (1706), „Sfinţii Trei Ierarhi”
(1706), declarată monument istoric, şi
„Adormirea Maicii Domnului” (1745);
clădirea Primăriei (1901–1903); bustul lui
Ion Mihalache (dezvelit la 23 oct. 1993),
renumit om politic, născut la Topoloveni.
TOPORU, com. în jud. Giurgiu, alcătuită
din 2 sate, situată în partea de V a
Câmpiei Burnas, pe cursul superior al
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Văii Porumbenilor; 2 111 loc. (1 ian. 2011):
993 de sex masc. şi 1 118 fem. Staţie de
c.f. (în satul Toporu). Nod rutier. Culturi
de cereale, plante tehnice şi de nutreţ,
floarea-soarelui, leguminoase pentru
boabe etc. Biserică din lemn (1795), în
satul Tomuleşti; conacul „Noica” (1910–
1920), în satul Toporu. Între 17 febr. 1968
şi 23 ian. 1981, com. T. a făcut parte din
jud. Teleorman.
TOPRAISAR, com. în jud. Constanţa,
alcătuită din 4 sate, situată în partea de
E a Pod. Cobadin; 5 816 loc. (1 ian. 2011):
2 903 de sex masc. şi 2 913 fem. Nod
rutier. Condiţii optime de construire a
unui parc eolian. Prelucr. laptelui; conserve de legume. Staţie de îmbuteliere a
apei de izvor. Bibliotecă publică. Patru
cămine culturale. Creşterea bovinelor şi
ovinelor. Legumicultură. Culturi de cereale,
plante tehnice, uleioase şi de nutreţ,
floarea-soarelui etc., în sistem irigat.
Centru de încercare a soiurilor de plante.
TORIAWASARA Õ Târgu Secuiesc (2).

TORMAC 1. Câmpia Tormacului, mică
unitate de câmpie, în extremitatea de S a
Câmpiei de Vest, parte componentă a
Câmpiei Bârzavei (în NE acesteia), situată
între văile râurilor Pogăniş (în N-NE) şi
Bârzava (în S-SV). Formată din depozite
aluvionare şi loessoide cuaternare, pe
care s-au format soluri argiloiluviale
brune, podzolite slab, sau podzolite
pseudogleizate. Prezintă un relief de
terase şi lunci, ce coboară în evantai către
Câmpia Timişului, presărat pe alocuri cu
crovuri. Culturi agricole şi pajişti
secundare.
2. Com. în jud. Timiş, alcătuită din 3
sate, situată în câmpia cu acelaşi nume,
pe stg. Văii Pogăniş; 2 727 loc. (1 ian.
2011): 1 350 de sex masc. şi 1 377 fem.
Staţie de c.f. (în satul Tormac). Satul
Tormac a fost înfiinţat în 1784-1786 de
colonişti germani şi menţionat documentar în 1828 cu numele Rittberg.
TORNA Õ Tarna Mare.

TOROIAGA, masiv muntos în SE M-ţilor
Maramureş, situat între valea râului
Vaser (la N) şi cea a râului Ţâşla (la S),
alcătuit din andezite şi diorite din cadrul
erupţiilor neogene, acoperite marginal
de depozite sedimentare paleogene (gresii, argile marnoase, conglomerate). În
partea de NV apar şisturi cristaline
amfibolitice. Se prezintă sub forma unei

culmi centrale, orientată NV-SE,
fragmentată de văi, din care se desprind
mai multe culmi laterale. Alt. max.: 1 930
m (vf. Toroiaga). Păstrează slabe forme
glaciare şi periglaciare. Zăcăminte de
mangan. Acoperit cu păduri de răşinoase
în amestec cu fag, iar la peste 1 800 m alt.
tufărişuri subalpine şi pajişti alpine.
TÖRÖK SZÁKOS Õ Sacoşu Turcesc.

TORTOMAN, com. în jud. Constanţa,
alcătuită din 2 sate, situată în Pod.
Carasu, pe râul Tortoman; 1 727 loc.
(1 ian. 2011): 904 de sex masc. şi 823 fem.
Produse lactate. Viticultură. Culturi de
cereale. Creşterea bovinelor. Satul
Tortoman apare menţionat documentar
în 1642, iar până în 1993 a fost în
componenţa com. Siliştea, jud. Constanţa.

TOTEŞTI, com. în jud. Hunedoara,
alcătuită din 5 sate, situată în partea de
V a Depr. Haţeg, la poalele de SE ale
M-ţilor Poiana Ruscăi, pe interfluviul Râu
Mare–Breazova; 1 924 loc. (1 ian. 2011):
951 de sex masc. şi 973 fem. Halte de c.f.
(în satele Cârneşti şi Păclişa). Nod rutier.
Pe Râu Mare, în satele Cârneşti, Toteşti
şi
Păclişa,
au
fost
construite
hidrocentralele Cârneşti I (15,9 MW,
intrată în funcţiune în 1988), Cârneşti II
(11,5 MW, 1988), Toteşti I (15,9 MW,
1988), Toteşti II (15,9 MW, 1989), Păclişa
(15,9 MW, 1988). Pomicultură (meri,
pruni, peri). În satul Toteşti, menţionat
documentar în 1416, au fost descoperite
(1889) mai multe brăţări din aur, datând
din perioada dacică, precum şi o fibulă
din bronz de la sf. primei Epoci a fierului
(Hallstatt). Castelul „Pogany” (sec. 19,
renovat în 2001), cu parc de 18,5 ha, în
satul Păclişa.

TRAIAN 1. Com. în jud. Bacău, alcătuită
din 5 sate, situată în NV Colinelor
Tutovei, pe stg. Siretului, la confl. cu
Valea Morii; 2 945 loc. (1 ian. 2011): 1 470
de sex masc. şi 1 475 fem. Prelucr. lemnului şi a metalelor. Viticultură. Creşterea
ovinelor. Pomicultură (meri, pruni, cireşi).
Satul Traian a luat fiinţă în 1879 pe malul
stg. al Siretului. Până la 3 mart. 2005, com.
T. a avut în componenţă satul Prăjeşti,
care la acea dată a devenit comună de
sine stătătoare.
2. Com. în jud. Brăila, alcătuită din 4
sate, situată în partea de NE a Câmpiei
Brăilei; 3 609 loc. (1 ian. 2011): 1 815 de
sex masc. şi 1 794 fem. Staţie de c.f. (în
satul Urleasca), inaugurată la 13 sept.
1872. Nod rutier Culturi de cereale,
plante tehnice, uleioase şi de nutreţ, de

leguminoase pentru boabe ş.a. Creşterea
bovinelor (în satul Silistraru). Satul Traian
a luat fiinţă în 1880 cu numele Muftiu, iar
satele Silistraru şi Urleasca în 1828 şi,
respectiv, 1858. Conacul „Orezeanu”
(1908), în satul Traian.
3. Com. în jud. Ialomiţa, formată
dintr-un sat, situată în Câmpia Bărăganului; 3 741 loc. (1 ian. 2011): 1 942 de sex
masc. şi 1 799 fem. Culturi de cereale,
floarea-soarelui, plante tehnice şi de
nutreţ ş.a. Com. T. a fost înfiinţată la
22 apr. 2003 prin desprinderea satului
Traian din com. Griviţa, jud. Ialomiţa.
4. Com. în jud. Olt, formată dintr-un
sat, situată în partea centrală a Câmpiei
Romanaţi, pe râul Valea Pârliţi; 3 237 loc.
(1 ian. 2011): 1 673 de sex masc. şi 1 564
fem. Culturi de cereale, plante tehnice şi
de nutreţ etc.
5. Com. în jud. Teleorman, alcătuită
din 2 sate, situată în Câmpia Boian, în
lunca şi pe terasa de pe stg. Dunării; 1 837
loc. (1 ian. 2011): 878 de sex masc. şi 959
fem. Culturi de cereale, plante tehnice şi
de nutreţ, legume ş.a. Viticultură. Pescuit.
Satul Traian a luat fiinţă în 1880 prin
împroprietărirea însurăţeilor.
TRAIAN VUIA, com. în jud. Timiş,
alcătuită din 6 sate, situată în zona de
contact a Câmpiei Lugojului cu Dealurile
Lugojului, pe cursul superior al râului
Bega şi pe afl. său Săraz; 2 021 loc. (1 ian.
2011): 1 004 de sex masc. şi 1 017 fem.
Reşed. com. este satul Sudriaş. Staţie (în
satul Traian Vuia) şi haltă de c.f. (în satul
Susani). Nod rutier. Prelucr. lemnului.
Culturi de cereale, plante uleioase şi de
nutreţ, legume etc. Pomicultură (pruni,
meri, piersici). În satul Surducu Mic ,
atestat documentar în 1511, se află
Muzeul memorial „Traian Vuia” (cu
documente şi obiecte ale marelui inventator român) şi un parc dendrologic cu
peste 500 de exemplare de arbori. Pe terit.
satului Susani a fost descoperit (1966–
1967) un tumul în care s-au găsit patru
urne funerare bitronconice negre şi brunroşcate, lustruite, cu decor plastic,
umplute cu fragmente de ceşti şi urcioare
datând de la începutul Epocii fierului. În
satul Sudriaş menţionat documentar,
prima oară, în perioada 1371–1372, se află
o biserică din 1883, în satul Traian Vuia,
atestat documentar în 1346, există o
biserică din1884, iar în satul Surducu Mic,
o biserică din 1788. Pînă în 1924, satul
Traian Vuia s-a numit Bujoru, iar
denumirea actuală i-a fost atribuită în 1950.

TRANSFĂGĂRĂŞAN, şosea naţională
de altitudine, în lungime totală de 92 km
(construită în 1 611 zile şi inaugurată la
20 sept. 1974), care traversează creasta
M-ţilor Făgăraş, în zona lacului Bâlea
(2 034 m alt.), printr-un tunel de 887,67 m
lungime (cel mai lung tunel auto din
România). Şoseaua străbate zone deosebit
de pitoreşti, în cadrul cărora se remarcă
unele obiective turistice (lacul de acumulare Vidraru, văile glaciare Capra,
Bâlea şi Cârţişoara), trecând peste 27 de
viaducte şi poduri şi 550 de podeţe,
asigurând legătura pe o variantă mai
scurtă, dar mai dificilă, între Muntenia
(jud. Argeş) şi Transilvania (jud. Sibiu).
Şoseaua este afectată pe unele porţiuni de
frecvente căderi de stânci, care
îngreunează circulaţia. Pe timpul iernii
nu se poate circula din cauza stratului de
zăpadă gros şi persistent.

TRANSILVANIA
1.
Depresiunea
Transilvaniei
(sau
Depresiunea
colinară a Transilvaniei), vastă unitate
fizico-geografică în partea central-nordică
a României, situată în interiorul arcului
carpatic, între M-ţii Făgăraş, Cindrel şi
Şureanu (la S), masivele Trascău şi
Muntele Mare (la V), M-ţii Gilău,
Vlădeasa şi Meseş (la NV), M-ţii Gutâi,
Ţibleş şi Rodna (la N) şi M-ţii Bârgău,
Căliman, Gurghiu, Harghita şi Perşani (la
E). În partea de NV, aliniamentul
munţilor scunzi („jugul intracarpatic”)
separă Depr. Transilvaniei de Dealurile
Silvano-Someşene. Depr. Transilvaniei
este de origine tectonică şi s-a format la
sf. Erei mezozoice prin scufundarea unei
părţi din masa cristalinului. Depr. Transilvaniei este o regiune fizico-geografică
complexă, predominant deluroasă, cu
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aspect de podiş nu prea înalt, cu o
structură aproximativ orizontală a
straturilor care, pe alocuri, sunt deranjate
de unele mişcări de boltire ce au generat
domuri gazeifere sau salifere. Depr.
Transilvaniei include în perimetrul său o
mare unitate centrală, cunoscută sub
numele de Pod. Transilvaniei (care
cuprinde Câmpia colinară a Transilvaniei,
Pod. Târnavelor şi Pod. Someşan),
precum şi mai multe unităţi marginale,
cum sunt depresiunile de contact din S şi
V (Depr. Făgăraş, Depr. Sibiu, Depr.
Sălişte, Depr. Alba Iulia, Depr. Turda) şi
depresiunile şi dealurile subcarpatice de
la contactul cu munţii vulcanici neogeni
din E. Pod. Transilvaniei prezintă limite
evidente, clare, pe cea mai mare parte a
contactului său cu reg. muntoase care îl
înconjură. Astfel, la contactul cu zonele
montane înconjurătoare se detaşează
unităţi subcarpatice, depresiuni, piemonturi (în E, S şi SE) şi glacisuri (în V şi SV),
iar în peisajul morfologic din interiorul
Pod. Transilvaniei se remarcă preponderenţa dealurilor şi a colinelor, cu
flancuri slab înclinate (5–10°), cu aspect
domol, ce dau o linie ondulată interfluviilor, precum şi o mare varietate de
pornituri de teren (îndeosebi alunecări pe
supr. mari) şi aliniamente de cueste. Alt.
Pod. T. variază de la 200 m (în SV) până
la 850 m (în E), însă cea mai mare parte
se menţine la 450–600 m alt. Încadrarea
Pod. T. în interiorul arcului carpatic,
creşterea sa altimetrică spre E, desfăşurarea pr. culoare largi de vale pe direcţie
E-V impun uşoare variaţii ale elementelor
climatice şi de vegetaţie. Astfel, temp.
medie multianuală oscilează între 6°C în
E şi 8,9°C în SV (unde se produc şi
frecvente manifestări föhnale), iar
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precipitaţiile medii variază între 550 mm
(în SV) şi 700–800 mm (în E). Vegetaţia
este reprezentată prin păduri de fag şi
păduri de gorun în amestec cu fag (în E
şi NE) şi prin păduri de gorun şi de stejar
(în S). Partea centrală a Pod. T. (Câmpia
colinară a Transilvaniei) este în prezent
complet despădurită, de aceea a fost
considerată de unii autori ca făcând parte
din zona de silvostepă. Al. Borza a
demonstrat apartenenţa sa la zona
pădurilor de cvercinee, aspectul actual
datorându-se îndelungatei utilizări
antropice. Extrazonal, pe versanţii însoriţi,
se întâlneşte şi vegetaţie xerofilă (colilie,
bărboasă), iar pe alocuri şi vegetaţie
higrofilă şi de sărătură. Reţeaua hidrografică majoră este formată din râurile
Mureş, Târnava Mare şi Târnava Mică (cu
afl. lor) care traversează partea centrală a
Pod. T., formând adevărate culoare de
vale, precum şi de arterele limitrofe (Olt,
Someşu Mare, Someşu Mic) care
colectează numeroşii afl. ce drenează
Pod. T. Caracteristice, în special la N de
râul Mureş, sunt cuvetele lacustre (Ţaga,
Cătina, Geaca, Zau de Câmpie, Bujor,
Tăureni, Lacul Ştiucii etc.) formate în
lungul văilor prin bararea naturală
(alunecări de teren) sau artificială (iazuri)
a acestora, iar alte lacuri s-au format în
fostele saline (Ocna Mureşului, Ocna
Sibiului). Pod. T. conţine bogate şi variate
resurse de subsol: gaze naturale (peste 50
de câmpuri gazeifere) cu un procent
ridicat (peste 90%) de metan, zăcăminte
de sare gemă, numeroase izv. cu ape
clorosodice şi iodurate, mat. de constr.
(gips, tufuri, argile, marne, nisipuri etc.).
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Totodată, este o importantă zonă
cerealieră, pomi-viticolă şi de creştere a
animalelor. În cadrul acestei mari unităţi
fizico-geografice a Pod. T., unii geografi
(printre care şi Victor Tufescu) includ şi
Pod. Someşan, unitate relativ similară ca
structură şi morfologie, extinsă dincolo
de văile Someşului Mic şi Someşului
Mare până la „jugul intracarpatic” Meseş
–Ţicău–Preluca. Din punct de vedere
fizico-geografic, mai mulţi geografi,
începând cu L. Sawicki (1912) şi continuând cu Vintilă Mihăilescu (1966), Victor
Tufescu ş.a., consideră valea Mureşului,
între Reghin şi Alba Iulia, ca având
caracter de limită geografică ce desparte
Pod. T. în două mari subdiviziuni, ca
nişte „discontinuităţi geografice” cu
caracteristici diferenţiate: Câmpia colinară
a Transilvaniei (la N de valea Mureşului)
şi Pod. Târnavelor (la S de aceasta).
2. Subcarpaţii Transilvaniei (Subcarpaţii interni sau Dealurile şi depresiunile circumtransilvănene), unitate
fizico-geografică situată la contactul
dintre Pod. Transilvaniei (în V) şi grupa
munţilor vulcanici din partea de V a
Carpaţilor Orientali (în E). Este o regiune
cutată (anticlinale, sinclinale, străpungeri
diapire), formată dintr-un complex de
culmi deluroase, de tip subcarpatic, cu
înălţimi cuprinse între 600 şi 1 080 m alt.,
care închid între ele depresiuni de
eroziune şi structurale, uneori dezvoltate
pe axul unor anticlinale diapire. Şirul
depresiunilor subcarpatice (submontane)
Hoghiz–Homoroade–Odorheiu Secuiesc–
Praid– Sovata este mărginit către V de
lanţul dealurilor subcarpatice Rez
(933 m), Plopiş (1 050 m), Şiclod (1 028
m), Bicheş (1 080 m), Osoiu (739 m).
Depresiunile subcarpatice au deschideri
largi (adevărate „ţări” submontane),
prezintă terase fluviale şi lunci extinse şi
sunt bine populate, iar dealurile subcarpatice care le străjuiesc reprezintă o
reliefare directă a boltirilor anticlinale
(Rez, Bădeni) sau apar ca sinclinale ori
flancuri de sinclinale suspendate (Şiclod,
Bicheş), fiind acoperite cu păduri de fag,
în amestec cu gorun, carpen ş.a. Depresiunile intracolinare (Reghin, MăgheraniAtid, Şimoneşti-Cobăteşti, Archita, Beia
ş.a.) formează (împreună cu culoarele de
vale) un uluc îngust, iar dealurile mai
scunde (400–600 m alt.) care le închid sunt
acoperite cu păduri. Subcarpaţii
Transilvaniei se diferenţiază prin unele

caracteristici de zona montană din E şi
de cea de podiş din V, fiind o veritabilă
regiune de tranziţie între cele două
unităţi fizico-geografice marginale.
Contactul Subcarpaţilor Transilvăneni cu
Pod. Transilvaniei este marcat tectonic
de trecerea evidentă de la cutele normale
la domuri, iar contactul cu munţii
prezintă un aspect original, determinat
de raporturile anormale între formaţiunile de bazin şi cele vulcanice, respectiv afundarea celor dintâi sub pătura
groasă de aglomerate ale platoului
vulcanic. Ca urmare, limita dintre munţii
vulcanici şi Subcarpaţii Transilvaniei este
marcată de un abrupt de 300–400 m.
Subcarpaţii Transilvaniei, alcătuiţi în
general din depozite sedimentare (argile,
gresii, marne, microconglomerate,
nisipuri, pietrişuri, sare etc.), de vârstă
mio-pliocenă, constituie un tip subcarpatic original (cu o oarecare independenţă faţă de ariile învecinate), care s-a
format în condiţii geografice asemănătoare (dar nu identice) cu Subcarpaţii
externi, având vădite aspecte de înrudire
cu aria subcarpatică externă (dar nu
sinonimă), cum este de exemplu zonalitatea geomorfologică specifică sistemului subcarpatic (munte sau piemont
submontan – depresiune sinclinală –
culme anticlinală – depresiune intracolinară), structura lor cutată ş.a.
3. Câmpia Transilvaniei Õ Câmpia
colinară a Transilvaniei.
TRASCĂU 1. Munţii ~, masiv muntos în
SE M-ţilor Apuseni (Carpaţii Occidentali)
îmbrăţişat de văile râurilor Ampoi (la S
şi SV), Abrud (la V), Arieş (la N şi NE) şi
de Dealurile Aiudului către E. Comple-

Trascău (1). Aspect din Munţii Trascău

xitatea structural-petrografică (alcătuit
din calcare compacte jurasice şi formaţiuni de fliş cretacic, străpunse de
bazalte şi andezite, precum şi din iviri de
şisturi cristaline) a determinat formarea
unui relief variat, concretizat prin
numeroase forme carstice (Cheile Turzii,
Cheile Râmeţului, Peştera Huda lui
Păpară ş.a.), creste calcaroase de un
remarcabil pitoresc (culmile Bedeleu şi
Ciumerna, Colţii Trascăului), măguri
vulcanice (între care se evidenţiază
Detunata Goală şi Detunata Flocoasă),
măguri calcaroase izolate (Piatra Craivii,
Piatra Cetii, Corabia etc.), abrupturi
calcaroase etc. Alt. max.: 1 437 m (vf.
Poieniţa). Important nod hidrografic şi
interesantă şi atrăgătoare zonă turistică
de un farmec inegalabil. Zăcăminte auroargentifere şi cuprifere. Acoperit cu
păduri de fag şi de molid.
2. Õ Rimetea.

TREI APE 1. Lac de acumulare în NE
M-ţilor Semenic, format prin bararea
zonei de confl. a pâraielor Semenic, Brebu
şi Grădiştea. Supr.: 52,6 ha; vol.: 4,8 mil.
m3.
2. Staţiune climaterică şi de odihnă,
de interes local, cu funcţionare permanentă, situată în NE M-ţilor Semenic, la
850 m alt., pe malul lacului Trei Ape, în
arealul com. Brebu Nou (jud. CaraşSeverin), la 37 km SE de municipiul
Reşiţa. Climat specific montan, cu temp.
medii anuale de c. 7°C (în iul. medii
termice de 16°C, iar în ian. de –5°C) şi
precipitaţii abundente (900–1 000 mm
anual). Iernile sunt friguroase, cu zăpadă
multă, din noiembrie până în aprilie,

Trei Ape. Lacul si staţiunea

favorabilă practicării schiului. Staţiunea
este de fapt un complex turistic montan
(alcătuit din hotelul „Trei Ape” şi mai
multe căsuţe plasate pe malul lacului)
situat în mijlocul naturii, ferit de orice
zgomot şi poluare, cu aer curat, lipsit de
praf şi alergeni, unde pot fi efectuate
vacanţe reconfortante şi unde se poate
reface capacitatea de muncă după stări
de surmenaj fizic şi intelectual.
TREI IEZERE, lac în partea central-nordică
a Deltei Dunării, la E de satul Mila 23, legat
prin canale de gârlele Lopatna şi Şontea.
Supr.: 5 km2. Important bazin piscicol.
TREPPEN Õ Dumitra (2).

TREZNEA, com. în jud. Sălaj, formată
dintr-un sat, situată la poalele de E ale
M-ţilor Meseş; 1 024 loc. (1 ian. 2011): 512
de sex masc. şi 512 fem. Centru de cusături
populare. Până la 12 iul. 1995, satul
Treznea, atestat documentar în 1440, a
făcut parte din com. Agrij, dată la care a
fost declarat comună de sine stătătoare
şi, totodată, localitate martir. La 9 sept.
1940, o subunitate a trupelor horthyste
de ocupaţie a omorât în plină zi, cu o
barbarie greu de imaginat, 93 de locuitori
ai satului Treznea (din care 87 români şi
6 evrei, iar dintre aceştia 23 de copii sub
12 ani). Monument dedicat acestor
victime. Castel (sec. 19), în ruină după
1990, monument istoric.
TRIEBSWETTER Õ Tomnatic.

TRIFEŞTI 1. Com. în jud. Iaşi, alcătuită
din 4 sate, situată în lunca şi pe terasele
de pe dr. râului Prut, în zona de contact
cu Colinele Pădureni-Căneşti, la graniţa
cu Republica Moldova; 3 795 loc. (1 ian.
2011): 1 911 de sex masc. şi 1 884 fem.
Muzeu memorial „Costache Negruzzi”
(în satul Hermeziu). Expl. de gresii şi de
balast. Moară. Culturi de cereale, plante
tehnice şi de nutreţ, legume ş.a. Creşterea
bovinelor. Apicultură. În arealul satului
Trifeşti, menţionat documentar, prima

oară, în 1624, au fost descoperite
fragmente de vase ceramice datând din
Neolitic, iar în punctul numit „La Curte”
au fost identificate 23 de morminte, din
care 3 datează din Hallstatt-ul timpuriu
şi 20 din sec. 13–14. În satul Hermeziu
(numit iniţial Trifeştii Vechi, iar între 1950
şi 20 mai 1996, Lunca Prutului) se află
biserica având hramul „Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena” (1839) şi casele fam.
Negruzzi (sec. 19), cu parc. Aici este
înmormântat Costache Negruzzi; biserica
având hramul „Sfânta Treime” (1848), în
satul Vladomira. Până la 7 apr. 2004, com.
T. a avut în componenţă satele Rădeni şi
Roşcani, care la acea dată au format com.
Roşcani, jud. Iaşi.
2. Com. în jud. Neamţ, alcătuită din
2 sate, situată la poalele de SE ale Culmii
Corni-Runcu din Subcarpaţii Neamţului,
la contactul cu terasele de pe dr. râului
Siret, la confl. râului Româneşti cu Valea
Negră; 5 237 loc. (1 ian. 2011): 2 564 de
sex masc. şi 2 673 fem. Iazuri pentru
piscicultură. În satul Trifeşti se află
biserica având hramul „Sfântul Nicolae”
(1798–1799, cu pridvor adăugat în 1896
şi reparată în anii 1905–1906 şi 1935), iar
în satul Miron Costin există biserica ce
poartă hramul „Duminica Tuturor
Sfinţilor” (1520, cu exonartex adăugat în
1700 şi pridvor din 1894, şi picturi murale
interioare executate de N. Zarma în anii
1923–1925).
TRIFEŞTII VECHI Õ Trifeşti (1).

TRITENII DE JOS, com. în jud. Cluj,
alcătuită din 6 sate, situată în SV Câmpiei
Sărmaşului, pe Valea Largă; 4 781 loc. (1
ian. 2011): 2 493 de sex masc. şi 2 288 fem.
Fabrică de cărămidă. Morărit; produse
de panificaţie. Culturi de cereale, cartofi,
plante de nutreţ, sfeclă de zarhăr ş.a.
Creşterea bovinelor, ovinelor, porcinelor.
Pomicultură. Viticultură. Muzeu etnografic (în satul Tritenii de Jos); casa
memorială „Pavel Dan” (în satul Clapa);
Vestigii din epocile bronzului şi fierului
şi din perioada roamnă (o villa rustica,
sec. 2–3). În satul Tritenii de Jos,
menţionat documentar, prima oară, în
1332, se află biserica având hramul
„Adormirea Maicii Domnului” (sec. 17,
cu picturi murale interioare din 1762).
TRIVALE, Mănăstirea ~ Õ Piteşti (3).

TRIVALEA-MOŞTENI, com. în jud.
Teleorman, alcătuită din 3 sate, situată în
Câmpia Găvanu-Burdea, pe râul
Teleorman; 2 760 loc. (1 ian. 2011): 1 379
de sex masc. şi 1 381 fem. Expl. de petrol
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şi gaze naturale. Culturi de cereale,
floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, plante
de nutreţ, leguminoase pentru boabe,
legume etc. Viticultură. În satul TrivaleaMoşteni se află o biserică din anul 1835,
iar în satul Brătăşani există biserica ce
poartă hramul „Sfântul Nicolae” (1839).
În satul Deparaţi (numit Schela până la 15
ian. 2002) sunt conacele „Trandafirescu–
Slăvescu” (1860), „Jean Vetrea” (a doua
jumătate a sec. 19) şi „Al. Depărăţeanu”
(a doua jumătate a sec. 19). Pâlc de pădure
de interes turistic (în satul Brătăşani).
TROESMIS Õ Turcoaia.

TROIANUL, com. în jud. Teleorman,
alcătuită din 3 sate, situată în zona de
contact a Câmpiei Boian cu Câmpia
Găvanu-Burdea pe valea râului Urlui;
3 141 loc. (1 ian. 2011): 1 534 de sex masc.
şi 1 607 fem. Haltă de c.f. (în satul
Troianul), inaugurată la 12 sept. 1887.
Culturi de cereale, plante uleioase, tehnice
şi de nutreţ, leguminoase pentru boabe
etc. Viticultură. Până la 1 ian. 1965, satul
şi com. T. s-au numit Belitori. În arealul
com. T. se află Pădurea Cornetu în care
vegetează bujorul românesc (Paeonia
peregrina var. romanica), specie endemică,
ocrotită de lege, declarată rezervaţie
naturală la 12 ian. 2005, extinsă pe 71 ha.
TROPAEUM TRAIANI Õ Adamclisi.

TROTUŞ 1. Râu în partea central-estică
a României, afl. dr. al Siretului în aval de
Adjud; 162 km; supr. bazinului: 4 456
km2. Izv. din Culmea Păltiniş (M-ţii Ciuc),
de la 1 360 m alt., urmează pe o mică
porţiune, pe direcţie S-N, linia tectonică
longitudinală a zonei de fliş, străbătând
pasul Ghimeş şi Depr. Ghimeş, iar în
arealul com. Ghimeş-Făget (jud. Bacău)
îşi schimbă brusc direcţia de curgere către
SE, sculptându-şi valea transversal în
formaţiunile de fliş, separând M-ţii
Tarcău (în N) de M-ţii Ciuc (în S). În acest
sector superior, T. curge vijelios pe o
pantă longitudinală accentuată (în medie
33‰). În aval de com. Asău pătrunde în
Depr. Dărmăneşti, delimitată la E de
M-ţii Berzunţi şi la V de M-ţii Nemira, pe
care este obligat s-o părăsească (după c.
20 km lungime) prin îngustarea (Defileul)
de la Târgu Ocna, după care curge liniştit
şi meandrat. În aval de Târgu Ocna, în
arealul municipiului Oneşti din Depr.
Caşin, T. întâlneşte o importantă „piaţă”
de adunare a apelor unde primeşte ca afl.

1012

Trotuşanu

râurile Oituz, Caşin şi Tazlău, care îi
suplimentează volumul de apă transportat. În continuare, T. traversează zona
subcarpatică, separând Dealul Ouşoru
din partea de N a Subcarpaţilor Vrancei
de Culmea Pietricica Bacăului, trece prin
municipiul Adjud şi apoi se varsă în Siret,
unde are un debit mediu de 25 m3/s. Afl.
pr.: Bolovăniş, Camenca, Asău, Tazlău (pe
stg.), Boroş, Sulţa, Ciobănuş, Uz,
Dofteana, Slănic, Oituz, Caşin, Bogdana,
Popeni (pe dr.).
2. Subcarpaţii Trotuşului Õ Tazlău
(2).
3. Munţii Trotuşului, denumirea
generică sub care este cunoscut sectorul
Carpaţilor Orientali cuprins între valea
Bistriţei şi a Bicazului (la N), valea
Oituzului (la S), Depr. Braşov şi Depr.
Ciuc (la V) şi Subcarpaţii Moldovei (la E).
În acest sector sunt incluşi M-ţii Tarcău,
Goşmanu, Ciuc, Berzunţi şi Nemira.
TROTUŞANU, Mănăstirea ~ Õ Moviliţa
(3).

TRUŞEŞTI, com. în jud. Botoşani,
alcătuită din 6 sate, situată în Câmpia
Jijiei Superioare, pe râul Jijia, în zona de
confl. cu Drislea; 5 661 loc. (1 ian. 2011):
2 814 de sex masc. şi 2 847 fem. Staţie (în
satul Truşeşti) şi haltă de c.f. (în satul
Buhăceni), inaugurate la 1 iun. 1896. Nod
rutier. Fabrică de zahăr (din 1960,
falimentată în 1996). Creşterea bovinelor.
Culturi de cereale, plante de nutreţ etc.
Viticultură. Pomicultură. Muzeu,
inaugurat în 2008. Pe terit. satului
Ionăşeni au fost descoperite (1951, 1959,
1961) vestigiile unei aşezări fortificate,
datând din Neolitic (cultura Cucuteni),
în care s-au găsit vase ceramice mari,
pentru provizii, cu decor pictat,
caracteristic culturii Cucuteni, figurine
feminine din teracotă, modele mici de
mobilier (masă-altăraş, scaun cu spătar)
ş.a., precum şi o necropolă din Eopca
bronzului, aparţinând culturii Monteoru
(milen. 2 î.Hr.). Satul Drislea apare
menţionat documentar, prima oară, în
1432, satul Buhăceni în 1491, iar satul
Truşeşti la 5 febr. 1568. Bisericile cu
acelaşi hram – „Sfântul Nicolae”, în satele
Truşeşti (1829) şi Ionăşeni (1859–1865);
bisericile din lemn cu hramurile „Sfinţii
Voievozi” (sec. 17, reparată în 1839) şi
„Sfântul Dumitru” (1825), în satele Buhăceni şi Ionăşeni.

TUDORA 1. Masiv deluros în partea
central-nordică a Dealului Mare (Pod.
Sucevei), alcătuit predominant din marne
argiloase, argile şi nisipuri sarmaţiene,
reprezentând alt. max. a acestuia (587 m).
2. Com. în jud. Botoşani, formată
dintr-un sat, situată la poalele de NV ale
dealului cu acelaşi nume, pe stg. Văii
Siretului; 5 191 loc. (1 ian. 2011): 2 728 de
sex masc. şi 2 463 fem. Expl. de gresii şi
de balast. Moară pentru măcinat cereale.
Pomicultură (meri, pruni, peri, nuci). În
satul Tudora, atestat documentar la 6 ian.
1395, se află biserica „Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena” (1842), un rateş din
sec. 19 (azi locuinţă) şi mai multe case
vechi, între care se remarcă aceea numită
„Cantacuzino-Paşcanu” (1842), construită
în stil moldovenesc (de plan poligonal,
cu multe încăperi şi cu terasă-cerdac),
declarată monument istoric. În arealul
com. T. există o rezervaţie forestieră, cu
arbori seculari de tisă (Taxus baccata),
extinsă pe 124,7 ha.

TUDOR VLADIMIRESCU 1. Com. în jud.
Brăila, alcătuită din 3 sate, situată în NE
Câmpiei Brăilei; 1 963 loc. (1 ian. 2011):
950 de sex masc. şi 1 013 fem. Culturi de
cereale, plante uleioase, tehnice şi de
nutreţ, leguminoase pentru boabe, pepeni
etc. Creşterea bovinelor. În satul Tudor
Vladimirscu, înfiinţat în 1878 prin împroprietărirea însurăţeilor, se află biserica
„Sfinţii Trei Ierarhi” (1884). Până la 3 oct.
2003, com. T.V. a avut în componenţă satul
Cazasu, care la acea dată a devenit com.
de sine stătătoare.
2. Com. în jud. Galaţi, formată dintrun sat, situată în zona de contact a
Câmpiei Siretului Inferior cu Câmpia
Tecuciului, pe stg. văii Siretului şi a râului
Călmăţui; 5 445 loc. (1 ian. 2011): 2 671 de
sex masc. şi 2 774 fem. Haltă de c.f. Nod
rutier. Culturi de cereale, plante uleioase,
legume etc. Viticultură. Satul Tudor
Vladimirscu a luat fiinţă în 1881 prin
stabilirea aici a locuitorilor din satul
Privalu şi din alte sate, veniţi în urma
inundaţiilor catastrofale provocate de
Siret. Biserică (1883). Aici se află
mănăstirea „Vladimireşti” (de maici),
ctitorită în 1938 de Vasilica Gurău,
calugărită cu numele Veronica. Paraclisul
mănăstirii a fost construit în 1939-1940,
biserica „Adormirea Maicii Domnului”
a fost zidită în anii 1941–1943, iar cele 50
de chilii din cărămidă şi atelierul au fost
realizate în 1940–1954. Biserica (în stil
moldovenesc) păstrează la interior picturi
murale executate în anii 1942–1943.

Desfiinţată la 14 febr. 1956 de autorităţile
comuniste, mănăstirea a fost reînfiinţată
în martie 1990, refăcută şi restaurată în
1991. Colecţie de icoane vechi (106 icoane
datând din sec. 18–19). Ateliere de pictură, de mobilier bisericesc, de croitorie,
broderie, tricotaje, de covoare ş.a. Mănăstirea adăposteşte c. 200 de călugăriţe fiind
din acest punct de vdere, a treia din ţară
ca număr de vieţuitori, după mănăstirile
Agapia şi Varatec.
3. Õ Suceveni.

TUFENI, com. în jud. Olt, alcătuită din 3
sate, situată în Câmpia Boian, pe stg.
râului Vedea şi pe râul Tecuci; 3 010 loc.
(1 ian. 2011): 1 488 de sex masc. şi 1 522
fem. Nod rutier. Expl. de petrol şi gaze
naturale. Culturi de cereale. Biserica
„Sfântul Gheorghe” (1870), în satul
Tufeni.
TUFEŞTI, com. în jud. Brăila, formată
dintr-un sat, situată în partea de E a
Câmpiei Bărăganului, pe stg. Dunării;
5 576 loc. (1 ian. 2011): 2 780 de sex masc.
şi 2 796 fem. Nod rutier. Prelucr. laptelui;
produse de panificaţie. Moară. Creşterea
bovinelor. Culturi de cereale, legume etc.
Pescuit. Muzeu etnografic şi de artă
populară. În satul Tufeşti, menţionat
documentar în 1832, se află biserica
„Sfântul Nicolae” (1834).

TULCA, com. în jud. Bihor, alcătuită din
2 sate, situată în zona de contact a Câmpiei Miersigului cu Câmpia Crişurilor, pe
stg. canalelor Culişer şi Crişurilor; 2 835
loc. (1 ian. 2011): 1 417 de sex masc. şi
1 418 fem. Producţie de încălţăminte.
Abator. Moară pentru măcinat cereale;
produse de panificaţie. Creşterea bovinelor, ovinelor, porcinelor. Culturi de
cereale, plante de nutreţ, cartofi, sfeclă
de zahăr, cânepă, legume etc. Satul Tulca
apare menţionat documentar prima oară,
în 1215, iar satul Căuaşd în 1316.

TULCEA 1. Braţul ~, sector al cursului
inf. al Dunării, în extremitatea de V a
Deltei Dunării, cuprins între Ceatalul
Chiliei şi Ceatalul Sfântu Gheorghe.
Lungime: 19 km; lăţimea max.: 300 m; ad.
max.: 47 m (în faţa municipiului Tulcea);
debitul mediu multianual: 2 600 m3/s.
Transportă 38% din apele fl. Dunărea.
Coeficient de sinuozitate: 1,40. Reprezintă
pr. cale navigabilă fluvio-maritimă a
Dunării. În aval de municipiul Tulcea, la
Ceatalul Sfântu Gheorghe, braţul T. se
bifurcă în braţele Chilia şi Sfântu
Gheorghe.

2. Dealurile Tulcei, zonă deluroasă
situată în partea de N a Dobrogei, parte
componentă a Pod. Dobrogei de Nord,
extinsă la E de aliniamentul cursurilor
superioare ale râurilor Teliţa şi Valea
Adâncă, paralel cu valea Dunării, sub
forma unei culmi prelungi, domoală şi
nu prea înaltă (valorile altitudinale se
menţin în jur de 200 m), dominată de
numeroase vârfuri izolate (Stânca Mare
205 m, Somova 225 m, Beiu 201 m,
Beştepe 242 m, Redi 206 m ş.a.). Din
partea centrală a culmii pr. se ramifică,
spre S, o culme secundară, reprezentată
prin Dealurile Uzum (222 m), Orta Bair
(206 m) şi, izolat, Dealul Denistepe sau
Dealul Mării (270 m) care închid către E
şi S Depr. Nalbant. Dealurile T. sunt
constituite din formaţiuni paleozoice
(cuarţite, şisturi cuarţitice, filite) şi
mezozoice (calcare cenuşii-negre,
conglomerate, marno-calcare ş.a.). Sub
raport morfologic, caracteristica reliefului
este dată de insularitatea masivelor
deluroase, cauzată de eroziunea efectuată
de agenţii modelatori externi, precum şi
de „înecarea” lor în pătura groasă de
loess care ocupă o suprafaţă foarte mare.
Alt. max.: 270 m (Dealul Denistepe). Expl.
de baritină, min. complexe, dolomit,
calcare, gresii ş.a. Viticultură.
3. Municipiu, reşed. jud. cu acelaşi
nume, situat în SE României, în partea
de N a Dobrogei, la poalele de N ale
Dealurilor Tulcei (este extins pe şapte
coline – Hora, Dealu Mare, Carierei,
Taberei sau Cazărmii ş.a. –, în formă de
amfiteatru cu deschidere spre Dunăre),
pe malul dr. al braţului Tulcea, la 30 m

Tulcea (3). Monumentul Independenţei

alt., la 71,3 km V de ţărmul Mării Negre;
90 272 loc. (1 ian. 2011): 43 572 de sex
masc. şi 46 700 fem. Supr.: 177,2 km2, din
care 58,7 km2 în intravilan; densitatea:
1 538 loc./km2. Port fluvio-maritim.
Aeroport situat în com. Mihail
Kogălniceanu, la 15 km S de oraş. Staţie
finală de c.f. Nod rutier. Expl. de calcar,
de granit şi gresii cuarţoase. Centrală
electrică şi de termoficare. Constr. şi
reparaţii navale (traulere pentru pescuit
oceanic, bacuri, drăgi, vase-dormitor etc.);
constr. de utilaj chimic. Producţie de
alumină, de feroaliaje (ferosiliciu,
feromangan, silicomangan) necesare
realizării oţelurilor de toate calităţile, de
instalaţii frigorifice, de piese şi subansamble pentru automobile, de mobilă,
textile (conf., tricotaje, covoare), de
pielărie şi încălţăminte, de mase plastice
(din 1984), de plăci de stufit, de pavele
pentru străzi şi de produse alim.
(conserve de peşte, legume şi fructe,
preparate din carne şi lapte, băuturi
alcoolice, bere, dulciuri, produse de
panificaţie etc.). Antrepozite frigorifice.
Poligrafie. Ferme de creştere a bovinelor,
porcinelor şi păsărilor. Piscicultură.
Apicultură. Viticultură. Activitatea
industrială a municipiului T. precum şi
faptul că mai mult de jumătate din
traficul de călători pe Dunăre şi că
aproape întreaga activitate turistică în
Delta Dunării se realizează prin Tulcea
au impus construirea unui nou port
fluvio-maritim inaugurat în 1972).
Considerat „Poartă de intrare în Delta
Dunării”, T. constituie pentru numeroşii
turişti un ultim punct de escală al
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itinerariului spre fermecătoarele peisaje
ale Deltei Dunării. În municipiul T. se află
Teatrul „Jean Bart”, inaugurat la 15 febr.
2008, Muzeul Deltei Dunării, înfiinţat în
1949, cu diorame care înfăţişează flora şi
fauna Deltei Dunării, reorganizat şi
deschis la 25 febr. 2009 cu numele Centrul
Ecoturistic Delta Dunării, Muzeul de
Artă, Muzeul de Etnografie şi de Artă
populară, cu colecţii specifice nordului
Dobrogei, Muzeul de Istorie şi
Arheologie, un Institut de învăţământ
superior (din 1993), filială a Universităţii
„Andrei Şaguna” din Constanţa, un
Institut de Cercetare şi Proiectare „Delta
Dunării”, un Institut de Cercetări EcoMuzeale (singurul din ţară), sediul
Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării,
biblioteca judeţeană „Panait Cerna”, f.
1900, astăzi cu peste 330 000 de vol., cinematografe, şcoli, licee ş.a. La T. au loc
Festivalul internaţional al folclorului din
ţările dunărene (în anii cu soţ), Festivalul
internaţional al folclorului din ţările latine
(în anii fără soţ) şi Festivalul naţional al
obiceiurilor de Crăciun, Anul Nou şi
Bobotează. Istoric. Săpăturile arheologice
efectuate după 1974 pe terit. oraşului şi
în împrejurimi au scos la iveală urme de
locuire din Neolitic (milen. 4–3 î.Hr.). Ca
aşezare omenească, municipiul T. se
înscrie printre cele mai vechi localităţi de
tip urban ale ţării, în arealul său, în
punctul „La Vărărie” de pe Dealul
Taberei, fiind identificate vestigii ale
purtătorilor culturii Gumelniţa (milen. 4
î.Hr.). Tot pe Dealul Taberei, săpăturile

Tulcea (3). Statuia ecvestră a lui Mircea cel Bătrân
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arheologice au scos la lumina zilei
mărturii aparţinând culturii materiale a
traco-geţilor (sec. 8–7 î.Hr.) şi, totodată,
dovezi ale unei intensificări de locuire a
acestor zone începând cu ultima parte a
sec. 4 î.Hr. (ceramică de lux, de provenienţă elenistică, obiecte de podoabă
etc.). Cercetările arheologice au identificat pe colina Hora (sau Dealul Monumentului) vatra unei cetăţi, cunoscută
sub numele de Aegyssus, construită, se
pare, de către celţi la sf. sec. 4–începutul
sec. 3 î.Hr. (tradiţia desemnează pe un
oarecare Caspios Aegyssos ca întemeietor
legendar). Numele cetăţii Aegyssus este
pomenit, prima oară de către Diodor din
Sicilia în relatările lui referitoare la luptele
(300–292 î.Hr.) dintre Dromichaites
(conducătorul unei uniuni de triburi
geto-dacice) şi generalul macedonean
Lysimachos, din care primul a ieşit
învingător. În anul 12 d.Hr., cetatea
Aegyssus a fost cucerită de daci, dar
trupele regelui trac Rhoemetalces, ajutate
de o legiune romană adusă din Moesia,
au învins pe dacii nord-dunăreni. În
cadrul acestor lupte s-a remarcat Vestalis,
comandantul oştilor romane, despre
faptele căruia poetul latin Ovidiu (exilat
la Tomis) scrie în două epistole din Ex
Ponto (una adresată lui Severus, în care
descrie bătălia sângeroasă desfăşurată la
Aegyssus, din care romanii au ieşit
învingători, şi a doua epistolă trimisă lui
Vestalis, guvernatorul Moesiei, în care
Ovidiu îi preamăreşte victoria în luptele
pentru recucerirea cetăţii Aegyssus). La
începutul sec. 2, cetatea Aegyssus a fost
inclusă în limesul scit. În sec. 3, cetatea a
fost prădată de goţi, iar în sec. 6 figura
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pe lista cetăţilor cu scop strategic,
refăcută de împăratul Justinian. În sec. 7,
aşezarea este amintită (de către geograful
anonim din Ravenna) cu numele
Aegipsum, iar în sec. 10 aceasta este citată
de împăratul bizantin Constantin VII
Porfirogenetul, în lucrare sa De thematibus, printre cele 14 oraşe ale
Dobrogei. La sf. sec. 14 şi începutul sec.
15 oraşul s-a aflat sub autoritatea domnului Mircea cel Bătrân, iar între 1420 şi
1878 s-a aflat sub stăpânirea otomană perioadă în care oraşul a cunoscut o
permanentă stagnare. Numele actual al
oraşului apare pentru prima dată în sec.
16, într-o notă de călătorie a genovezului
Paolo Giovio, iar apoi în 1650, într-o
descriere amănunţită a Dobrogei făcută
de călătorul turc Evlia Celebi, în 1674 întro lucrare a călătorului Matteo Gondola
şi în 1711 într-o notă de călătorie a lui La
Mattraye (însoţitorul regelui Carol al XIIlea al Suediei). În 1778, T. este amintită
într-un act domnesc emis de Constantin
Moruzi. În perioada 1840–1850 la T. au
fost colonizaţi germani care în 1940 au
fost repatriaţi în Germania. Până în 1860,
oraşul T. a fost condus de un caimacam
(locţiitor al unui demnitar), iar după
această dată T. a devenit reşed. unui
sangeac (subdiviziune ad-tivă a unui
paşalâc turcesc), guvernat de un paşă,
perioadă în care a cunoscut o relativă
dezvoltare economică, comercială şi
urbanistică (s-au construit faleza, noua
geamie, Palatul Poştelor, bazare etc.).
După eliberarea de sub stăpânirea
otomană (1878), oraşul T. a cunoscut o
dezvoltare lentă, cunoscând ritmuri
accentuate de dezvoltare abia în a doua
jumătate a sec. 20. Declarat municipiu la
17 febr. 1968, T. are în subordine ad-tivă

localit componentă Tudor Vladimirescu.
Monumente: catedrala episcopală
„Sfântul Nicolae” a fost construită în
1862-1865, fiind singura biserică ortodoxă
de pe întreg cuprinsul Imperiului
Otoman căreia i s-a permis să-şi înalţe
turlele mai sus decât cele ale geamiilor;
catedrala a fost reparată în anii 1897–1900
şi pictată, parţial, tot atunci, de Ştefan
Luchian şi Constantin Artachino; picturile murale interioare au fost terminate
în anii 1905–1906 de D. Marinescu, profesor la Şcoala de Arte Frumoase din
Bucureşti; catedrala a fost restaurată în
2006-2008 şi declarată monument istoric;
biserica „Sfântul Gheorghe” sau Biserica
cu ceas (1854–1857, pictată în 1927;
picturile au fost spălate în 1952 şi
restaurate în anii 1990–1992). În timpul
stăpânirii otomane a fost reşedinţă
episcopală; biserica grecească având
hramul „Buna Vestire”, construită în anii
1848–1854 după planurile arhitectului
Ştefan Dopron, reparată în 1985–1988,
pictată în anii 1988–1989 de Virginia
Videa şi Gheorghe Zaharia şi resfinţită la
25 mart. 1990; biserica având hramul
„Schimbarea la Faţă”, construită în 1872–
1882 pe locul unei bisericuţe din 1834–
1840, reparată după cutremurul din 4
mart. 1977, repictată în anii 2002–2003 de
Gheorghe Jerpălău şi resfinţită la 12 oct.
2003; biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin
şi Elena” (1874–1879, cu unele refaceri
din 1988 când s-a construit o turlă nouă,
s-au tencuit pereţii interiori şi exteriori
ş.a.); biserica „Acoperământul Maicii
Domnului” (1888–1889, renovată şi repictată în anii 1977–1980, după cutremurul
din 4 mart. 1977 şi reparată în 2002);
biserica „Sfântul Grigore Luminatorul”
care a aparţinut cultului gregorian până
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în 1937, cu reparaţii capitale efectuate în
1986–1989; bisericile nou construite, „Sfânta
Treime” (1996–2002, cu picturi murale),
cea cu dublu hram - „Adormirea Maicii
Domnului” şi „Sfântul Dimitrie” (1998–
2003) şi „Sfântul Mare Mucenic Mina”
(2003–2005); moscheile „Azzizie” (1899–
1924),
declarată
monument
de
arhitectură, şi cea a lui Ismail Paşa (1877);
Palatul Poştelor, construit în 1870 din
iniţiativa lui Ismail Paşa, azi sediul
Muzeului „Delta Dunării”; clădirea fostei
Primării (1863-1865), în care a funcţionat
(până în 1878) jandarmeria turcească, iar
din 23 aug. 1982 este sediul Muzeului de
Artă; casa „Avramide” (sf. sec. 19), azi
sediul Muzeului de Ştiinţele Naturii;
Monumentul Independenţei, realizat în
bronz în 1899–1900 de sculptorii Gheorghe
Vasilescu şi Constantin Bălăcescu, sub
forma unui obelisc, în memoria eroilor
căzuţi în timpul Războiului de Independenţă, amplasat pe colina Hora; clădirea
Teatrului „Jean Bart”, inaugurată la 15
febr. 2008; clădirea noului centru civic,
realizată în 1970–1972; bustul lui Spiru
Haret (dezvelit în 1923), operă a sculptorului Vasile Chiriatide; statuia ecvestră
a domnului Mircea cel Bătrân (dezvelită
la 1 dec. 1972), operă în bronz, pe un
soclu din travertin, a sculptorului Ion
Jalea. Municipiul T. este un important
centru turistic şi punct de plecare spre
mirifica Deltă a Dunării.
4. Judeţ situat în extremitatea de ESE a României, în partea central-nordică
a Dobrogei, la gurile Dunării, cu ieşire la
Marea Neagră (în E), la graniţa cu
Republica Moldova şi Ucraina (în N),
limitat de jud. Galaţi (NV), Brăila (V) şi
Constanţa (S), la intersecţia paralelei de
45° latitudine N cu meridianul de 29°
longitudine E. Pe terit. jud. T. se află
punctul extrem estic al României,
respectiv 29°41'24'' longitudine E, la
Sulina. Supr.: 8 499 km2 (3,56% din supr.
ţării), locul 4 pe ţară, după jud. Timiş,
Suceava şi Caraş-Severin. Populaţia (1 ian.
2011): 245 127 loc. (1,1% din populaţia
ţării), din care 121 707 loc. de sex masc.
(49,6%) şi 123 420 loc. de sex fem. (50,4%).
Populaţia urbană: 120 874 loc. (49,3%);
rurală: 124 253 loc. (50,7%). Densitatea: 28,8
loc./km2 (judeţul cu cea mai mică densitate
din ţară). Structura populaţiei pe naţionalităţi (la recensământul din 20-31 oct.
2011): 84,7% români, 4,9% ruşi-lipoveni,1,6% rromi, 0,8% turci, 0,6% greci, 0,5%
ucraineni, apoi macedoneni, evrei, tătari,
maghiari, germani ş.a. Reşed.: municipiul

Tulcea. Oraşe: Babadag, Isaccea, Măcin,
Sulina. Comune: 46. Sate: 133, din care câteva
s-au desfiinţat prin depopulare în anii ‘90
(Stânca din com. Casimcea; Ostrovu Tătaru
din com. Chilia Veche; Ardealu din com.
Dorobanţu). Localit. componente ale oraşului
Isaccea şi municipului Tulcea: 3.
Relieful jud. T. se caracterizează prin
existenţa a două unităţi fizico-geografice
distincte: una mai înaltă, în partea
central-vestică, în cadrul căreia se întâlnesc elemente ale celui mai vechi relief
de pe terit. României (respectiv unităţi
de orogen vechi, hercinic/kimmeric), şi
alta mai joasă şi mai nouă (din
Cuaternar), în N şi NE, respectiv lunca şi
Delta Dunării. Unităţile mai înalte de
relief sunt dispuse în trei mari fâşii
paralele, ocupând c. 32% din terit. jud. T.:
fâşia de N este constituită din M-ţii Măcinului (cei mai vechi munţi din România),
tociţi, cu alt. max. de 467 m (vf. Ţuţuiatu
sau Greci), Pod. Niculiţel şi Dealurile
Tulcei; fâşia centrală, extinsă între Dunăre
(la V) şi lacul Razim (la E), este
reprezentată prin Pod. Babadag, iar fâşia
sudică, corespunzând compartimentului
nordic al Pod. Casimcea, face parte
integrantă din Pod. Dobrogei Centrale,
constituit predominant din şisturi verzi
prepaleozoice în fundament (care apar
adeseori la suprafaţă) peste care se află
depozite jurasice şi cretacice. Regiunile
joase de relief, extinse pe c. 62% din terit.
jud. T., includ Delta Dunării, cea mai
nouă formaţiune de relief a României,
aflată în plină evoluţie, lunca Dunării,
situată la periferiile de V şi N ale jud. T.,
precum şi prin câmpia aluvială din
preajma lacului Razim. Energia reliefului
tulcean este foarte mică, variind între 0 m
la nivelul Mării Negre (Sfântu Gheorghe)
şi 467 m alt. în vf. Ţuţuiatu (alt. max. a
jud. T.). În cadrul Pod. Babadag (parte
componentă a Pod. Dobrogei de Nord)
se remarcă o importantă linie de falie,
între Peceneaga (la NV) şi Camena (la
SE), care separă Pod. Dobrogei de Nord
de Pod. Dobrogei Centrale.
Climă temperată, cu un pronunţat
caracter continental, manifestat prin veri
călduroase, ierni reci, marcate adesea de
viscole, amplitudini mari de temp.
(66,3°C) şi prin precipitaţii reduse. Zona
litoral-maritimă a jud. T. se caracterizează
printr-un climat mai blând, cu veri a
căror căldură este atenuată de briza
răcoroasă a Mării Negre şi ierni cu temp.
nu prea coborâte (media termică a lunii
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celei mai reci, la Sulina, este de –0,6°C).
Temp. medie anuală este slab diferenţiată
în perimetrul jud. T., oscilând între 10,7°
la Babadag şi 11,1°C la Isaccea. Temp.
max. absolută (39,5°C) s-a înregistrat la
staţia meteorologică Mircea Vodă (20
aug. 1945), iar minima absolută (–26,8°C)
la Tulcea (24 ian. 1942). Precipitaţiile
medii anuale însumează cantităţi cuprinse între 359 mm la Sulina (cele mai
mici din ţară) şi 445 mm la Isaccea.
Vânturile predominante bat cu o
frecvenţă mai mare dinspre NE (18,3%),
urmate de cele dinspre NV (17,1%), E
(15,2%) şi N (13,1%), cu viteze medii
anuale cuprinse între 0,8 şi 5,3 m/s. În
timpul verii, în condiţii de stabilitate
atmosferică, se manifestă o circulaţie
termică 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, cu o densitate
de 0,1–0,3 km/km2 (exclusiv Delta
Dunării), cea mai scăzută din ţară, se
caracterizează prin râuri scurte (al căror
curs se desfăşoară total sau parţial pe
terit. jud. T.), tributare Dunării (Valea
Roştilor, Topolog, Cerna, Jijila, Luncaviţa
ş.a.) sau care se varsă în cuvetele lacustre
de pe litoralul Mării Negre (râurile Taiţa,
Teliţa, Slava, Hamangia, Casimcea ş.a.).
Dunărea, care mărgineşte jud. T. la V
(prin braţul Măcin sau Dunărea Veche)
şi N (prin braţul Chilia), pe o distanţă de
276 km, constituie pr. cale navigabilă şi
sursa cea mai importantă de apă a judeţului, cu atât mai mult cu cât pe sectorul ei
inferior, cu cele trei guri de vărsare
(Chilia, Sulina, Sfântu Gheorghe), în
special pe braţul Sulina şi în continuare
pe Dunăre până la Brăila, pot naviga şi
vase maritime. Abundenţa lacurilor
fluviale (Peceneaga, Balta Traian, Jijila,
Crapina, Gorgonel, Telincea, Parcheş,
Somova ş.a.), deltaice (Furtuna, Gorgova,
Merhei, Matiţa, Tatanir, Lumina, Puiu,
Lacu Roşu, Trei Iezere ş.a.) şi litorale
(Razim, Dranov, Goloviţa, Zmeica,
Ceamurlia, Babadag) constituie tot atâtea
resurse naturale de apă, cu importanţă
piscicolă, ca mijloc de comunicaţie (prin
intermediul numeroaselor canale) şi ca
baze de agrement sau de alimentare cu
apă ale populaţiei.
Vegetaţia prezintă câteva diferenţieri
teritoriale, legate de fondul general al
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climatului de stepă, de relieful deluros,
de cel muntos al horstului dobrogean şi
de întinsele suprafeţe acvatice şi de luncă.
Zona stepei, desţelenită în proporţie de
peste 95%, extinsă în părţile de E şi V ale
judeţului, include câteva pajişti xerofile
în care predomină păiuşul (Festuca
valesiaca), peliniţa (Artemisia austriaca),
bărboasa (Bothriochloa ischaemum), firuţa
cu bulbi (Poa bulbosa) ş.a. Pajiştile de colilie
şi negară, care caracterizau odinioară
vegetaţia de stepă, au dispărut aproape
total. Silvostepa, defrişată pe c. 85% din
supr., este reprezentată prin pâlcuri de
păduri de stejar pufos (Quercus pubescens)
şi stejar brumăriu (Quercus pedunculiflora).
În Pod. Babadag şi M-ţii Măcin se
întâlneşte un etaj forestier alcătuit îndeosebi din păduri de gorun (Quercus petraea),
în care este foarte abundent teiul (Tilia
tomentosa) şi jugastrul (Acer campestre);
local (pe valea Luncaviţei) apare şi fagul
(Fagus silvatica, Fagus taurica) şi unele
elemente termofile, cum sunt cărpiniţa
(Carpinus orientalis) şi mojdreanul
(Fraxinus ornus). În lunca şi Delta Dunării
sunt caracteristice pădurile de plop şi

1

2
1. Rep. Moldova
2. Jud. Ialomi\a

salcie, iar pe nisipurile din jurul acestor
păduri se dezvoltă salcia pitică de nisip
(Salix rosmarinifolia), cătina albă (Hippophaë
rhamnoides), cătina roşie (Tamarix
ramosissima) ş.a. Pe nisipurile litoralmaritime se dezvoltă o vegetaţie
arenicolă, alcătuită din elemente pontice
şi submediteraneene (Convolvulus persicus,
Carex colchica, Eryngium maritimum,
Ephedra distachya, Alyssum borzeanum ş.a.).
O zonă distinctă o formează grindurile
Letea şi Caraorman din Delta Dunării,
acoperite cu păduri compacte, numite de
localnici „hasmacuri”, în care predomină
stejarul brumăriu (Quercus pedunculiflora),
în interiorul cărora se dezvoltă un strat
dens de arbuşti şi numeroase plante
agăţătoare (Periploca graeca, Vitis silvestris,
Humulus lupulus ş.a.). Stuful care
alcătuieşte şi formaţiuni plutitoare numite
plaur, nuferii ş.a. reprezintă vegetaţia specifică a Deltei Dunării.
Fauna, foarte eterogenă, cuprinde
două mari categorii, cea de uscat şi aceea
a apelor şi din jurul acestora. Speciile
terestre sunt variate şi includ mamifere
(mistreţi, căprioare, lupi, vulpi, iepuri,
pisici sălbatice, jderul de copac, pârşi ş.a.),
rozătoare (dihor, şoarecele dungat de

stepă, popândău, grivan pitic), reptile
(şerpi, vipere, şopârle, guşteri), păsări
(ciocănitori, vrăbii, codobature, prigorii,
potârnichi, prepeliţe, ulii ş.a.) şi
numeroase insecte. Prezenţa unor întinse
suprafeţe acoperite de ape, şi mai ales
existenţa Deltei Dunării, determină o
abundenţă rar întâlnită de elemente
acvatice, între care peste 300 de specii de
păsări autohtone sau de pasaj, multe
dintre ele ocrotite de lege şi declarate
monumente ale naturii (pelicani,
cormorani, gâsca cu gât roşu, gâşte şi raţe
sălbatice, egrete, călifari, lişiţe, gârliţe,
lebede, berze, stârci, nagâţ etc.), câteva
mamifere (câinele enot şi bizamul,
ambele pătrunse recent, spontan, din
estul Europei unde fuseseră colonizate,
nurca, vidra, hermelina, nutria), precum
şi numeroase specii de peşti, mulţi dintre
ei de mare interes economic (morun,
nisetru, cegă, păstrugă, somn, ştiucă,
scrumbie, calcan, şalău ş.a.).
Resursele naturale: zăcăminte de
pirite cuprifere (în satul Mina Altân Tepe
din com. Stejaru) şi baritină (Somova,
Mineri); expl. de cuarţite (Cerna), caolin
(carierele Făcăţelu–Cheia şi Viţelaru din
M-ţii Măcin şi cariera Epaminonda din

Dealu Orliga), de pământuri colorate
(Garvăn, Mircea Vodă), nisipuri
tithanifere (grindurile Letea şi Sărăturile),
calcare (Isaccea, Nicolae Bălcescu/fost
Başchioi, Mihail Kogălniceanu, Mahmudia,
Zebil, Sarinasuf), granit, granodiorit şi
porfir (Valea Nucarilor, Mahmudia,
Greci, Măcin, Turcoaia, Atmagea),
dolomit (Valea Nucarilor, Mahmudia),
gresii cuarţoase (Baia, Tulcea), cuarţite
(Iacobdeal), şisturi verzi (Casimcea) ş.a.
O bogăţie aparte o reprezintă stuful şi
pădurile (93 416 ha, la sf. anului 2007).
Istoric. Evoluţia istorică a terit.
tulcean este strâns legată de acela al
Dobrogei, care s-a impus prin caracterul
ei de regiune propice schimburilor
comerciale şi de convieţuire a mai multor
etnii. Cercetările arheologice au scos la
iveală urme de locuire din Paleoliticul
mijlociu şi mai ales din Neolitic
(Hamangia, Tulcea, Ceamurlia de Jos,
Enisala, Caugagia, Luncaviţa ş.a.) ai căror
locuitori au fost numiţi în mod
convenţional ca purtători ai culturii
Hamangia (milen. 4–2 î.Hr.), care pe la
mijlocul milen. 4 î.Hr. au intrat în
legătură cu populaţiile din arealul actual
al Câmpiei Române. Datorită poziţiei sale
geografice, Dobrogea şi implicit terit.
actual al jud. T., se plasează ca prim
spaţiu al României unde cultura neolitică
îşi încheie activitatea spre sf. milen. 3 şi
începutul milen. 2 î.Hr., atât ca urmare a
deplasării unor triburi de agricultori din
Sud (prezenţa lor este atestată de
descoperirile de la Casimcea), cât şi a
pătrunderii concomitente a unor triburi
de păstori indo-europeni care au venit
din stepele nord-pontice (de la aceştia s-a
găsit un monument funerar la Ceamurlia
de Jos). Epoca bronzului (sec. 13–11 î.Hr.),
cu un bogat fond material (seceri, topoare
de tip celtic, vârfuri de săgeţi etc.) este
bine reprezentată prin descoperirile de
la Calfa şi Sâmbăta Nouă din com.
Topolog, iar momentul de început al
primei Epoci a fierului (Hallstatt) este
atestat de vestigiile de la Babadag,
Murighiol, Garvăn, Enisala, Tulcea ş.a.
unde s-au găsit mărturii despre prezenţa
traco-geţilor. Daco-geţii, populaţie
majoritară a Dobrogei de Nord începând
din Hallstatt şi până la cucerirea romană
din sec. 1 d.Hr., au lăsat urme bogate şi
variate, descoperite
în complexele
arheologice de la Babadag, Nalbant,
Enisala, Agighiol, Murighiol, Sarinasuf,
Garvăn ş.a. Ei aveau legături intense cu
grecii stabliţi în Aegyssus (Tulcea de

astăzi) şi cu celţii din Noviodunum
(Isaccea). Geţii de la Dunărea de Jos,
menţionaţi încă din sec. 6 î.Hr., au
repurtat o victorie hotărâtoare (331 î.Hr.)
împotriva lui Zopyrion, guvernatorul
Traciei. Evoluând către o viaţă statală,
geto-dacii s-au organizat în puternice
uniuni tribale, ca acelea conduse de
Dromichaites, Zalmodegikos şi Remaxos
care au pregătit terenul creării statului
dac centralizat din timpul lui Burebista
(c. 82–44 î.Hr.). La sf. primei jumătăţi a
sec. 1 î.Hr. (respectiv în anul 62) terit.
actual al jud. T. a intrat în componenţa
statului dac centralizat, condus de
Burebista, după moartea căruia (44 î.Hr.),
această regiune a cunoscut o scurtă
perioadă de independenţă, după care a
fost cucerită de romani (28 î.Hr.), inclusă
în prov. Moesia Inferior şi stăpânită de
aceştia până la începutul sec. 7 d.Hr.
Pentru apărarea graniţei imperiului,
romanii au construit, de-a lungul cursului
inf. al Dunării, o puternică linie de
fortificaţii, străjuită de numeroase castre
(în jurul cărora se dezvoltau aşezări civile
romane), printre care Beroe (azi Ostrov),
Troesmis (Turcoaia, unde şi-a avut sediul
Legiunea a V-a Macedonica), Arrubium
(Măcin), Dinogetia (Garvăn), Salsovia
(Beştepe), Argamum (Jurilovca), Luncaviţa
ş.a. Întemeierea numeroaselor castre
(cetăţi), sate (villae rusticae), oraşe şi
municipii, care au atras de-a lungul
timpului un mare număr de militari,
veterani, colonişti şi negustori romani,
au favorizat crearea unui cadru politic,
economic, social şi cultural propice
simbiozei populaţiei geto-dacice cu aceea
romană, venită din toate terit. romane (ex.
toto orbe romano), transformând Dobrogea (inclusiv terit. actual al jud. T.) într-un
veritabil bastion al romanităţii la Dunărea
de Jos. Vechile dave geto-dacice (Aegyssus,
Noviodunum, Troesmis ş.a.) au devenit în
perioada romană centre înfloritoare de
producţie şi comerţ. Cu toate acestea, ca
urmare a retragerii autorităţii romanobizantine din Dobrogea în sec. 7, în
secolele următoare populaţia acestor
locuri a suferit de pe urma invaziilor
interminabile ale diferitelor popoare
migratoare (sarmaţi, bastarni, pecenegi,
huni, goţi, slavi, uzi, cumani ş.a.) care, în
drumul lor spre centrele vitale ale
Imperiului Romano-Bizantin, străbăteau
Scythia Minor (Dobrogea de astăzi)
devastând-o şi lăsând urme numeroase
(valul de pământ sau circumvalaţiunea
de la Niculiţel, de 27 km lungime,
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toponime, ca Peceneaga ş.a.), sau
stabilindu-se aici (aşa cum au fost
populaţiile avare, slave, bulgare ş.a.), fapt
dovedit de descoperirile de la Nalbant (o
necropolă birituală aparţinând unui grup
de slavi) şi Balabancea (sec. 7–9). În anul
971, terit. tulcean actual a reintrat în componenţa Imperiului Bizantin cu o formă
administrativă proprie, fiind organizat
în thema Paradunavonum (sau Paristrion),
perioadă în care o serie de aşezări au
cunoscut o dezvoltare înfloritoare
(Dinogetia, Troesmis, Noviodunum,
Aegyssus, Enisala ş.a.). Acest terit. a fost
menţinut cu greu de Imperiul Bizatnin,
din cauza invaziilor repetate ale
pecenecilor, uzilor şi mai ales ale
bulgarilor (aceştia din urmă au pus
stăpânire pe aceste meleaguri în anul
1203). Ca urmare a dezvoltării societăţii
feudale româneşti din Dobrogea, în sec.
10–11 s-au cristalizat câteva formaţiuni
politice locale, ca acelea conduse de
Jupan Dimitrie (sec. 10) sau Tatos
(Chalis), Satza (Sacea) şi Sestlav (sec. 11).
Decăderea puterii bizantine şi prosperitatea economico-socială a acestei zone
(în sec. 13–14) a favorizat stimularea şi
creşterea rolului negustorilor italieni (în
special a genovezilor) la gurile Dunării.
Acestora li se va opune însă Dobrotici,
întemeietorul şi conducătorul (c. 1348–c.
1386) statului feudal Dobrogea, care a
purtat lupte cu genovezii aşezaţi la gurile
Dunării şi a intervenit în luptele dinastice
din Imperiul Bizantin, cu scopul de a-şi
consolida şi lărgi aria stăpânirilor sale.
Documentele istorice de la sf. sec. 14
(respectiv cele din 1386 şi următoarele)
menţionează aceste meleaguri ca făcând
parte din teritoriile stăpânite de domnul
Mircea cel Bătrân, care se autointitula
„Despot al Ţării lui Dobrotici”, iar în 1396
îşi lua impunătorul titlu „… io Mircea
mare voievod şi domn cu mila lui
Dumnezeu şi cu darul lui Dumnezeu,
stăpânind şi domnind toată ţara Ungrovlahiei şi părţile de peste munţi, încă şi
spre părţile tătăreşti şi Amlaşului şi
Făgăraşului lui Herţeg şi Banatului de
Severin, domn şi de amândouă părţile de
peste toată Dunărea şi până la Marea cea
Mare şi cetăţii Durostorului stăpânitor”.
Domnia lui Mircea cel Bătrân asupra
Dobrogei a fost de scurtă durată
deoarece, în 1417, armatele otomane,
conduse de Mehmet I, au invadat aceste
ţinuturi pe care le-au cucerit şi le-au
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stăpânit timp de peste patru secole şi
jumătate (până în 1878), perioadă în care
terit. tulcean actual a avut un regim
special, fiind considerat un sangeac
autonom, condus de un bei, cu reşed. la
Babadag. Gurile Dunării, care nu fuseseră
ocupate de turci în 1417, au rămas sub
controlul Moldovei până în 1448, iar apoi
sub cel al Ţării Româneşti (până în 1484),
după care au fost cucerite de armatele
otomane conduse de Baiazid II. Ulterior,
ca urmare a unor puternice şi frecvente
atacuri ale domnilor români de a elibera
aceste ţinuturi de sub otomani, precum
şi din cauza numeroaselor incursiuni ale
cazacilor în această zonă, Imperiul
Otoman a luat măsuri de apărare a
Dobrogei prin acţiunea de fortificare a
oraşelor, precum şi prin intensificarea
colonizării acestei provincii cu familii
musulmane. Cu toate acestea, în urma
Războaielor ruso-turce din anii 1768–1774
şi 1787–1792, o serie de cetăţi şi aşezări
dobrogene (Isaccea, Babadag, Tulcea,
Măcin ş.a.) au fost cucerite de ruşi şi apoi
distruse, fapt ce a determinat ruinarea
treptată a provinciei turceşti. Condiţiile
acestei provincii s-au înrăutăţit şi mai
mult după Războaiele ruso-turce din anii
1806–1812 şi 1828–1829, ultimul
provocând pierderi de mare amploare. În
pofida ocupării îndelungate a acestor
ţinuturi de către turci şi a turcizării
accentuate a toponimelor, românii au
continuat să locuiască pe aceste meleaguri, păstrându-şi modul lor de viaţă,
credinţa ortodoxă, datinile şi obiceiurile,
numeroase toponime etc. Astfel, o
statistică din 1878 indică faptul că din
3 776 de toponime, 2 338 (61,9%) erau
turceşti, 1 260 (33,4%) româneşti şi 178
(4,7%) de alte origini. În urma Războiului
de independenţă (1877–1878), stăpânirea
otomană în Dobrogea a fost curmată, iar
Tratatul de pace de la San Stefano
(19 febr./3 mart. 1878) şi Congresul
internaţional de la Berlin (1/13 iun.-1/13
iul. 1878) au consfinţit independenţa
României şi drepturile acesteia asupra
Dobrogei. La sf. sec. 19 şi începutul
sec. 20, activitatea portuară de la gurile
Dunării s-a intensificat, s-au pus în
valoare bogatele zăcăminte cuprifere de
la mina Altân Tepe, s-au deschis c. 120
de cariere de piatră (cele mai importante
la Greci, Măcin, Turcoaia), s-au extins
suprafeţele cultivate cu cereale, plante
tehnice ş.a., s-a dezvoltat pe scară largă

pescuitul etc., fapt ce a determinat impulsionarea schimburilor comerciale cu
celelalte provincii româneşti şi deci o
înregistrare ascendentă a dezvoltării
social-economice. Crearea statului naţional unitar român în 1918 a creat cadrul
adecvat pentru o dezvoltare şi mai accentuată şi o evoluţie rapidă a economiei,
ştiinţei, culturii, a dinamizării tuturor
domeniilor vieţii sociale, cu excepţia
scurtei perioade din timpul crizei anilor
1929–1933. În perioada interbelică, jud.
T. ocupa o supr. de 8 626 km2 (cel mai
mare din ţară) şi cuprindea patru plăşi,
cinci oraşe şi 155 sate. După instaurarea
comunismului în România (1945), dezvoltarea jud. T. a fost încadrată în coordonatele economiei planificate impusă şi
condusă de partidul comunist timp de
45 de ani, până la prăbuşirea acestuia în
dec. 1989. Ca o modalitate de concentrare
şi de coordonare planificată a tuturor
activităţilor, regimul comunist a desfiinţat jud. T. prin Legea nr. 5 din 8 sept. 1950,
înfiinţând regiunea Constanţa pentru tot
spaţiul dobrogean cuprins între Dunăre
şi Marea Neagră, iar în perioada 1960–
1968, cele două foste judeţe dobrogene,
din perioada interbelică, Constanţa şi
Tulcea, au evoluat împreună în limitele
unei singure unităţi ad-tiv teritoriale,
cunoscută sub numele de regiunea
Dobrogea, cu reşed. la Constanţa, extinsă
pe 15 460 km2, care includea şapte raioane, opt oraşe şi câteva sute de sate. La 17
febr. 1968, prin Legea nr. 2 au fost
reînfiinţate judeţele Tulcea şi Constanţa,
în limitele actuale.
Economia actuală, aflată în plin
proces de extindere, modernizare, restucturare şi privatizare a întreprinderilor,
de apariţie şi dezvoltare a unor noi
societăţi comerciale cu capital privat, de
adaptare la economia concurenţială de
piaţă etc., se caracterizează printr-o
industrie diversificată, o agricultură
bazată tot mai mult pe proprietatea
particulară, un comerţ activ, favorizat de
toate categoriile mijloacelor de transport
(rutier, feroviar, fluvial, maritim şi
aerian), precum şi printr-o activitate
turistică accentuată, de valorificare a
frumuseţilor Deltei Dunării.
Industria reprezintă încă ramura pr.
a economiei jud. T. (cu toate că turismul
ar fi trebuit să-i ocupe locul mai de mult),
contribuind cu ponderi însemnate la
realizarea producţiei judeţene. Întreprinderile industriale tulcene, situate în centrele urbane (Tulcea, Babadag, Isaccea,

Măcin şi Sulina) şi în unele aşezări rurale
(Niculiţel, Topolog, Mihail Kogălniceanu
ş.a.) produc traulere pentru pescuit, vasedormitor, utilaj chimic, alumină şi feroaliaje, cărămizi refractare, mobilă, cherestea,
mase plastice, confecţii, tricotaje, fire de
bumbac, covoare, plăci de stufit, conserve
de peşte, de legume şi fructe, preparate
din carne şi lapte, băuturi alcoolice, bere,
panificaţie, tutun fermentat etc. În cadrul
jud. T. se individualizează economia
piscicolă, care ocupă un loc particular în
economia judeţului şi a ţării, a cărei
producţie se realizează atât din apele
Dunării, din lacurile deltaice şi litorale,
din Marea Neagră, cât şi din pepinierele
piscicole de la Sarinasuf, Calica, Obretin,
Stipoc ş.a.
Agricultura, cu un procent din ce în
ce mai mare de privatizare, dispune de
condiţii pedo-climatice favorabile şi de
suprafeţe agricole destul de mari în
raport cu configuraţia sa fizico-geografică. La sf. anului 2007, fondul funciar
al jud. T. cuprindea 363 941 ha terenuri
agricole (din care 305 022 ha, respectiv
83,8% în sectorul privat), 93 416 ha
păduri, 351 976 ha acoperite cu ape şi
bălţi (locul 1 pe ţară) şi 40 542 ha alte
suprafeţe. În acelaşi an, din totalul supr.
agricole (363 941 ha), 291 231 ha erau terenuri arabile, 62 719 ha păşuni naturale,
90 ha fâneţe, 8 207 ha vii şi pepiniere
viticole şi 1 694 ha livezi şi pepiniere
pomicole. În anul 2007, terenurile arabile
erau cultivate cu plante uleioase (65 777
ha), grâu şi secară (57 221 ha), floareasoarelui (44 457 ha), porumb (43 020 ha),
orz şi orzoaică (16 654 ha), plante furajere,
ovăz, soia, leguminoase pentru boabe,
cartofi, legume etc. Natura solurilor,
condiţiile climatice şi expoziţia însorită a
unor terenuri deluroase favorizează
dezvoltarea viticulturii în arealele localit.
Niculiţel, Babadag, Tulcea, Isaccea, Dăeni
ş.a. În anul 2007, producţia totală de
struguri a jud. T. a fost de 15 784 tone.
Prezenţa unor păşuni naturale, precum
şi existenţa unei producţii cerealiere
apreciabile (520 374 tone, 2007), favorizează dezvoltarea corespunzătoare a
sectorului zootehnic. La începutul anului
2008, în jud. T. existau 30 504 capete
bovine (din care 30 450 capete în sectorul
particular), 120 802 capete porcine
(120 325 capete în gospodării private),
316 242 capete ovine (315 797 capete în
curţile ţăranilor), în special cu lână fină
şi semifină, de la care s-au obţinut 757
tone de lână, 42 754 capete caprine, 18 176

capete cabaline; avicultură (1 048 040
capete păsări). Prezenţa unor plantaţii de
tei şi salcâm, precum şi a unei flore
bogate de baltă, determină practicarea pe
scară largă a apiculturii, care în anul 2007
număra 22 206 familii de albine, de la care
s-a obţinut o producţie totală de 339 tone
miere. O importanţă deosebită pentru
economia tulceană o au pescuitul fluvial,
lacustru şi maritim, precum şi vânatul şi
pescuitul sportiv, practicate în mod
special în Delta Dunării.
Căile de comunicaţie tulcene asigură
întreaga gamă de transporturi (rutiere,
feroviare, fluviale, maritime, aeriene),
fiind al doilea judeţ al ţării, după jud.
Constanţa, care beneficiază de prezenţa
pe terit. lor a tuturor categoriilor de asemenea mijloace. Transporturile fluviale
şi maritime de mărfuri şi călători se
realizează prin intermediul porturilor
Tulcea, Sulina (statut de porto franco),
Sfântu Gheorghe, Isaccea, Chilia Veche,
Măcin, iar cele aeriene prin aeroportul
din com. Mihail Kogălniceanu, situat la
21 km de Tulcea. Pe braţul Sulina şi în
continuare pe Dunăre până la Brăila pot
pătrunde şi vase maritime, fapt ce
favorizează un intens comerţ de tranzit.
Transportul feroviar este deservit de o
singură linie de c.f. (Tulcea–Babadag–
Baia–Topraisar–Medgidia), neelectrificată, în lungime de 103 km, fapt ce
determină o densitate de 12,1 km/1 000
km2 (cea mai scăzută din ţară). La sf.
anului 2007, reţeaua drumurilor publice
tulcene însuma 1 335 km (din care 343
km drumuri modernizate) cu o densitate
de 15,7 km/100 km2 (cea mai mică din
ţară), asigurând legături bune cu judeţul
învecinat (Constanţa), precum şi cu
celelalte judeţe ale ţării prin punctele de
trecere cu bacul peste Dunăre de la
Smârdan–Brăila şi I.C. Brătianu–Galaţi.
Învăţământ, cultură şi artă. În anul
şcolar 2007–2008, în perimetrul jud. T. îşi
desfăşurau activitatea nouă grădiniţe de
copii, cu 8 458 copii înscrişi şi 446
educatori, 49 şcoli generale (învăţământ

I. Municipii
1. TULCEA (300 î.Hr.)

primar şi gimnazial), cu 19 729 elevi şi
1 569 cadre didactice, 19 licee, cu 7 625
elevi şi 485 profesori, 11 şcoli profesionale, cu 2 852 elevi şi 171 profesori şi
un Institut de învăţământ superior la
Tulcea (filială din 1993 a Universităţii
„Andrei Şaguna” din Constanţa), un
colegiu de marină civilă ş.a. În anul 2007,
activitatea cultural-artistică era susţinută
de patru case de cultură, 42 cămine
culturale, un cinematograf, 162 biblioteci,
cu 1 755 000 vol., un Institut de Cercetări
Eco-Muzeale (singurul din ţară), numeroase muzee ş.a. La Tulcea au loc
Festivalul internaţional al folclorului din
ţările dunărene (în anii cu soţ) şi
Festivalul internaţional al folclorului din
ţările latine (în anii fără soţ), precum şi
un Festival naţional al colindelor şi
obiceiurilor de Crăciun, Anul Nou şi
Bobotează. Activitatea sportivă se
desfăşoară în cadrul celor 26 de secţii
sportive în care sunt cuprinşi 904 sportivi
legitimaţi, 29 antrenori şi 29 arbitri.
Ocrotirea sănătăţii. La sf. anului
2007, reţeaua unităţilor sanitare tulcene
cuprindea patru spitale, cu 1 237 paturi
(un pat de spital la 202 locuitori), trei
dispensare, 87 farmacii şi puncte
farmaceutice ş.a. În acelaşi an, asistenţa
medicală era asigurată de 327 medici (un
medic la 766 locuitori), 84 medici
stomatologi (un medic stomatolog la
2 983 locuitori) şi 1 183 cadre medicale cu
pregătire medie.
Turism. Existenţa numeroaselor
locuri istorice, cu vestigii geto-dacice,
romane, bizantine etc., a monumentelor
din centrele urbane, a celei mai mari părţi
din complexul lacustru Razim, a unei
porţiuni din litoralul Mării Negre şi mai
ales prezenţa Deltei Dunării pe terit. jud.
T., fac ca spre acest judeţ să se îndrepte
anual un mare număr de turişti români
şi străini. Originalitatea deosebită sub
aspect morfohidrografic (canale, gârle,
grinduri, insule, dune etc.), faunistic
(mistreţi, vulpi, iepuri, nutrii, hermine,
bizami, câinele enot, pelicani, egrete, raţe
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şi gâşte sălbatice, cormorani, lişiţe, variate
specii de peşti, dintre care unii cu mare
valoare economică – morun, nisetru,
cega, păstruga, şalăul, ştiuca ş.a.) şi
forestier (păduri de stejar, tei şi plop, în
asociere cu o bogată vegetaţie de arbuşti
şi plante agăţătoare), precum şi modul
specific de viaţă al localnicilor, adaptat
la mediul deltaic, predominant acvatic
(renumitele sate pescăreşti), fac din Delta
Dunării unul dintre cele mai interesante
şi mai atractive obiective turistice ale ţării,
precum şi locul preferat de pescuit sau
vânătoare al multor amatori. Turismul
deltaic este favorizat şi de faptul că
fiecare anotimp al anului prezintă atracţii
originale, dar dintre toate, se pare, că cel
mai frumos anotimp în Delta Dunării şi
adevăratul sezon turistic este toamna, cu
o paletă variată de culori naturale şi mai
ales cu o perioadă optimă pentru pescuit
şi vânat. Punctul de pregătire şi plecare
spre Delta Dunării îl reprezintă municipiul Tulcea, care este, totodată, şi sediul
Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. În
cadrul Deltei Dunării sunt câteva perimetre constituite ca rezervaţii complexe,
cum sunt pădurile Letea şi Caraorman,
arealul Periteasca–Bisericuţa–Gura Portiţei (3 900 ha), unde cuibăresc pelicanul şi
călifarul alb şi îşi găsesc adăpostul
nenumărate păsări de pasaj, complexul
Roşca–Buhaiova–Hrecişca (15 400 ha), cu
mari colonii de pelicani, egrete, cormorani, stârci ş.a. O atracţie deosebită o
are şi rezervaţia forestieră „Valea Fagilor”
din Luncaviţa (154,2 ha), alcătuită
predominant din fag, unele exemplare
având dimensiuni impresionante (38 m
înălţime şi peste un metru grosimea
trunchiului). În anul 2007, capacitatea de
cazare turistică a jud. T. era de 3 400
locuri, repartizate în 17 hoteluri şi
moteluri, un han turistic, o cabană, un
camping, 39 vile, 9 pensiuni turistice
urbane, 23 pensiuni turistice rurale, trei
tabere pentru copii. Indicativ auto: TL

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

Localit. componente ale
municipiului

II. Oraşe

1. Tudor Vladimirescu (f. 1912)

2. ISACCEA (1321)

1. BABADAG (1263)
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Localit. componente ale
oraşelor
1. Revărsarea
2. Tichileşti
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3. MĂCIN (100 d.Hr.)
4. SULINA (950)
III. Comune
1. BAIA

2. BEIDAUD
3. BEŞTEPE
4. C. A. ROSETTI

5. CARCALIU

6. CASIMCEA

7. CEAMURLIA DE JOS
8. CEATALCHIOI

9. CERNA

10. CHILIA VECHE

11. CIUCUROVA
12. CRIŞAN
13. DĂENI

14. DOROBANŢU
Satele componente
(primul sat este reşed. com.)

1. Baia
2. Camena
3. Caugagia
4. Ceamurlia de Sus
5. Panduru

1. Beidaud
2. Neatârnarea
3. Sarighiol de Deal
1. Beştepe
2. Băltenii de Jos
3. Băltenii de Sus
1. C.A. Rosetti
2. Cardon
3. Letea
4. Periprava
5. Sfiştofca
1. Carcaliu

1. Casimcea
2. Cişmeaua Nouă
3. Corugea
4. Haidar
5. Rahman
6. Războieni
7. Stânca*

1. Ceamurlia de Jos
2. Lunca
1. Ceatalchioi
2. Pătlăgeanca
3. Plauru
4. Sălceni

1. Cerna (1790)
2. General Praporgescu
3. Mircea Vodă
4. Traian

1. Chilia Veche (sec. 10)
2. Câşliţa
3. Ostrovu Tătaru*
4. Tatanir

1. Ciucurova
2. Atmagea
3. Fântâna Mare

1. Crişan
2. Caraorman
3. Mila 23
1. Dăeni

15. FRECĂŢEI

16. GRECI

17. GRINDU

18. HAMCEARCA

19. HORIA
20. I. C. BRĂTIANU

21. IZVOARELE
22. JIJILA

23. JURILOVCA
24. LUNCAVIŢA

1. Dorobanţu
2. Ardealu*
3. Cârjelari
4. Fântâna Oilor
5. Meşteru
1. Frecăţei
2. Cataloi
3. Poşta
4. Teliţa

1. Greci (1790)

1. Grindu (1750)

1. Hamcearca
2. Balabancea
3. Căprioara
4. Nifon
1. Horia
2. Cloşca
3. Floreşti

1. I. C. Brătianu1

1. Izvoarele
2. Alba
3. Iulia
1. Jijila
2. Garvăn

1. Jurilovca2 (1826)
2. Sălcioara3
3. Vişina
1. Luncaviţa
2. Rachelu

25. MAHMUDIA

1. Mahmudia

27. MIHAI BRAVU

1. Mihai Bravu
2. Satu Nou
3. Turda

26. MALIUC

1. Maliuc
2. Gorgova
3. Ilganii de Sus
4. Partizani
5. Vulturu

28. MIHAIL KOGĂLNICEANU 1. Mihail Kogălniceanu
2. Lăstuni
3. Rândunica
* Sate care s-au depopulat la sf. sec. 20 şi începutul sec. 21
existând fizic, dar fără locuitori.
1
Până la 20 mai 1996, satul şi com. I.C. Brătianu s-au numit
23 August.
2
Între 13 oct. 1983 şi 20 mai 1996, satul şi com.Jurilovca
s-au numit Unirea.
3
Până la 20 mai 1996 s-a numit 6 Martie.

Tulnici
29. MURIGHIOL

30. NALBANT
31. NICULIŢEL
32. NUFĂRU

33. OSTROV
34. PARDINA

35. PECENEAGA
36. SARICHIOI

1. Murighiol 1
2. Colina
3. Dunavăţu de Jos
4. Dunavăţu de Sus
5. Plopul
6. Sarinasuf
7. Uzlina

1. Nalbant
2. Nicolae Bălcescu (fost Başchioi)
3. Trestenic
1. Niculiţel

1. Nufăru
2. Ilganii de Jos
3. Malcoci
4. Victoria

37. SFÂNTU GHEORGHE

38. SLAVA CERCHEZĂ

1. Peceneaga

1. Sarichioi
2. Enisala (1330)
3. Sabangia
4. Visterna

1
Între 13 oct. 1983 şi 20 mai 1996, satul şi com. Murighiol
s-au numit Independenţa.
2
Între 13 oct. 1983 şi 20 mai 1996, satul şi com. Pardina s-au
numit 1 Mai.

1. Topolog
2. Calfa
3. Cerbu
4. Făgăraşu Nou
5. Luminiţa
6. Măgurele
7. Sâmbăta Nouă

42. TOPOLOG

TULGHEŞ, com. în jud. Harghita,
alcătuită din 4 sate, situată la poalele de
NV ale Masivului Suhard şi cele de NE
ale M-ţilor Giurgeu, pe râul Bistricioara,
în zona de confl. cu Putna; 3 209 loc. (1
ian. 2011): 1 657 de sex masc. şi 1 552 fem.
Nod rutier. Expl. şi prelucr. lemnului
(cherestea). Cuptor de ars varul, moară
de apă şi joagăr (din 1875), în satul
Tulgheş. Centru de prelucr. artistică a
lemnului şi de cusături şi ţesături
populare. Muzeu etnografic (inaugurat
în sept. 2000); Cămin cultural (1972) cu o
bibliotecă publică (peste 17 600 vol.).
Sanatoriu. În satul Tulgheş, atestat documentar în 1850, se află o biserică din lemn
cu dublu hram „Sfinţii Arhangheli Mihail
şi Gavriil” şi „Tăierea Capului Sfântului
Ioan Botezătorul”, datând din 1815,
reparată în anii 1924, 1945, 1975, declarată
monument istoric, o biserică de zid cu
hramul „Adormirea Maicii Domnului”
(1895), o biserică romano-catolică (1900–

44. VALEA NUCARILOR

46. VĂCĂRENI

1. Slava Cercheză (1828)
2. Slava Rusă

1. Stejaru (1573)
2. Mina Altân Tepe
3. Vasile Alecsandri

41. STEJARU

45. VALEA TEILOR

1. Sfântu Gheorghe (1327)

1. Somova
2. Mineri
3. Parcheş

40. SOMOVA

43. TURCOAIA

5. Zebil

1. Smârdan

39. SMÂRDAN

1. Ostrov (1848)
2. Piatra
1. Pardina2
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1. Turcoaia

1. Valea Nucarilor
2. Agighiol
3. Iazurile
1. Valea Teilor3
1. Văcăreni

3
Între 13 oct. 1983 şi 7 mai 2005 (când a devenit comună),
satul Valea Teilor s-a numit Poiana Teilor.

1902) şi o capelă ortodoxă din lemn cu
hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”
(1922). În arealul com. T., în extremitatea
sudică a M-ţilor Bistriţei se află masivul
calcaros „Pietrele Roşii”, pe pantele
căruia vegetează multe plante rare,
printre care se remarcă speciile endemice
Astragalus Roemeri şi Hieracium pojoritense.
Zonă de interes cinegetic.

TULNICI, com. în jud. Vrancea, alcătuită
din 4 sate, situată în partea de NV a Depr.
Vrancei, la poalele de NE ale M-ţilor
Vrancei, pe cursul superior al râului
Putna (afl. al Siretului); 3 857 loc. (1 ian.
2011): 1 987 de sex masc. şi 1 870 fem.
Zăcăminte de sare gemă care apar în
masive în lungul unor dislocaţii de teren.
Expl. de marne şi calcare (în satul Lepşa).
Expl. şi prelucr. lemnului (cherestea).
Păstrăvărie (în satul Lepşa). Pomicultură
(pruni, meri, peri, nuci). Centre de
prelucr. artistică a lemnului (în satele

Tulnici şi Coza). Staţie meteorologică şi
staţie seismologică (Tulnici). În satul
Lepşa se află mănăstirea cu acelaşi nume
(de maici), întemeiată ca schit în 1774 cu
o biserică din lemn cu hramul „Naşterea
Maicii Domnului”, construită în 1774–
1780; afectată de un incendiu în 1929,
biserica a fost refăcută din lemn pe
fundaţie de piatră în 1930–1936. Schitul
a fost desfiinţat de autorităţile comuniste
în 1959 şi reînfiinţat în 1990 ca mănăstire.
Bisericile „Sfântul Ioan Botezătorul” (sf.
sec. 18) şi „Sfântul Ştefan” (ante 1809,
reparată în 1870–1873) în satul Coza, şi
„Sfinţii Voievozi” (ante 1809, reclădită în
1891) în satul Tulnici. În com. T. se află
rezervaţiile forestiere Lepşa-Zboina (211
ha) şi Tişiţa (307 ha), cu arbori multiseculari, şi rezervaţia floristică şi peisagistică
cascada Putnei (10 ha), declarate
rezervaţii în 1973. Popas turistic. Zonă de
interes cinegetic. Până la 22 mai 2003,
com. T. a avut în componenţă satele

1022

Tuluceşti

Hăulişca şi Păuleşti, care la acea dată au
format com. Păuleşti, jud. Vrancea.

TULUCEŞTI, com. în jud. Galaţi, alcătuită din 3 sate, situată în partea de E a
Câmpiei Covurlui, în lunca şi pe terasele
de pe dr. râului Prut, pe cursul inf. al
râului Chineja, la graniţa cu Republica
Moldova; 7 530 loc. (1 ian. 2011): 3 805 de
sex masc. şi 3 725 fem. Staţie (în satul
Tuluceşti) şi haltă de c.f. (în satul Şiviţa).
Nod rutier. Centru viticol şi de vinificaţie.
Studii de fezabilitate pentru construirea
unui parc eolian cu 41 de turbine cu o
putere de 143,5 MW. Producţie de mobilă
şi ambalaje. Sere legumicole. Herghelie
(din 1989), desfiinţată în martie 2012, iar
caii transferaţi la herghelia Cislău. Fermă
avicolă şi crescătorie de nutrii (în satul
Şiviţa). Viticultură. Cămin cultural.
Bisericile cu hramurile „Adormirea Maicii
Domnului” (ante 1809, reclădită în 1881)
şi „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”
(sec. 19), în satele Şiviţa şi Tuluceşti. Satul
Tuluceşti este atestat documentar în 1552.
În 1994, pe terit. com. T. s-au produs
puternice alunecări de teren. În
perimetrul comunei se află pădurea
Gârboavele (100 ha), declarată rezervaţie
forestieră, formată predominant din
stejar pufos (Quercus pubescens) şi stejar
brumăriu (Quercus pedunculiflora), la
parterul căreia vegetează o serie de specii
rare: stânjenelul (Iris brandzae), drobul
(Cytisus heufelii), bujorul românesc
(Paeonia peregrina var. romanica), umbraiepurelui (Asparagus officinalis) ş.a.

TUNARI, com. în jud. Ilfov, alcătuită din
2 sate, situată în Câmpia Vlăsiei, pe
cursul superior al râului Pasărea, la 18
km N de Bucureşti; 4 453 loc. (1 ian.
2011): 2 204 de sex masc. şi 2 249 fem.
Fabrici de sucuri naturale şi de preparate
din carne. Fermă avicolă. Culturi de
cereale, plante tehnice şi de nutreţ,
floarea-soarelui, legume ş.a. Pomicultură.
În 1843, la Tunari a fost pusă în funcţiune
prima ţesătorie mecanică din Ţara
Românească care folosea războaie mecanice aduse din Austria, meşteri din
Germania şi muncitori români. Pădure
de stejari. Între 23 ian. 1981 şi 10 apr. 1997
a făcut parte din Sectorul Agricol Ilfov.
În satul Tunari se află biserica având
hramul „Sfântul Nicolae” (1754) şi
Monumentul eroilor căzuţi în timpul
Primului Război Mondial (autor: D.
Măţăoanu).

TUNGUJEI, Iazul ~ Õ Ţibăneşti.

TUPILAŢI, com. în jud. Neamţ, alcătuită
din 4 sate, situată în lunca şi pe terasele
râului Moldova, în zona de confl. cu
Valea Albă, la poalele Subcarpaţilor
Neamţului; 2 315 loc. (1 ian. 2011): 1 135
de sex masc. şi 1 180 fem. Nod rutier.
Centru de reparat maşini şi utilaje
agricole. Produse alim. Vestit târg anual
de vite, de produse agricole şi de lemnărie. Case vechi (sec. 19). În satul Tupilaţi se află biserica având hramul „Sfinţii
Voievozi” (ante 1811, reparată în 1923) şi
casa „Catargi” (1842), iar în satul Hanul
Ancuţei există celebrul rateş cunoscut sub
numele de „Hanul Ancuţei”. Construit
din cărămidă (1718), la o răspântie de
drumuri ce se îndreptau către Roman,
Piatra-Neamţ şi către Iaşi, acest han este
o clădire de plan dreptunghiular
(40 x 18 m), tipică hanurilor moldoveneşti, cu un vast acoperiş din draniţă,
la adăpostul căruia se află camerele
pentru cazare şi şopronul pentru animale
şi căruţe. Ruinat în 1943, a fost refăcut în
anii 1966–1967. Acest han l-a inspirat pe
Mihail Sadoveanu în elaborarea lucrării
Hanul Ancuţei (1928).

TUR, râu în NV României, afl. stg. al Tisei
pe terit. Ungariei; 70 km; supr. bazinului:
1 200 km2. Izv. din partea de V a M-ţilor
Gutâi, de sub cumpăna de ape dintre vf.
Rotundu, la N (1 240 m alt.) şi vf.
Pietroasa, la S (1 200 m), de la 950 m alt.,
străbate mai întâi versantul de V al
M-ţilor Gutâi prin intermediul unei pante
accentuate (20‰), intră apoi în Depr.
Oaş, trecând prin oraşul Negreşti-Oaş,
unde panta scade la 2–8‰, iar în aval de
confl. cu Valea Rea pătrunde în Câmpia
Someşului pe care o traversează de la E
la V cu un curs domol, meandrat,
determinat de scăderea pantei la 0,1‰.
În cursul inf. albia devine instabilă, se
despleteşte şi meandrează puternic. În
aval de confl. cu râul Turţ este îndiguit.
Pe cursul mijlociu al râului T., în arealul
com. Călineşti-Oaş, s-a realizat lacul de
acumulare Călineşti (364 ha; vol.: 7,4 mil.
m3) pe malurile căruia există amenajări
pentru odihnă şi agrement. Afl. pr.: Valea
Rea, Valea Albă, Talna, Lechincioara,
Turţ.
TURBUREA, com. în jud. Gorj, alcătuită
din 5 sate, situată la poalele de SV ale
Dealurilor Amaradiei şi cele de SE ale
Dealului Bran, pe cursul inf. al râului
Gilort; 4 521 loc. (1 ian. 2011): 2 237 de
sex masc. şi 2 284 fem. Haltă de c.f. (în

satul Turburea). Expl. de petrol şi gaze
naturale. Pomicultură (meri, peri, pruni).
Muzeu. Biserica din lemn cu hramul
„Sfântul Nicolae” (1774, refăcută în 1846),
în satul Turburea.

TURCENI, oraş în jud. Gorj, situat în
partea de S a Dealurilor Jiului, pe râul
Jilţu, în zona de confl. cu Jiul; 8 143 loc.
(1 ian. 2011): 4 073 de sex masc. şi 4 070
fem. Supr.: 78,9 km2, din care 8,6 km2 în
intravilan; densitatea: 947 loc./km2. Staţie
de c.f. (Turceni). Centrală electrică şi de
termoficare construită în anii 1972–1982,
cu şapte grupuri energetice de câte
330MW fiecare, în total cu o putere
instalată de 2 310 MW (cea mai mare din
România). Primul grup energetic a intrat
în funcţiune în iulie 1978. Centrala a fost
retehnologizată după anul 1990.
Hidrocentrală (9,9 MW) dată în folosinţă
în 1989. Creşterea bovinelor. Pomicultură
(meri, pruni, peri). Turceni apare
menţionat documentar ca sat, prima oară,
în 1499. Com. T. a fost trecută în categoria
oraşelor la 7 apr. 2004 având în subordine
ad-tivă localit. componentă Jilţu şi satele
Gârbovu, Murgeşti, Strâmba-Jiu şi Valea
Viei. În satul Strâmba-Jiu se află mănăstirea Strâmba (de maici), cu biserica
„Sfânta Treime”, ctitorie călugărească din
1487 şi atestată documentar în 1519,
Distrusă de un incendiu în 1724, biserica
a fost refăcută şi pictată în 1793 prin
osârdia marelui armaş Constantin
Râioşeanu, având faţadele decorate cu
panouri dreptunghiulare, mărginite de
ciubuce. Biserica a fost restaurată în 1927
şi reparată în 1983. După o perioadă
îndelungată de funcţionare ca biserică de
parohie (din 1812), mănăstirea a fost
reînfiinţată în 1923. În cătunul Stolojani
se află o biserică din lemn cu hramul
„Sfântul Nicolae” (1774, refăcută în 1846).
TURCINEŞTI, com. în jud. Gorj, alcătuită
din 4 sate, situată în partea de N a Depr.
Târgu Jiu, la poalele de SE ale Dealului
Stroieşti şi cele de V ale Dealului Săcelu,
pe râul Jiu; 2 239 loc. (1 ian. 2011): 1 070
de sex masc. şi 1 169 fem. Expl. de balast.
Pomicultură (meri, peri, pruni). În satul
Cartiu se află casa „Cartianu” (sec. 18), o
sinteză reuşită dintre o culă şi o casă
ţărănească, şi biserica având hramul
„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” (1817, cu
modificări din 1904–1908), iar în satele
Horezu şi Rugi există bisericile din lemn
cu hramurile „Adormirea Maicii
Domnului” (1814) şi „Sfântul Gheorghe”
(1691, refăcută în 1833).

TURCOAIA, com. în jud. Tulcea, formată
dintr-un sat, situată la poalele de SV ale
M-ţilor Măcin, pe dr. braţului Dunărea
Veche (sau Măcin); 3 521 loc. (1 ian. 2011):
1 697 de sex masc. şi 1 824 fem. Nod
rutier. Expl. de granit, cuarţit şi porfir.
Morărit; produse lactate şi de panificaţie.
Creşterea bovinelor şi porcinelor. Pescuit.
Pe terit. com. T., în punctul „Igliţa”, au
fost descoperite (1861–1863, 1865, 1880–
1900, 1939, 1971, 1977) urmele unei ample
aşezări romane, cu două fortificaţii,
identificată cu oraşul roman Troesmis,
construit pe locul unei vechi cetăţi tracogetice din sec. 4 î.Hr. După Războaiele
daco-romane, în vremea împăratului
Traian, Troesmis a devenit un important
punct strategic în care a fost cantonată,
până în 167, Legiunea a V-a Macedonica,
transferată de împăratul Traian la Oescus
(azi Ghighen, Bulgaria). Tot la Troesmis
a staţionat permanent, până în a doua
jumătate a sec. 3 un vexillatio (detaşament
militar) aparţinând Legiunii a I-a Italica.
În timpul domniei lui Marcus Aurelius
Antonius (161–180), în jurul anului 170,
oraşul Troesmis a fost ridicat la rangul de
municipium (până atunci avea regim de
territorium militarae). În sec. 2–3, Troesmis
a fost şi centrul religios al cultului Romei
şi sediul pentru sacerdos provinciae.
Distrus de invaziile carpo-gotice, oraşul
Troesmis a fost refăcut la sf. sec. 3 şi
începutul sec. 4, ajungând în sec. 6 unul
dintre pr. oraşe ale eparhiei Scythia
(ultima menţiune ca oraş din eparhia
Scythia datează din sec. 10). Bizantinii au
locuit la Troesmis până prin sec. 12.
Săpăturile arheologice efectuate aici au
scos la iveală un bogat material epigrafic
(c. 80 de inscripţii) şi ruinele a două cetăţi
romano-bizntine din sec. 4–6: Cetatea de
Est (120 x 145 m), de tip moeso-roman,
de plan poligonal, cu turnuri în formă de
potcoavă la colţuri, datează din sec. 5, în
interiorul ei fiind descoperite două
bazilici şi zidurile mai multor edificii;
Cetatea de Vest, situată pe un
promontoriu, de tip dunărean târziu, are
formă oarecum trapezoidală (c. 100 x 50
m), cu ziduri de apărare, şi cu turnuri
semicirculare la colţuri. Între cele două
cetăţi se afla aşezarea civilă, delimitată
de trei valuri cu şanţuri, reprezentând
patru faze succesive de dezvoltare a
aşezării în perioada sec. 2–7. În satul
Turcoaia se află biserica având hramul
„Sfântul Nicolae” (1862).

TURDA 1. Câmpia Turzii Õ Câmpia
Turzii (1).

2. Cheile Turzii Õ Cheile Turzii.
3. Municipiu în jud. Cluj, situat în
partea de N a Câmpiei Turzii, la poalele
prelungirilor de SE ale Dealurilor
Feleacului, la 330–350 m alt., pe stg.
râului Arieş, la confl. cu Valea Racilor, la
30 km SE de Cluj-Napoca; 56 775 loc. (1
ian. 2011): 27 293 de sex masc. şi 29 482
fem. Supr.: 91,6 km2, din care 17,8 km2 în
intravilan; densitatea: 3 190 loc./km2.
Staţie de c.f. Nod rutier. Expl. de balast
şi de argilă. La T. s-a exploatat sarea din
perioada romană până în anul 1932 când
salina a fost închisă. Până în 1840 salina
Turda a fost una dintre cele mai
importante din Transilvania, după
această dată ea a decăzut din cauza
concurenţei salinei de la Ocna Mureş.
Combinatul chimic (înfiinţat în1910) a
falimentat în anii 2000, azi în ruină.
Producţie de utilaje pentru extracţie şi
construcţii, de produse textile, de
vopsele, lacuri şi cerneluri tipografice, de
mobilă, încălţăminte, obiecte sanitare din
ceramică, de cărămizi şi ţigle, de jocuri şi
jucării, de ambalaje din hârtie şi carton
ş.a. Secţie poligrafică. Centru pomicol şi
viticol. Muzeu municipal cu secţii de
istorie şi etnogrfie (f. 1943). Teatru
municipal (1948). Staţiune de cercetări
agricole. Parc zoologic (1953). În sec. 18–
19, la T. a funcţionat un centru de
ceramică populară, cu cromatică albastru,
verde şi roşcat. Staţiune balneoclimaterică de interes local, cu climat
sedativ (temp. medie anuală 9°C; în iul.
temp. medie este de c. 20°C, iar în ian. de
–4°C; precipitaţiile medii însumează c.
550 mm anual) şi ape minerale clorurate,
sodice, de mare concentraţie (225,5 mg/l)
provenite din lacurile sărate (unele cu
caracter helioterm, vara) existente la c. 4
km de oraş, catonate în vechile saline

Turda (3). Palatul Voievodal (azi Muzeu de istorie)

Turda
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(unele romane). Nămol de turbă cu efecte
terapeutice. Staţiunea este indicată în
tratarea afecţiunilor reumatismale
(spondiloze în stadiu incipient, artroze,
poliartroze, tendinoze ş.a.), a celor posttraumatice (stări după entorse, luxaţii şi
fracturi ale oaselor membrelor, tratate
ortopedico-chirurgical şi vindecate),
neurologice periferice (pareze uşoare,
sechele minore după polineuropatii),
cardiovasculare (varice în stadiu incipient), ginecologice (insuficienţă ovariană, cervicite cronice) şi dermatologice
(psoriazis). Istoric. Săpăturile arheologice
efectuate pe terit. actualului oraş, în
punctul „Pordeiu”, au scos la iveală
vestigiile unei aşezări dacice, cunoscută
sub numele de Potaissa (Potabissa sau
Patavissa), devenită imediat după
constituirea provinciei romane Dacia,
unul dintre cele mai importante oraşe
romane şi pr. centru militar al Daciei
Superior, aflat pe drumul dintre Apulum
(azi Alba Iulia) şi Porolissum (azi satul
Moigrad-Porolissum, com. Mirşid, jud.
Sălaj). În anii 166–167 aici a fost adusă
Legiunea a V-a Macedonica, devenind după
această dată sediul garnizoanei Legiunii
a V-a, în jurul căreia s-a dezvoltat o
aşezare civilă. Castrul Legiunii a V-a
Macedonica, cu ziduri din piatră, era
extins pe o supr. de c. 26 ha şi avea o

Turda (3). Biserica reformată „Turda Veche”
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formă de patrulater neregulat (562 x 410
x 575 x 410 m), ruinele acestui castru
dăinuind până în sec. 19. Oraşul,
dezvoltat în preajma castrului, s-a extins
repede, fiind ridicat, în timpul împăratului Septimius Severus (193–211), mai
întâi la rangul de municipium, iar apoi (se
pare, în anul 198) la cel de colonia, în care
cetăţenii beneficiau de Jus Italicum
(„dreptul italic”). În perioada stăpânirii
romane, la Potaissa se exploata sarea,
viaţa în această aşezare continuând
neîntrerupt (şi după abandonarea Daciei
de către romani în anii 271–275) până
prin sec. 4. Acest fapt este atestat de
descoperirea, pe Dealul Zânelor, a unui
cartier meşteşugăresc, datând din sec. 2–
3, în care s-au găsit şase cuptoare de olari,
urmele unui atelier de pietrar ş.a.,
precum şi un mormânt de înhumaţie de
caracter creştin, datat sec. 4. În arealul
oraşului roman Potaissa au fost descoperite mai multe fragmente arhitecturale
(capiteluri, fragmente de coloane,
elemente de antablament ş.a.), statuietele
din bronz ale Dianei la vânătoare, a lui
Venus Pudica şi a lui Iupiter, o figurină
din teracotă a Venerei, capetele din
marmură ale unei divinităţi feminine şi
a zeului Liber Pater, numeroase
monumente funerare, opaiţe, vase din
sticlă din import ş.a. Prima menţiune
documentară a localit. T. datează din 1075
(Castrum Turda) în care se fac referiri
asupra unor privilegii legate de
exploatarea sării de aici (regele Géza I al
Ungariei a dăruit jumătate din vama de
sare de la T. şi mai multe sate din Bihor
şi Criş mănăstirii Sfântului Benedict). În
1197, aşezarea apare menţionată în
documente cu numele Civitas Tordensis.
Cetatea şi aşezarea de aici, întemeiate pe
baza exploatării sării, s-au dezvoltat
neîntrerupt, căpătând caracter urban la
începutul sec. 16. În 1550, Georg von
Reichersdorffer, notarul Sibiului, secretar
regal şi consilier (din 1526) al lui
Ferdinand I de Habsburg, consemna, în
lucrarea sa Chorographia Transilvaniae, că
T. este unul dintre pr. centre de expl. a
sării din Transilvania. În mart. 1542, la T.
s-a întrunit o dietă în cadrul căreia s-au
pus bazele organizării politice şi ad-tive
ale
principatului
autonom
al
Transilvaniei. La 9/19 aug. 1601, pe
câmpia din apropierea oraşului T. a fost

ucis mişeleşte Mihai Viteazul din ordinul
lui Giorgio Basta. Pe locul unde a fost
omorât voievodul a fost ridicat un
monument memorial. În aug.-sept. 1940,
la T. au avut loc mari demonstraţii de
protest împotriva Dictatului de la Viena
din 30 aug. 1940, iar între 5 sept. şi 4 oct.
1944, în această zonă, armata română a
purtat lupte grele pentru respingerea
ofensivei hitleristo-horthyste. Declarat
municipiu la 17 febr. 1968. Monumente:
ruinele unei cetăţi din piatră (Cetatea
secuilor), de mari dimensiuni (26 m
lungime, 8,50 m lăţime, ziduri de incintă
de 6 m înălţime), datând din sec. 12, cu
unele refaceri din sec. 14–15; biserica
fortificată „Turda Veche”, iniţial romanocatolică, iar din 1564 aparţine cultului
reformat-calvin, a fost construită în anii
Turda (3). Urcior roman cu firnis roşu
1400–1494, în stil gotic, cu transformări
baroce din 1800. Biserica are o singură
navă de 26 m lungime, 8,50 m lăţime şi interioare originare executate de Dumitru
16 m înălţime. În sec. 17 a fost demolat Belizarie, dar acoperite în 1948 cu un strat
altarul (corul) pe locul lui fiind construit de vopsea maron; Monumentul închinat
un turn cu clopot care s-a prăbuşit în 1862
lui Mihai Viteazul, ridicat la 3 km S de
din cauza fundaţiei slabe. Turnul actual,
oraş, pe locul unde acesta a fost asasinat
cu ceas, de 60 m înălţime, de factură
în 1601, este de fapt un obelisc înalt de
gotică, a fost ridicat în 1904–1906.
16 m confecţionat din beton armat şi
Biserica, înconjurată cu ziduri puternice
în perioada 1560–1570, din care astăzi se placat cu marmură de Ruschiţa, operă a
mai păstrează câteva fragmente, a fost lui Marius Butunoiu, dezvelit la 5 mai
declarată monument istoric în anul 2004; 1977. Obeliscul a fost plasat pe locul unei
biserica romano-catolică (Biserica Mare), troiţe din lemn ridicată în 1923. În
construită în 1475–1504, în stil gotic, are apropierea acestui monument a fost
50 m lungime, 18,20 m lăţime şi altar de construită o biserică (sfinţită în anul
20,20 m lungime, iar interiorul reame- 2005), copie a bisericii Mihai Vodă din
najat în stil broc, în 1822. Până în 1568 a Bucureşti; Grupul statuar Horea, Cloşca
aparţinut cultului romano-catolic, apoi a şi Crişan executat în bronz de Ioan Lucian
fost preluată de cultul unitarian (1568– Murnu, dezvelit în 1976; Monumentul
1721) după care a revenit din nou cultului Martirilor, ridicat în memoria celor 18
romano-catolic (1721). Declarată monu- victime ucise la 24 sept. 1944 de armata
ment istoric în 2004; biserica romano- horthystă, dezvelit în 1995; bustul lui Ioan
catolică, nouă, construită în perioada Raţiu (dezvelit la 9 iun. 1930), operă a
1999–2008, sfinţită la 11 aug. 2008; Palatul sculptorului Cornel Medrea; statuia
Voievodal (sec. 16), cu elemente
„Lupa capitolina” este o copie realizată
arhitectonice gotice şi renascentiste,
în 1992 în atelierul Fondului Plastic din
restaurat în 1818 şi 1886-1887, renovat în
Bucureşti după modelul celei primite în
2008-2010 şi declarat monument istoric
dar, în 1924, de oraşul Târgu Mureş de
în 2010. Aici au avut loc dietele
la municipalitatea Romei. Acea statuie
Transilvaniei (ultima s-a ţinut în 1759);
azi găzduieşte Muzeul de istorie; clădirea s-a aflat amplasată la Turda din 1940
vechii Prefecturi (sec. 19); clădirea până în 1990 când a fost retrocedată
Teatrului municipal, construită în stil municipiului Târgu Mureş; Statuia lui
eclectic în 1901-1904; catedrala ortodoxă Avram Iancu, dezvelită la 25 oct. 1998,
cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi operă a sculptorilor Emil Creţu din ClujGavriil” construită în stil neobizantin în Napoca şi Aurel Voina din Bucureşti.
a fost deschis`
pentru
vizitatoricentru
[n
Municipiul
T. este un
important
1926–1935, după planul arhitectului Ion Salina
1992
]i
modernizat`
[n
2008-2010.
D. Trajanescu, cu picturi murale turistic.

TURDAŞ, com. în jud. Hunedoara,
alcătuită din 4 sate, situată pe valea
Mureşului, în culoarul Orăştiei, la poalele
de SE ale M-ţilor Metaliferi; 1 991 loc. (1
ian. 2011): 974 de sex masc. şi 1 017 fem.
Staţie (în satul Turdaş) şi haltă de c.f. (în
satul Pricaz). Pe terit. satului Turdaş,
menţionat documentar, prima oară, în
1332, cu numele Sacerdos de Cordas
(Tordas), au fost descoperite (1895, 1910)
vestigiile unei aşezări nefortificate,
datând din Neoliticul târziu (milen. 5–4
î.Hr.), aşezare după care a fost denumită
varianta transilvăneană a culturii Vinča
(cultura Vinča-Turdaş). Aici au fost găsite
vase ceramice modelate cu mâna, confecţionate din pastă roşie cu decor de benzi
cu înţepături (romburi, unghiuri ascuţite),
figurine feminine, măsuţe-altar din
teracotă ş.a. Biserică din sec. 15 (azi
biserică reformată), declarată monument
istoric).

TURENI, com. în jud. Cluj, alcătuită din
5 sate, situată la poalele de SE ale
Dealurilor Feleacului, în Depr. Tureni, pe
râul Valea Racilor; 2 453 loc. (1 ian. 2011):
1 215 de sex masc. şi 1 238 fem. Expl. de
calcar. Fabrică privată de sucuri naturale
din fructe, dată în folosinţă la 18 iun.
1993. Iazuri piscicole. Pomicultură (meri,
pruni, peri, nuci). Culturi de grâu şi
porumb. Satul Tureni apare menţionat
documentar, prima oară, în 1276, cu
numele Villa Thur. Biserica având hramul
„Pogorârea Duhului Sfânt” (1794), în
satul Miceşti. Agroturism.

TURIA, com. în jud. Covasna, alcătuită
din 2 sate, situată în partea de NV a Depr.
Târgu Secuiesc, la poalele de NE ale
M-ţilor Bodoc şi cele de SV ale M-ţilor
Nemira, la 850 m alt., pe pârâul Turia (afl.
al Râului Negru), la 48 km NE de municipiul Sfântu Gheorghe; 3 840 loc. (1 ian.
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2011): 1 897 de sex masc. şi 1 943 fem.
Expl. de argile. Prelucr. lemnului. Culturi
de cartofi. Pe Valea Iadului (M-ţii Bodoc)
se evidenţiază o serie de fenomene
postvulcanice (emanaţii de dioxid de
carbon şi hidrogen sulfurat, îndeosebi în
Masivul Puciosu, unde există câteva
peşteri cu emanaţii solfatariene şi
mofetice). Staţiune balneoclimaterică
sezonieră, de interes local, cu climat
submontan, tonic (temp. medie anuală
este de 6°C; în iul. media termică este de
17°C, iar în ian. de –4°C; precipitaţiile
medii însumează 800–900 mm anual) şi
cu 20 de izv. cu ape minerale carbogazoase, bicarbonatate, clorurate, sodice,
feruginoase, magneziene, hipotone.
Staţiunea are ca profil pr. tratarea
afecţiunilor pulmonare în cadrul unui
modern sanatoriu T.B.C. Pe terit. satului
Turia, menţionat documentar, prima
oară, în 1307, a fost descoperită o spadă
din bronz, datând de la începutul Epocii
fierului, iar în arealul satului Alungeni
s-a descoperit un tezaur monetar (c. 120
monede romane republicane). Cetate
ţărănească (cu biserică de incintă) având
zidurile de fortificaţie străjuite de turnuri
de apărare (sec. 15); ruinele castelului
Apor (sec. 16). Turism.

TÜRKISCH SAKOSCH Õ Sacoşu
Turcesc.
TURNIŞOR Õ Sibiu (2).

TURNU 1. Mănăstirea ~ Õ Târgşoru
Vechi.
M`n`stirea ~ Õ Călimăneşti (1).
2. Schitul

TURNU MĂGURELE, municipiu în jud.
Teleorman, situat în extremitatea de S a
României, la marginea de S a Câmpiei
Boian, la 23–29 m alt., pe stg. Dunării, în
aval de confl. cu râul Olt, la graniţa cu
Bulgaria, la 50 km SV de municipiul
Alexandria şi 135 km SV de Bucureşti;
28 170 loc. (1 ian. 2011): 13 517 de sex
masc. şi 14 653 fem. Supr.: 107,2 km2, din
care 13,4 km2 în intravilan; densitatea:
2 102 loc./km2. Port fluvial cu chei
construite în 1906 şi punct de vamă (din
1860). Staţie finală de c.f. (inaugurată la
12 sept. 1887). Nod rutier. Punct de trecere, cu bacul, peste Dunăre la Nicopole
(Bulgaria). Expl. de balast. Centrală
electrică şi de termoficare. Producţie de
utilaj greu şi utilaj chimic, de echipamente electrice, de îngrăşăminte chimice
fosfatice şi azotoase, de acid sulfuric, de
tricotaje din bumbac, de prefabricate din
beton, de cărămidă, de mobilă şi de
produse alim. (conserve de legume şi
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fructe, preparate din carne şi lapte, panificaţie etc.). Siloz de cereale (din 1930).
La 5 apr. 1978, în zona Turnu MăgureleNicopole (Bulgaria) au început negocierile
de construcţie a unui complex hidroenergetic şi de navigaţie, în cooperare cu
Bulgaria, care nu au fost finalizate. La 18
iul. 2011, guvernele celor două ţări au
semnat un memorandum pentru reluarea
proiectelor de construire a complexului
hidroenergetic în această zonă. Ferme de
creştere a bovinelor şi a păsărilor. Muzeul
municipal de artă. Bibliotecă municipală.
Parc (2 ha), inaugurat în 1876. Istoric. În
arealul oraşului a fost descoperit (1880)
un tezaur de aur, datând din Epoca târzie
a bronzului, alcătuit din 10 cilindri din
aur de 5 cm lungime, trei brăţări, 433 de
inele şi un colier din paiete inelare. Pe
terit. de azi al municipiului a existat
cetatea romano-bizantină Turris, cu un
turn circular de apărare, datând din sec.
2–6, menţionată în sec. 6 într-una dintre
scrierile istoricului bizantin Procopius
din Cezareea. Pe ruinele cetăţii Turris
(abandonată în sec. 6 d.Hr.), domnul Ţării
Româneşti, Mircea cel Bătrân, a construit
în anii 1386–1393 cetatea medievală (de
fapt un castel fortificat) pe care a numit-o
Turnu sau Nicopolul Mic. Cucerită de
oastea otomană de sub comanda lui
Baiazid, în anul 1394, cetatea a fost
recucerită în 1395 de Mircea cel Bătrân.
Localit. a fost ocupată de turci în 1417 şi
menţinută sub stăpânire până în 1829 (din
1545 a devenit centrul raialei turceşti
Turnu), când, o dată cu părăsirea ei, a fost
dărâmată cetatea. La începutul lunii iun.
1462, oastea Ţării Româneşti, comandată
de Vlad Ţepeş, a fost înfrântă în lupta de
la Turnu de către armata otomană de sub
comanda lui Mahomed II, fiind obligată
să se retragă, iar turcii au înaintat spre
Târgovişte. La 16 iun. 1462, însă, Vlad
Ţepeş a executat un atac de noapte asupra
taberei turceşti, provocându-i pierderi
importante şi o mare derută. După Pacea
de la Adrianopol (1829), localit. a fost
retrocedată de către turci Ţării Româneşti,
devenind ulterior oraş (27 febr. 1836), un
însemnat punct de vamă (în 1860) şi
centru comercial (la trecerea peste
Dunăre) pentru mărfurile ce intrau şi
ieşeau din Ţara Românească pe drumul
lor dinspre şi către Istanbul. La mijlocul
sec. 19, T.M. a fost unul dintre centrele
revoluţionare ale Ţării Româneşti, iar la
sf. sec. 19 şi în prima jumătate a sec. 20 a
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cunoscut o dezvoltare lentă, cu o industrie
ce n-a depăşit nivelul meşteşugăresc. În
sec. 19 şi 20 a fost de mai multe ori reşed.
jud. Teleorman. A avut o dezvoltare
accentuată după 1962. Declarat municipiu
la 17 febr. 1968. Monumente: ruinele
cetăţii lui Mircea cel Bătrân (sec. 14);
bisericile cu hramurile „Sfânta Vineri”
(1862–1864) şi „Sfântul Gheorghe” (1865),
catedrala cu dublu hram - „Sfântul
Nicolae”şi „Sfântul Haralambie” (zidită
în 1900–1902 după planurile arhitectului
francez Émile André Lecomte du Noüy
şi ale lui Dimitrie Maimarolu şi pictată de
Eugen Voinescu şi Romeo Girolamo.
Turla mare a bisericii s-a prăbuşit în
timpul cutremurului din 4 mart. 1977,
refăcută în 1985–1991 când s-a consolidat
şi biserica; clădirile Prefecturii (1880),
Căpităniei portului (1880), Băncii de stat
(1891), Gării feroviare (1893), Portului
(1910),
Tribunalului
(1893–1904),
Muzeului de artă (1908); Monumentul
eroilor căzuţi în timpul Războiului de
Independenţă (Statuia Dorobanţului),
realizat în bronz de sculptorul italian
Raffaello Romanelli şi inaugurat în 1907;
statuia lui Mircea cel Bătrân, operă a
sculptorului Oscar Han, dezvelită în 1968;
Monumentul Independenţei (1985);
bustul generalului D. Praporgescu ş.a. La
T.M. s-a născut soprana Hariclea Darclée
(1860–1939). Popas turistic („Hanul
Diligenţei”, la 5 km de oraş).

TURNU ROŞU 1. Turnu Roşu–Cozia,
defileu (17 km lungime) situat în partea
central-nordică a Carpaţilor Meridionali,
pe cursul mijlociu al râului Olt, între M-ţii
Făgăraş (la E) şi M-ţii Lotrului (la V), la
400 m alt. Străbătut de o şosea modernizată şi de o linie de c.f. care asigură
legăturile rutiere şi feroviare între
Transilvania şi Oltenia.
2. Com. în jud. Sibiu, alcătuită din 2
sate, situată în extremitatea de SV a Depr.
Făgăraş, la poalele de NV ale M-ţilor
Făgăraş, pe stg. râului Olt, la confl. cu
pârâul Moaşa, în zona de intrare a Oltului
în defileu; 2 648 loc. (1 ian. 2011): 1 240
de sex masc. şi 1 408 fem. Staţie de c.f. (în
satul Turnu Roşu). Hidrocentrală (70
MW) intrată în funcţiune în 1982. Expl.
de calcar. Produse de panificaţie. Muzeu.
Apicultură. Centru de prelucr. a pieilor
(cojoace, pieptare ş.a.), în satul Sebeşu de
Jos. Până la 1 ian. 1965, satul şi com. T.R.
s-au numit Porceşti. În satul Turnu Roşu,

menţionat documentar, prima oară, în
1364, se află biserica „Sfântul Nicolae”
(1653, cu unele transformări din 18271828, pictată în 1755) a fostei mănăstiri
Porceşti, ctitorie a domnului Matei
Basarab, iar în satul Sebeşu de Jos, o
biserică ortodoxă cu hramul „Adormirea
Maicii Domnului” (1828–1830). În arealul
com. T.R. se află o rezervaţie paleontologică (calcarele de la Porceşti, bogate
în fosile de vârstă eocenă) în cadrul căreia
au fost identificate c. 180 de forme din
categoriile foraminiferelor, coralilor,
echinodermelor, gasteropodelor, reptilelor, peştilor (între care şi o formă de
rechin uriaş – Carcharodon) ş.a.
3. Castelul ~ Õ Boiţa.

TURNU RUIENI, com. în jud. CaraşSeverin, alcătuită din 6 sate, situată în
partea de NE a culoarului Timiş-Cerna,
la poalele de NV ale Muntelui Mic (M-ţii
Ţarcu), pe valea râului Sebeş (afl. dr. al
Timişului); 3 547 loc. (1 ian. 2011): 1 754
de sex masc. şi 1 793 fem. Expl. de azbest
(în satul Borlova). Expl. şi prelucr.
lemnului. Pomicultură (meri, pruni, nuci,
peri). Centru de prelucr. artistică a
lemnului, de ţesături şi cusături populare
(în satul Borlova). Satul Turnu Ruieni
apare menţionat documentar în 1467.
Ruinele unui donjon (Turnul lui Ovidiu,
1457). În satul Zerveşti se află o poiană
cu narcise, declarată rezervaţie botanică.
Aici are loc anual (în luna mai)
manifestarea folclorică „Sărbătoarea
narciselor”. Schit cu biserica „Sfântul Ilie”
(1939), în satul Borlova.
TURNU SEVERIN Õ Drobeta-Turnu
Severin.
TURNU SPART Õ Boiţa.

TURRIS Õ Turnu Măgurele.

TURŢ, com. în jud. Satu Mare, alcătuită
din 3 sate, situată în zona de contact a
Câmpiei Someşului cu M-ţii Oaş, pe
cursul superior al râului Turţ; 7 617 loc.
(1 ian. 2011): 3 923 de sex masc. şi 3 694
fem. Zăcăminte de min. complexe cu
conţinut de pirită, plumb, zinc, argint,
cupru. Expl. şi prelucr. lemnului.
Producţie de rachiuri (renumita ţuică de
Turţ). Centru de prelucr. primară a
fructelor. Pomicultură (meri, pruni, cireşi,
vişini, peri). Culturi de căpşuni. În satul
Turţ-Băi sunt izvoare cu ape minerale
feruginoase, sulfatate, alcaline, hipotone,
indicate în tratarea afecţiunilor
reumatismale. În satul Turţ, menţionat
documentar, prima oară, în 1378, cu

numele Villa Walachalis Thwrch, se află o
biserică ortodoxă cu hramul „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1836).

TURULUNG, com. în jud. Satu Mare,
alătuită din 3 sate, situată în partea de N
a Câmpiei Someşului, pe cursul inf. al
râului Tur, în zona de confl. cu râurile
Turţ şi Egher; 3 851 loc. (1 ian. 2011): 1 854
de sex masc. şi 1 997 fem. Expl. de argilă.
Culturi de cereale, plante tehnice şi de
nutreţ, legume, căpşuni ş.a. Pomicultură
(meri, pruni, cireşi, vişini). Heleşteu. În
satul Turulung, menţionat documentar,
prima oară, în 1216, se află un castel (sec.
13, cu unele transformări din 1848), o
biserică romano-catolică având hramul
„Maica Domnului” (sec. 18) şi o biserică
reformată (sec. 18).
TUŞNAD 1. Defileul ~, defileu pitoresc
pe cursul superior al Oltului (primul pe
care acesta îl realizează în calea sa), săpat
în rocile eruptive aparţinând M-ţilor
Harghita, despărţind masa principală a
acestora de Masivul Ciomatu (situat la
E de defileu, care adăposteşte tinovul
Mohoş şi lacul Sfânta Ana). În arealul
oraşului Băile Tuşnad, valea râului Olt
se îngustează foarte mult, iar panta
longitudinală este accentuată (3–4‰),
determinând un curs vijelios, învolburat
al apelor Oltului. Lungime: 10 km.
Importantă zonă turistică de tranzit.
2. Pas de joasă alt. (650 m), situat în
zona defileului omonim de pe cursul
superior al Oltului, străbătut de o şosea
modernizată şi de o linie de c.f. care
asigură legăturile feroviare şi rutiere între
Depr. Braşov şi Depr. Ciuc-Giurgeu.
3. Com. în jud. Harghita, alcătuită din
3 sate, situată în partea de S a Depr. Ciuc,
la poalele de SE ale M-ţilor Harghita şi
cele de NV ale M-ţilor Bodoc, pe cursul
superior al Oltului, în zona de confl. cu
pârâul Tuşnad, în amonte de defileul
Tuşnad; 2 085 loc. (1 ian. 2011): 1 064 de
sex masc. şi 1 021 fem. Staţie (în satul
Tuşnad) şi haltă de c.f. (în satul Vrabia).
Nod rutier. Culturi de cereale şi cartofi.
Satul Tuşnad apare menţionat documentar, prima oară, în 1421, cu numele
Thwsnad. În satul Tuşnadu Nou se află
rezervaţia floristică Valea Mijlocie (4 ha),
situată pe pârâul cu acelaşi nume, într-o
zonă mlăştinoasă din lunca Oltului. Aici
vegetează tufe de mesteacăn pitic (Betula
humilis), element eurasiatic boreal aflat
la cea mai sudică limită din lume, la
adăpostul cărora se dezvoltă curechiul
de munte (Ligularia sibirica). În preajma

izvoarelor cu ape minerale există o
vegetaţie abundentă formată din feriga
de baltă (Dryopteris thelypteris), ochii
şoricelului (Saxifraga hirculus), rogozul
(Carex lepidocarpa), salcia (Salix repens),
precum şi câteva specii de muşchi
(Marchantia polymorpha ş.a.). Tot în raza com.
T. se află mlaştinile Beneş şi Baia de stuf.
4. Õ Băile Tuşnad.
TUTANA, Mănăstirea ~ Õ Băiculeşti.

TUTOVA 1. Colinele sau Dealurile
Tutovei, complex de dealuri în partea de
E a României, subunitate a Pod.
Bârladului, situată între aliniamentul
râurilor Moara–Racova (la N), râul Bârlad
(la E), Câmpia Tecuciului (la S), pe
aliniamentul, aproximativ, al localit.
Homocea–Priponeşti şi râul Siret (la V).
Sunt alcătuite din depozite pliocene, în
special nisipuri şi argile, care formează
strate cu înclinare spre S. Relieful este
specific colinar, evidenţiat de aliniamente
de cueste în N (Coasta Racovei) şi de
supr. structurale cu alt. de 400–500 m. În
afara reliefului structural, în cadrul
Colinelor Tutovei sunt suprafeţe ocupate
cu forme sculpturale majore (respectiv
degradări de teren şi eroziune a solului)
cauzate de alcătuirea litologică a
terenului (foarte nisipoasă) şi de lipsa
pădurilor pe supr. mari (intens defrişate
în trecut). Alt. max.: 561 m (în Dealul
Doroşanu). Din culmea pr., care se
desfăşoară pe direcţie V-E, se desprind
spre S, pe 30–40 km lungime, numeroase
interfluvii simetrice, aproape paralele,
mai înguste spre N şi care se lăţesc treptat
către S, formând platouri largi de 1–3 km,

cu înălţimi ce nu depăşesc (în S) 250 m
alt. Văile care le separă sunt relativ
înguste şi simetrice, cu versanţi abrupţi,
afectaţi de procese de eroziune şi de
năruire. Local s-au mai păstrat păduri de
gorun şi, la înălţimi mai mari, chiar de fag.
Zonă pomi-viticolă. Denumirea de Colinele
T. a fost introdusă în literatura de
specialitate de către geograful Mihai David.
2. Râu, afl. dr. al Bârladului pe terit.
com. Tutova; 86 km; supr. bazinului: 692
km2. Izv. din partea de N a Colinelor
Tutovei, de la 410 m alt., din arealul
satului Fundu Tutovei (com. Plopana,
jud. Bacău) şi are un curs predominant
pe direcţie NV-SE, sub forma unui larg
arc de cerc, paralel cu valea Bârladului.
Bazinul său are o uşoară asimetrie pe stg.
din cauza afl. mai mari pe care îi primeşte
pe această parte (Lipova, Iezer, Studineţ).
Debitul mediu multianual în zona de
vărsare este de 0,90 m3/s. Pe cursul său
inf. a fost realizat lacul de acumulare
„Cuibul Vulturilor”.
3. Com. în jud. Vaslui, alcătuită din
6 sate, situată în partea de S a Colinelor
Tutovei, pe râul Bârlad, în zona de confl.
cu râul Tutova; 3 741 loc. (1 ian. 2011):
1 944 de sex masc. şi 1 797 fem. Staţie de
c.f. (în satul Tutova), inaugurată la 13
sept. 1872. Produse din răchită împletită.
Culturi de cereale, legume ş.a. Apicultură. Pomicultură. Nod rutier. Centru
viticol şi de vinificaţie. Creşterea bovinelor. Centru de confecţionare a covoarelor, lăicerelor, pieselor de port popular
ş.a. Satul Tutova apare menţionat
documentar, prima oară, la 19 sept. 1436.
Până la 17 febr. 1968, satul şi com. T. s-au
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numit Dragalina. Biserica „Adormirea
Maicii Domnului”, în satul Ciortolom
(1800, reclădită în 1864). În satul Bădeana
se află o pădure (126,7 ha) alcătuită
predominant din stejar pufos (Quercus
pubescens var. macrocarpa), declarată
rezervaţie forestieră. Agroturism. Până
la 7 mai 2004, com. T. a avut în componenţă satele Borodeşti, Pochidia, Satu
Nou şi Sălceni, care la acea dată au format
com. Pochidia, jud. Vaslui.

TUZLA 1. Lagună cu apă sărată, situată
în SV complexului lagunar Razim, în
arealul com. Istria şi Săcele (jud.
Constanţa), anexă a lacului Sinoie. Supr.:
10,5 km2; lăţimea max.: 3 km; vol.: 9,3 mil.
m3; ad. max.: 1 m. Deşi în laguna T. se
varsă râul Nuntaşi, apele ei au o mare
concentraţie de săruri (30–40 g/l). Pe
fundul lagunei există un strat de nămol
cu calităţi terapeutice. Laguna T. este
cunoscută în literatura de specialitate şi
sub denumirea de Nuntaşi–Tuzla.
2. Com. în jud. Constanţa, formată
dintr-un sat, situată pe ţărmul de V al
Mării Negre şi pe malul de S al lacului
Techirghiol; 6 940 loc. (1 ian. 2011): 3 411
de sex masc. şi 3 529 fem. Far maritim
(1900). Pomicultură (piersici). Geamie
(1893) cu minaret ridicat în 2008; biserica
„Sfânta Ecaterina” (1884). Până la 5 mai
1999, com. T. a avut în componenţă satele
Costineşti şi Schitu care la acea dată au
format com. Costineşti, jud. Constanţa.
THWSNAD Õ Tuşnad (3).
TYUIS Õ Teiuş.

Ţţ

ŢAGA 1. Munţii ~, masiv muntos în
extremitatea de E a Carpaţilor Meridionali (fiind o continuare către E, la o
alt. mai coborâtă, a culmii M-ţilor Făgăraş, o treaptă de tranziţie spre Perşanii
sudici), situat între cursul superior al
văilor Bârsa şi Sebeş la V (care îl despart
de M-ţii Făgăraş propriu-zişi), Depr.
Făgăraş (la N), aliniamentul văilor Şercaia
şi Holbav (la NE şi E) şi Valea Bârsei (la
S). Alcătuit din şisturi cristaline cu
intruziuni granitice. Caracteristica acestor
munţi este dată de etajarea culmilor sub
forma unor supr. de eroziune, situate la
1 000–1 400 m alt., din care se desprind
martori de eroziune ce se apropie sau
depăşesc cu puţin 1 600 m alt. Astfel, la
V se extinde culmea mai înaltă a M-ţilor
Ţ., cu orientare NV-SE, care poate fi
asimilată cu supr. de denudare Râu Şes
(în jur de 1 400 m alt.), dominată de mai
mulţi martori de eroziune cu alt. în jur
de 1 600 m (aici se înregistrează şi alt.
max. a M-ţilor Ţ., 1 641 m, în vf. Ţaga).
Cunoscuţi şi sub denumirea de Ţagla.
2. Lac de origine antropică, realizat pe
cursul mijlociu al râului Fizeş, în arealul
com. Ţaga (jud. Cluj), situat în Câmpia
Fizeşului, la 285 m alt. Supr.: 88,2 ha; vol.:
1,4 mil. m3; ad. max.: 3,40 m. Piscicultură.
3. Com. în jud. Cluj, alcătuită din 5
sate, situată în Câmpia Fizeşului, pe
cursul mijlociu al râului Fizeş, la poalele
de NV ale Dealului Ascuţit (557 m alt.);

2 000 loc. (1 ian. 2011): 994 de sex masc.
şi 1 006 fem. Expl. de gaze naturale.
Prelucr. laptelui. Creşterea bovinelor,
ovinelor şi porcinelor. Muzeu. Iazuri şi
heleşteie piscicole (Ţaga, Sântejude sau
Ţaga Mică ş.a.). În arealul com. Ţ. au fost
descoperite vestigiile unor vechi aşezări
aparţinând populaţiei autohtone dacoromane şi româneşti, datând din sec. 4-5
şi 7–8. În satul Năsal, menţionat
documentar în 1215, se află o biserică din
sec. 15 (azi biserică reformată) şi o
biserică din lemn cu hramul „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil (1804–1808,
cu picturi interioare originare); în satul
Sântejude există o biserică din lemn cu
hramul „Sfântul Dumitru” (1701), iar în
satul Ţaga (atestat documentar în 1243)
se află castelul „Wass” (1769), cu zid de
incintă, declarat monument istoric în
2004. Agroturism.
ŢARA BÂRSEI Õ Bârsa (3).

ŢARA DORNELOR Õ Dorna.

ŢARA FĂGĂRAŞULUI Õ Făgăraş (2).
ŢARA GIURGEULUI Õ Giurgeu (2).
ŢARA HAŢEGULUI Õ Haţeg (1).

ŢARA LĂPUŞULUI Õ Lăpuş (2).
ŢARA LOVIŞTEI Õ Loviştea.

ŢARA MOŢILOR Õ Câmpeni (1).

ŢARA OAŞULUI Õ Oaş (2).

ŢARA OLTULUI Õ Făgăraş (2).
ŢARA VLASILOR Õ Vlaşca.

ŢARA VRANCEI Õ Vrancea (3).

ŢARA ZARANDULUI Õ Zarand (2).

Ţaga (2). Lacul Ţaga

ŢARCU, Munţii ~, masiv muntos în
extremitatea de V a Carpaţilor
Meridionali, situat în zona de contact cu
partea de S a Carpaţilor Occidentali,
extins sub forma unui triunghi (cu latura
mare spre M-ţii Godeanu şi cu vârful
îndreptat către NV), între culoarul Văii
Bistra (la N), aliniamentul văilor Râu

Mare–Râu Şes–Râu Rece (la NE, E şi S)
şi culoarul Timiş–Cerna (la V). Sunt
alcătuiţi din şisturi cristaline cu intruziuni
de granite şi granitoide gnaisice. Alt.
max.: 2 192 m (Vârfu Pietrii). Din vf.
Ţarcu (2 190 m) se desprinde către NV
culmea Jigoriei (1 200 – 1 400 m alt.) care
face legătura cu Muntele Mic (1 802 m
alt.), de importanţă turistică, şi care
reprezintă o prelungire a M-ţilor Ţ.
Acţiunea de eroziune, exercitată de
agenţii modelatori externi, a creat în M-ţii
Ţ. două suprafeţe (niveluri) de denudare:
una mai veche şi mai înaltă (la peste 2 000
m alt.), numită suprafaţa Borăscu, cu
înclinare spre V şi NV, şi alta mai recentă
şi mai joasă (1 300–1 700 m alt.), numită
Râu Şes. În partea mai înaltă a masivului
sunt prezente circurile şi căldările
glaciare (Căldarea Şuculeţului, Căldarea
Izvorului, Groapa Căleanului ş.a.). Pe
valea superioară a Bistrei Mărului se află
depresiunea intramontană Poiana
Mărului, străjuită de vf. Muntele Mic (la
V), Vârful Pietrii (la E) şi vf. Sturu (1 823
m alt.) la NE, unde se află staţiunea
climaterică Poiana Mărului. Masivul Ţ.
este bine împădurit cu fag şi molid.
Obiectiv turistic. Sporturi de iarnă
(Muntele Mic).

ŢĂNDĂREI, oraş în jud. Ialomiţa, situat
în partea de E a Câmpiei Bărăganului, pe
stg. râului Ialomiţa, la 3 km SE de lacul
Strachina, la 15–21 m alt., la 25 km NE de
municipiul Slobozia; 13 052 loc. (1 ian.
2011): 6 379 de sex masc. şi 6 673 fem.
Supr.: 111,3 km2, din care 7,2 km2 în
intravilan; densitatea: 1 758 loc./km2.
Nod feroviar (staţia de c.f. a fost
inaugurată la 21 nov. 1887) şi rutier. Expl.
de argilă şi balast. Producţie de mobilă,
de zahăr, ulei, drojdie, amidon, glucoză,
bere, produse de panificaţie ş.a. şi de mat.
de constr. (cărămidă, ţiglă). Moară de
cereale (1934). Centru viticol şi de
vinificaţie. Fermă de creştere a ovinelor.

Renumit târg de vite şi cereale (în sec. 17–
19) devenit (din 1839) bâlci tradiţional de
Ziua Crucii (14 sept.). Istoric. Cele mai
vechi urme de locuire descoperite în
perimetrul oraşului datează din Neolitic.
Localit. apare menţionată prima oară, în
1594, într-un act emis de Mihai Viteazul.
În 1790 figura pe o hartă militară
austriacă, iar în 1835 pe una rusească.
Amintit ca sat la 18 iun. 1854, în 1864 a
devenit comună urbană şi reşed. plasei
Balta, iar de la începutul sec. 20 şi până
în 1950 a fost reşed. plasei Ţăndărei.
Construirea (în anii 1886–1887) liniei de
c.f. Bucureşti–Slobozia–Ţăndărei–Feteşti
i-a sporit considerabil rolul de târg şi de
colector şi exportator de cereale. La
17 febr. 1968 a fost declarat oraş, în urma
contopirii satelor Ţăndărei, Strachina
(numit în trecut Sărăţeni) şi ŢăndăreiGară din fosta com. Ţăndărei.
Monumente: bisericile „Sfinţii Voievozi”,
ctitorie din 1839 a vornicului Filip Lenş
şi „Naşterea Domnului” (1991).
ŢÂNŢARI Õ Dumbrăviţa (1).

ŢÂNŢĂRENI, com. în jud. Gorj, alcătuită
din 4 sate, situată în lunca şi pe terasele
Jiului, în zona de confl. cu Gilortul, la
contactul cu prelungirile de SV ale
Dealurilor Amaradiei şi cele de SE ale
Dealurilor Jiului; 5 778 loc. (1 ian. 2011):
2 882 de sex masc. şi 2 896 fem. Staţie de
c.f. Nod rutier. Muzeul „Mihai
Eminescu” (în satul Floreşti). Biserica
având hramul „Sfinţii Voievozi” (1583,
renovată în 1806) şi castel (sec. 17), în
satul Ţânţăreni.
ŢÂŢA Õ Buciumeni (1).
ŢEBEA Õ Baia de Criş.
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ŢEPU, com. în jud. Galaţi, alcătuită din
2 sate, situată în partea de NV a Câmpiei
Tecuci, la contactul cu prelungirile
Colinelor Tutovei, pe dr. râului Berheci;
2 634 loc. (1 ian. 2011): 1 323 de sex masc.
şi 1 311 fem. Expl. de gaze naturale.
Viticultură. În satul Ţepu, menţionat
documentar, prima oară, în 1452, se află
biserica având hramul „Sfântul Nicolae”
(1855), iar în satul Ţepu de Sus există
biserica „Sfinţii Voievozi” (ante 1809,
reclădită în 1845).

ŢEŢCHEA, com. în jud. Bihor, alcătuită
din 4 sate, situată în partea de V a Depr.
Vad-Borod, pe stg. Crişului Repede, la
poalele de NV ale M-ţilor Pădurea
Craiului; 3 097 loc. (1 ian. 2011): 1 555 de
sex masc. şi 1 542 fem. Staţie (în satul
Telechiu) şi haltă de c.f. (în satul Ţeţchea).
Nod rutier. Expl. de calcar şi de
marmură. Balastieră. Producţie de ciment
şi de confecţii metalice. Staţie de betoane.
Piroliza deşeurilor de cauciuc. Legumicultură. Bisericile din lemn cu hramurile
„Sfântul Gheorghe” (1714, cu picturi
interioare de la sf. sec. 18 şi din 1889,
executate de Dionisie Iuga, şi cor adăugat
în 1880) şi „Adormirea Maicii Domnului”
(1770, pictată în 1865), în satele Hotar şi
Subpiatră. În satul Ţeţchea, menţionat
documentar, prima oară, în 1256, se află
un castel din sec. 19.
ŢIBANA, com. în jud. Iaşi, alcătuită din
10 sate, situată în partea central-vestică
a Pod. Central Moldovenesc, pe râul
Sacovăţ şi pe afl. acestuia, râul Veja; 7 864
loc. (1 ian. 2011): 4 107 de sex masc. şi
3 757 fem. Expl. de gresii. Moară (în satul
Poiana de Sus). În satul Ţibana, menţionat
documentar ca sat în 1400, iar ca târg în
1855 există biserica din lemn „Adormirea
Maicii Domnului” (1946-1947).
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ŢIBĂNEŞTI, com. în jud. Iaşi, alcătuită
din 8 sate, situată în partea central-vestică
a Pod. Central Moldovenesc, pe cursul
inf. al râului Sacovăţ, în zona de confl. cu
Durăceasa; 8 047 loc. (1 ian. 2011): 4 167
de sex masc. şi 3 880 fem. Expl. de gresii.
Ţesătorie de bumbac. Producţie de
tricotaje, cărămizi şi preparate din lapte.
Tăbăcărie. Moară (în satul Ţibăneşti).
Centru viticol şi de vinificaţie. Creşterea
bovinelor. Iaz piscicol în satul Tungujei
(400 ha). În satul Ţibăneşti au fost
descoperite urmele unei aşezări din Epoca
bronzului (cultura Noua, sec. 14–12 î.Hr.)
şi o necropolă de incineraţie din sec.
3 d.Hr. În satul Ţibăneşti, menţionat
documentar, prima oară, în 1399, se află
conacul lui Petre P. Carp (sec. 19) şi o
biserică din 1834. Bisericile cu hramurile
„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”
(1784), „Sfântul Gheorghe” (1819) şi
„Adormirea Maicii Domnului” (1844–
1845), în satele Grieşti, Vălenii şi
Tungujei; biserică din lemn, cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului” (sec. 18,
refăcută în 1813 şi reparată în 1921), în
satul Jigoreni.
ŢIBLEŞ, Munţii ~, masiv muntos în
partea de NV a Carpaţilor Orientali,
aparţinând lanţului muntos vulcanic,
situat între valea superioară a Suciului
(la V) şi cea a Sălăuţei (la E). Din punct
de vedere structural corespunde unor
cute ale flişului paleogen (marne şi gresii
cretacice), străpunse şi acoperite parţial
de roci vulcanice neogene (andezite,
piroclastite, dacite). Alt. max.: 1 839 m
(vf. Ţibleş). Relieful primar, modificat de
eroziunea exercitată de agenţii modelatori externi, prezintă un aspect larg
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Ţibucani

în 1984-1989 şi deschisă publicului la 11
iun. 1989.
2. Õ Prisaca.

ŢICHINDEAL Õ Becicherecu Mic.

Păstorit în Munţii Ţibleş

vălurit, digitat, cu mai multe culmi
secundare teşite, ce pornesc din zona vf.
Ţibleş spre N şi spre S, cu forme
structurale monoclinale şi martori
vulcanici (neck-uri despărţite de văi largi)
care apar sub forma unor măguri conice.
Important nod hidrografic. Acoperiţi cu
păduri de fag şi de conifere. Zăcăminte
de sulfuri complexe. Prin pasul Botiza
(1 050 m alt.), aflat între M-ţii Ţibleş şi
M-ţii Lăpuş, trece o şosea nemodernizată,
care asigură legătura între Depr.
Maramureş şi Ţara Lăpuşului.

ŢIBUCANI, com. în jud. Neamţ, alcătuită
din 3 sate, situată în partea de NE a
Subcarpaţilor Neamţului, pe râul
Umbrari, în zona de confl. cu râul
Moldova; 4 423 loc. (1 ian. 2011): 2 245 de
sex masc. şi 2 178 fem. Producţie de
mobilă; prelucr. laptelui. Ciupercărie.
Creşterea bovinelor. În satul Ţibucani se
află o biserică din lemn, cu hramul
„Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”
(1764, reconstruită în 1859 pe temelie din
piatră), iar în satul Davideni există o
biserică din cărămidă cu hramul „Tăierea
Capului Sfântului Ioan Botezătorul”
(începutul sec. 18, cu transformări din
1937) şi biserica „Maria Magdalena”
construită în 1774, prin efortul lui
Iordache Cantacuzino, pe locul unei
biserici din sec. 15. Biserica a fost
resturată în anii 1859, 1935, 1987.

ŢICĂU 1. Cartier în partea de E a
municipiului Iaşi, pe valea pârâului
Cacaina, unde, în sec. 18, avea mai multe
proprietăţi un oarecare Ţicău (de la care
derivă şi numele cartierului). Aici se află
o casă din 1837 în care a locuit, în anii
1872–1899, Ion Creangă („Bojdeuca din
Ţicău”). Casa, amenajată ca muzeu şi
inaugurat la 15 apr. 1918, a fost restaurată

ŢICLENI, oraş în jud. Gorj, situat la
poalele de S ale Dealului Bran, la 170–200
m alt., pe râul Cioiana, la 35 km SE de
municipiul Târgu Jiu; 5 188 loc. (1 ian.
2011): 2 523 de sex masc. şi 2 665 fem.
Supr.: 72,3 km2, din care 4,2 km2 în
intravilan; densitatea: 1 235 loc./km2.
Expl. de petrol şi gaze naturale (din 1951).
Reparaţii de utilaje petroliere şi miniere.
Morărit; produse de panificaţie.
Pomicultură; viticultură. Apicultură.
Fermă de creştere a bovinelor. Izvoare cu
ape sărate şi termale folosite (din 29 iul.
1973) în cură balneară. Istoric. În arealul
oraşului a fost descoperit un tezaur
monetar, alcătuit din 240 de monede
romane republicane, datând din perioada
211–73 î.Hr. Localit. apare menţionată
documentar în oct. 1597, iar la 17 febr.
1968 a fost trecută în categoria oraşelor,
în urma contopirii satelor Ţicleni, Răşina,
Tunşi şi Gura Lumezii din fosta com.
Ţicleni. Monumente: în oraş există o
biserică din 1869 şi alta din 1920 şi casele
din lemn, cu două niveluri (sec. 19),
aparţinând lui I. Ungureanu, C. D.
Negreanu, Cerbeanu, declarate monumente de arhitectură.

ŢIFEŞTI, com. în jud. Vrancea, alcătuită
din 8 sate, situată în zona de contact a
Subcarpaţilor Vrancei cu Câmpia
Râmnicului, la poalele de NE ale Măgurii
Odobeşti şi cele de SE ale Dealului
Momâia, pe stg. râului Putna şi pe dr.
râului Şuşiţa; 5 240 loc. (1 ian. 2011): 2 604
de sex masc. şi 2 636 fem. Expl. de balast.
Moară de apă (1615), în satul Vităneşti.
Centru viticol şi de vinificaţie.
Legumicultură. Pe terit. satului Ţifeşti au
fost descoperite (1959) urmele unei
aşezări şi ale unei necropole carpice,
datând din sec. 3 d.Hr., în care s-au găsit
un cuptor de ars ceramică, mai multe
vase ceramice (amforă, cană, o căţuie
dacică – vas ceramic folosit ca afumătoare –, urnă bitronconică ş.a.). Satul
Clipiceşti este atestat documentar la 17
nov. 1646. În satul Igeşti se află bisericile
„Adormirea Maicii Domnului (ante 1809)
şi „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” (ante
1809), iar în satul Bătineşti, conacul
„Frunză–Pastia” (sec. 19).
ŢIGANCA, Pădurea ~ Õ Sineşti (1).

ŢIGĂNAŞI, com. în jud. Iaşi, alcătuită din
4 sate, situată în partea de E a Câmpiei
Jijiei Inferioare, pe cursul inf. al Jijiei;
4 617 loc. (1 ian. 2011): 2 365 de sex masc.
şi 2 252 fem. Nod rutier. Expl. de gresii,
marne şi argile. Moară (în satul Cârniceni). Creşterea bovinelor. Fermă
piscicolă. Culturi de cereale, plante
tehnice şi de nutreţ, leguminoase pentru
boabe etc. Pe terit. com. Ţ., pe Dealul
Suhatu şi pe Dealul din Mijloc au fost
descoperite resturi de silex din Paleolitic
şi frgmente ceramice din Neolitic, din
perioada prefeudală şi din sec. 11–15. În
satul Ţigănaşi, atestat documentar ca
aşezare rurală cu numele de Căminăreşti
în 1803 şi ca târguşor în 1834, se află
bisericile cu hramurile „Sfântul Spiridon”
(1802, cu pridvor adăugat în 1930) şi
„Adomirea Maicii Domnului” (1860), iar
în satul Cârniceni, o biserică având hramul
„Sfântul Haralambie” (1792, reparată în
1897).

ŢIGĂNEŞTI 1. Com. în jud. Teleorman,
formată dintr-un sat, situată în partea de
E a Câmpiei Boian, pe cursul inf. al râului
Vedea; 5 215 loc. (1 ian. 2011): 2 619 de
sex masc. şi 2 596 fem. Staţie de c.f. Expl.
de balast. Viticultură. Pe terit. satului
Ţigăneşti au fost descoperite (1869)
vestigii din Palolitic (vârfuri de săgeţi,
bulgări de cremene pentru prăştii, unelte
din silex ş.a.). În satul Ţigăneşti, atestat
documentar în 1810, se află biserica
„Sfântul Nicolae” (6 apr. 1909- 10 apr.
1910), zidită după planul arhitectului
Cristofi Cerchez, repictată în 1986-1987
de Ioan Moroşan. Mănăstire de călugări,
înfiinţată la 23 apr. 2004, cu biserica
„Sfântul Gheorghe” (2004-2008).
2. Mănăstirea ~ Õ Ciolpani.
ŢIHAIU MARE, lac în partea de N a Deltei
Dunării, în complexul lacustru Pardina.
Supr.: 344 ha.

ŢINTEA, localit. componentă a oraşului
Băicoi (jud. Prahova), situată în Subcarpaţii Prahovei, la 300 m alt., pe râul
Dâmbu, la 13 km NV de municipiul
Ploieşti. Staţiune balneoclimaterică sezonieră de interes local, cu climat de dealuri, sedativ, cu veri plăcute (în iul. temp.
medie este de 20°C) şi ierni reci (în ian.
media termică în jur de –3,5°C) şi cu ape
minerale (de sondă şi lacuri) clorurate,
sodice, sulfatate, iodurate, magneziene,
hipertone, termale (25–30°C) şi nămol
sapropelic cu efecte terapeutice. Temp.
medie anuală a aerului este de 9°C, iar
precipitaţiile atmosferice însumează c.

cu stejar (Quercus robur). În subarboret se
întâlnesc păducelul (Crataegus monogyna),
măceşul (Rosa canina) ş.a., iar în pătura
ierbacee, unele plante rare ca: joldeala
şerpească (Serratula bulgarica), lăcrămioare
(Convalaria majalis), laleaua pestriţă
(Fritillaria meleagris) etc. Declarată
rezervaţie forestieră în 1954.
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750 mm anual. Staţiunea este indicată
pentru tratarea afecţiunilor reumatismale
(spondiloze cervicale, lombare şi dorsale
în stadiu incipient, artroze, tendinoze
ş.a.), a celor posttraumatice (stări după
entorse, luxaţii şi fracturi ale oaselor
membrelor, tratate ortopedico-chirurgical
şi vindecate), neurologice periferice (pareze şi sechele după polineuropatii,
sechele vechi de poliomelită), cardiovasculare (varice în stadiu incipient), dermatologice (psoriazis) ş.a. Biserica „Duminica
Tuturor Sfinţilor" (1914).

ŢINTEŞTI, com. în jud. Buzău, alcătuită din
4 sate, situată în Câmpia Buzăului, pe râul
Negreasca; 4 573 loc. (1 ian. 2011): 2 312 de
sex masc. şi 2 261 fem. Abator. Culturi de
cereale, plante tehnice şi de nutreţ etc.
Satul Ţinteşti este atestat documentar în
1575, iar satul Pogonele a luat fiinţă în
1863, prin stabilirea unor clăcaşi care au
cumpărat pământ de la proprietarul
Grigore Chrisoscoleu. Pe terit. com. se
află pădurea Frasinu (158 ha), constituită
în pr. din frasin (Fraxinus pallisae, Fraxinus
angustifolia, Fraxinus excelsior) în amestec

Ţiţeşti. Biserica „Sfânta Treime” a mănăstirii
Valea Mănăstirii

ŢIŢEŞTI, com. în jud. Argeş, alcătuită din
5 sate, situată în partea de V a Piem.
Cândeşti, pe interfluviul dintre Râu
Târgului şi Argeşel; 5 071 loc. (1 ian.
2011): 2 502 de sex masc. şi 2 569 fem.
Haltă de c.f. (în satul Bucşeneşti-Lotaşi).
Expl. şi prelucr. lemnului. Balastiere.
Constr. de maşini-unelte. Producţie de
mase plastice. Confecţionarea măturilor
şi coşurilor din nuiele. Dogărit. Pomicultură (pruni, meri, peri). Pe terit. satului
Ţiţeşti a fost descoperită (1970) o necropolă tumulară, fără inventar, datând,
probabil, din perioada de tranziţie de la
Neolitic la Epoca bronzului. În satul
Bucşeneşti-Lotaşi se află biserica „Sfântul
Nicolae” (1531–1534), cu un pridvor
adăugat în sec. 18, iar în satul Valea
Mănăstirii există o mănăstire de călugări,
ctitorie din anii 1534–1537 a domnului
Radu Paisie, cu biserica „Sfânta Treime”,
cu faţadele decorate cu cărămidă aparentă, în alternanţă cu tencuială, iar
interiorul pictat în anii 1547–1548 din
voinţa domnului Mircea Ciobanul,
picturi care au fost refăcute în 1788.
Biserica are un pridvor adăugat în 1796–
1797. Clopotniţa şi zidul de incintă au
fost construite în 1850. Biserica, de
dimensiuni modeste (20 m lungime şi 5
m lăţime) a fost reparată în anii 1967, 1972
şi 2008. După secularizarea averilor
mănăstireşti în 1863 a devenit biserică de
mir, mănăstirea fiind reînfiinţată în anul
1997.

Ţiţeşti. Biserica „Sfântul Nicolae” din satul
Bucşeneşti-Lotaşi
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ŢOLOSU, peşteră în SV României, în
partea de N a M-ţilor Aninei, săpată în
versantul drept al cheilor Caraşului, la
335 m alt. Lungimea galeriilor: 1 125 m.
Explorată prima dată în 1961. Este
dezvoltată în special pe fisurile tectonice
ale calcarelor, sub acţiunea apei de
infiltraţie pătrunsă prin numeroase
doline. Are forma unei galerii alungite,
cu nenumărate îngustări şi spaţii mai
largi, având pereţii sculptaţi de apă.
Prezintă concreţiuni frumoase, formaţiuni stalagmitice, baldachine, sifoane
impresionante şi acumulări de nisip
curat. Faună bogată (lilieci, insecte, melci
etc.). Greu accesibilă.

ŢUGLUI, com. în jud. Dolj, alcătuită din
2 sate, situată în partea de NE a Câmpiei
Desnăţuiului, pe dr. văii Jiului; 2 901 loc.
(1 ian. 2011): 1 397 de sex masc. şi 1 504
fem. Staţie de c.f. (în satul Jiul). Culturi
de cereale, plante tehnice şi de nutreţ,
legume etc. Com. Ţ. a fost grav afectată
de inundaţiile din 25 iun. 1997. Bisericile
cu acelaşi hram – „Sfântul Nicolae”, în
satele Jiul (1735) şi Ţuglui (1893).
ŢUGUIATU-PĂMÂNTENI Õ Pogoanele.
ŢUGUIATU-POGOANELE Õ Pogoanele.
ŢURANA GUTÂIULUI
Cocoşului.

Õ Creasta

ŢUŢORA, com. în jud. Iaşi, alcătuită din
3 sate, situată în luncile şi pe terasele de
pe dr. Prutului şi de pe stg. Jijiei, la
graniţa cu Republica Moldova; 2 046 loc.
(1 ian. 2011): 1 039 de sex masc. şi 1 007
fem. Culturi de cereale, sfeclă de zahăr,
rapiţă, florea-soarelui ş.a. Legumicultură;
viticultură. Apicultură. Satul Ţuţora
apare menţionat documentar, prima
oară, ca punct de vamă în 1448, apoi la
25 aug. 1454, 1 apr. 1470, 15 aug. 1471 (cu
numele Ţoţora), iar ca târg la 30 aug. 1611.
Pe terit. com. Ţ. a avut loc (19 sept. 1620)
lupta între oastea turco-tătară şi cea
polono-moldoveană, încheiată cu victoria
celei dintâi. În satul Chipereşti, atestat
documentar în 1603, se află o biserică
având hramul „Sfântul Nicolae” (sec. 18,
refăcută în 1835) şi un han de dinainte de
anul 1805.
ŢUŢUIATU, vârf în partea de N a M-ţilor
Măcin, alcătuit din granit şi granodiorit.
Reprezintă alt. max. a M-ţilor Măcin
(467 m). Cunoscut şi sub numele de Greci.

Uu

UCEA, com. în jud. Braşov, alcătuită din
4 sate, situată în Depr. Făgăraş, pe cursul
mijlociu al Oltului, la confl. cu pârâul
Ucea; 2 336 loc. (1 ian. 2011): 1 159 de sex
masc. şi 1 177 fem. Staţie de c.f. în satul
Ucea de Jos, care este reşed. comunei.
Producţie de bere şi de mezeluri. Staţie
hidrologică (în satul Feldioara). În satul
Ucea de Sus s-au lucrat, până nu demult,
cojoace şi pieptare. În satul Ucea de Jos,
atestat documentar în 1223, se află
biserica „Sfântul Nicolae” zidită în 19931999 pe locul uneia construită în 19261928 şi prabuşită la 11 oct. 1972 din cauza
unor greşeli de calcul.
UCEA FABRICII Õ Victoria (1).

UCEA MARE, vârf pe creasta pr. a
M-ţilor Făgăraş, alcătuit din şisturi
cristaline. Alt.: 2 434 m.
UCEA ROŞIE Õ Victoria (1).

UCIGAŞUL Õ Lacu Roşu (1).

UDA, com. în jud. Argeş, alcătuită din 16
sate, situată în partea de NE a Piem.
Cotmeana, pe cursul superior al râului
Cotmeana; 2 099 loc. (1 ian. 2011): 1 044
de sex masc. şi 1 055 fem. Pomicultură
(pruni, meri, peri). Viticultură. Creşterea
bovinelor, ovinelor ş.a. Fond cinegetic
(mistreţi, căpriori, fazani, iepuri). Bisericile cu acelaşi hram – „Adormirea
Maicii Domnului”, în satele Cotu (1820,
pictată în 1826), Miercani (1820) şi Uda
(1830); bisericile cu hramurile „Buna
Vestire” (1808) şi „Cuvioasa Parascheva”
(1824, pictată în 1828), în satele Gorani şi
Râjleţu-Govora.

UDA-CLOCOCIOV, com. în jud. Teleorman, alcătuită din 2 sate, situată în partea
de V a Câmpiei Boian; 1 902 loc. (1 ian.
2011): 902 de sex masc. şi 1 000 fem. Culturi de cereale, floarea-soarelui, legume
ş.a. Biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi
Pavel” (1897). Com. U.-C. a fost înfiinţată
la 7 mai 2004 prin desprinderea satelor

Uda-Clocociov şi Uda-Paciurea din com.
Slobozia Mândra, jud. Teleorman.

UDEŞTI, com. în jud. Suceava, alcătuită
din 11 sate, situată în partea de E a Pod.
Fălticeni, pe stg. Văii Suceava; 7 749 loc.
(1 ian. 2011): 3 819 de sex masc. şi 3 930
fem. Nod rutier. Culturi de cereale,
cartofi, legume, plante tehnice şi de
nutreţ ş.a. Muzeu memorial „Eusebiu
Camilar”. La 15 oct. 1451, în satul
Reuseni, în timpul unor lupte pentru
ocuparea tronului Moldovei, Bogdan II
(fiul lui Alexandru cel Bun şi, totodată,
tatăl lui Ştefan cel Mare) a fost ucis de
fratele său, Petru Aron, cu sprijinul
boierilor moldoveni. În 1503, la Reuseni,
Ştefan cel Mare a început construcţia
bisericii cu hramul „Tăierea Capului
Sfântului Ioan Botezătorul” (asemănătoare celei din satul Arbore), în
amintirea tatălui său, fiind terminată în
1504 de către fiul său, Bogdan III cel
Chior. În apropierea bisericii se află
ruinele unei curţi feudale din sec. 15. În
satul Chilişeni se află biserica având
hramul „Adormirea Maicii Domnului”
(1812), iar în satul Mănăstioara, biserica
din lemn cu hramul „Intrarea în Biserică
a Maicii Domnului” (1700, cu pridvor
adăugat în 1848) a fostului schit
Mănăstioara.
UDUORHEL Õ Odorheiu Secuiesc.

UDVARHELY Õ Odorheiu Secuiesc.
UIFALĂU Õ Rădeşti.

UILEACU DE BEIUŞ, com. în jud. Bihor,
alcătuită din 4 sate, situată în partea de
V a Depr. Beiuş, pe râul Crişu Negru, la
poalele de S ale Dealurilor Vălanului şi
cele de N ale Dealurilor Codru-Moma;
2 212 loc. (1 ian. 2011): 1 091 de sex masc.
şi 1 121 fem. Haltă de c.f. (în satul Uileacu
de Beiuş). Expl. forestiere şi de calcar. În
satul Uileacu de Beiuş, menţionat
documentar în 1332, cu numele Sacerdos
de Villa Vyloko, se află biserica

„Adormirea Maicii Domnului” (1795,
reparată şi pictată în 1999-2000).
UILEACU DE PALEU Õ Paleu.
UIOARA Õ Ocna Mureş.

UIVAR, com. în jud. Timiş, alcătuită din
4 sate, situată în partea de V a Câmpiei
Timişului, pe cursurile inf. ale canalelor
Bega şi Bega Veche, la graniţa cu Serbia;
2 745 loc. (1 ian. 2011): 1 392 de sex masc.
şi 1 353 fem. Haltă de c.f. (în satul
Pustiniş). Prelucr. lemnului şi a laptelui.
Morărit; produse de panificaţie. Creşterea
bovinelor, ovinelor, porcinelor. Culturi
de cereale, plante tehnice şi de nutreţ,
legume, cartofi etc. Satul Uivar apare
menţionat documentar, prima oară, în
1767 când a fost colonizat cu familii de
germani şi maghiari. Până la 16 mai 2008,
com. U. a avut în componenţă satele
Iohanisfeld şi Otelec, care la acea dată au
format com. Otelec, jud. Timiş.
ÚJSZENTES Õ Dumbrăviţa (3).

ULIEŞ, com. în jud. Harghita, alcătuită
din 8 sate, situată în Subcarpaţii
Homoroadelor, la poalele de E ale
Dealului Pietriş; 1 243 loc. (1 ian. 2011):
662 de sex masc. şi 581 fem. Culturi de
cereale, cartofi, sfeclă de zahăr ş.a. În satul
Daia, atestat documentar, prima oară, în
1333, se află o biserică din sec. 13 (azi
biserică reformată-calvină), cu fresce din
sec. 16, tavan casetat şi pictat (1630) şi zid
de incintă (din 1779); biserici reformate,
în satele Ighiu (1784–1792) şi Ulieş (1798).

ULIEŞTI, com. în jud. Dâmboviţa,
alcătuită din 8 sate, situată în NE Câmpiei
Găvanu-Burdea, în zona de contact cu
Câmpia Titu, pe dr. Văii Argeşului, pe
cursul superior al Neajlovului şi pe afl.
acestuia Holboca şi Baracu; 4 312 loc. (1
ian. 2011): 2 118 de sex masc. şi 2 194 fem.
Nod rutier pe autostrada Bucureşti–
Piteşti. Culturi de cereale, floareasoarelui, tutun, plante de nutreţ,
leguminoase pentru boabe, legume etc.

Pădure de foioase. Biserica având hramul
„Adormirea Maicii Domnului” (1793), în
satul Ulieşti şi bisericile cu acelaşi hram
– „Cuvioasa Parascheva”, în satele
Jugureni (1840–1844) şi Ragu (1844).

ULMA, com. în jud. Suceava, alcătuită
din 5 sate, situată la poalele de N ale
Obcinei Feredeu, pe valea superioară a
Sucevei şi pe afl. acesteia Nisipitu şi
Brodina, la graniţa cu Ucraina; 2 212 loc.
(1 ian. 2011): 1 152 de sex masc. şi 1 060
fem. Staţie de c.f. (în satul Nisipitu).
Păşuni. Creşterea bovinelor. Com. U. a
fost grav afectată de inundaţiile din 25-27
iul. 2008.

ULMENI 1. Oraş în jud. Maramureş,
situat în SV Depr. Baia Mare, pe valea
râului Someş, la poalele de V-NV ale
Măgurii Prisaca (sau Ţicău) din Dealurile
Chioarului, şi cele de NE ale Dealurilor
Sălajului; 7 502 loc. (1 ian. 2011): 3 710 de
sex masc. şi 3 792 fem. Supr.: 81,2 k2, din
care 9,4 km2 în intravilan; densitatea: 798
loc./km2. Nod feroviar şi rutier. Expl. de
balast. Topitorie de in şi cânepă (până în
1998). Prefabricate din beton. Fabrică de
blue-jeans (inaugurată la 5 mai 1998).
Prelucr. lemnului. Producţie de profile
din plastic şi din aluminiu pentru ferestre
şi uşi. Morărit; produse de panificaţie.
Culturi de cereale, cartofi, in, cânepă,
plante de nutreţ, legume etc. Pomicultură
(meri, peri, pruni). Ulmeni apare
menţionat documentar, prima oară, în
1405. În localit. componentă Tohat se află
casa memorială a scriitorului Petre Dulfu
(1856–1953), autorul povestirilor Gruia
lui Novac, Isprăvile lui Păcală ş.a., iar în
satul Arduzel există o biserică reformată,
ctitorie de la începutul sec. 16 a lui Ioan
Drágffy (căzut în lupta de la Mohács din
1526). Bisericile din lemn cu acelaşi hram
– „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”,
în satul Arduzel (1650) şi oraşul Ulmeni
(1720, strămutată în 1895 din satul
Şomcuta Mare); biserică reformată, din
lemn (1699), în satul Someş-Uileac. Com.
U. a fost trecută în categoria oraşelor la
7 apr. 2004 având în subordine ad-tivă
localit. componentă Tohat şi satele
Arduzel, Chelinţa, Mânău, Someş-Uileac,
Ţicău şi Vicea.
2. Com. în jud. Buzău, alcătuită din
5 sate, situată în zona de contact a
Câmpiei Săratei cu Dealul Istriţa, pe
cursul superior al râului Sărata; 3 191 loc.
(1 ian. 2011): 1 540 de sex masc. şi 1 651
fem. Staţie de c.f. (în satul Ulmeni),
inaugurată la 13 sept. 1872. Prelucr.

lemnului. Centru viticol şi de vinificaţie.
Biserica „Sfinţii Trei Ierarhi” (1980).
3. Com. în jud. Călăraşi, formată
dintr-un sat, situată în S Câmpiei
Bărăganului; 5 127 loc. (1 ian. 2011): 2 543
de sex masc. şi 2 584 fem. Nod rutier.
Prelucr. lemnului. Producţie de mezeluri
şi de nutreţuri combinate. Abator.
Complex de creştere a porcilor. Culturi
de cereale, plante tehnice, uleioase şi de
nutreţ. Viticultură. Centru de rotărit şi de
împletituri din papură. Pe terit. com. au
fost descoperite urme materiale (vase
ceramice, unelte, obiecte de podoabă şi
de cult) aparţinând culturii Gumelniţa
(milen. 4–3 î.Hr.), precum şi o necropolă
sarmatică. Bisericile cu hramurile
„Sfântul Nicolae” (1904) şi „Sfânta
Treime” (1858). Între 17 febr. 1968 şi 23
ian. 1981 a făcut parte din jud. Ilfov.
ULMETUM Õ Pantelimon (3).

ULMI 1. Com. în jud. Dâmboviţa,
alcătuită din 8 sate, situată în Câmpia
Târgoviştei, pe interfluviul dintre
Ialomiţa şi Dâmboviţa, pe cursul superior
al râului Ilfov; 4 275 loc. (1 ian. 2011):
2 117 de sex masc. şi 2 158 fem. Nod
rutier. Expl. de balast (în satul Viişoara).
Prelucr. lemnului. Culturi de cereale,
floarea-soarelui, plante tehnice şi de
nutreţ, leguminoase pentru boabe, legume
ş.a. Punct muzeal cu colecţii de istorie şi
etnografie (în satul Viişoara). Bisericile
cu triplu hram – „Adormirea Maicii
Domnului”, „Sfântul Nicolae” şi „Sfântul
Dumitru” (1850) şi „Adormirea Maicii
Domnului”, „Sfântul Andrei” şi „Sfântul
Nicolae” (1862–1872), în satele Colanu şi
Ulmi; biserica având hramul „Sfinţii
Apostoli Petru şi Pavel” (1821), în satul
Nisipurile.
2. Com. în jud. Giurgiu, alcătuită din
8 sate, situată în zona de contact a
Câmpiei Găvanu-Burdea cu Câmpia Titu,
pe interfluviul dintre Dâmboviţa şi Ilfov;
7 654 loc. (1 ian. 2011): 3 733 de sex masc.
şi 3 921 fem. Culturi de cereale, sfeclă de
zahăr, floarea-soarelui, plante tehnice şi
de nutreţ ş.a. Între 17 febr. 1968 şi 23 ian.
1981 a făcut parte din jud. Ilfov. În satul
Poenari se află biserica având hramul
„Adormirea Maicii Domnului” (sec. 18)
şi conacul „Butculescu” (1900).
ULMU 1. Com. în jud. Brăila, alcătuită
din 2 sate, situată în SV Câmpiei Brăilei
(Câmpia Bărăganului), pe râul Călmăţui;
3 910 loc. (1 ian. 2011): 1 972 de sex masc.
şi 1 938 fem. Expl. de petrol şi gaze
naturale (în satul Jugureanu). Culturi de
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cereale. Pomicultură (caişi, pruni, meri).
Până la 1 ian. 1965 satul şi com. U. s-au
numit General Poetaş. În satul Ulmu se
află biserica cu hramul „Intrarea în
Biserică a Maicii Domnului” (1858-1859).
2. Com. în jud. Călăraşi, alcătuită din
4 sate, situată în partea de S a Câmpiei
Bărăganului, pe malul de E al lacului
Mostiştea; 1 513 loc. (1 ian. 2011): 738 de
sex masc. şi 775 fem. Cherhana. Culturi
de cereale, plante tehnice, uleioase şi de
nutreţ, legume ş.a. Pe terit. com. au fost
descoperite urme materiale neolitice,
aparţinând culturii Boian (milen. 4 î.Hr.).
Între 17 febr. 1968 şi 23 ian. 1981, a făcut
parte din jud. Ilfov.
ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA Õ
Sarmizegetusa.

UMBRĂREŞTI, com. în jud. Galaţi,
alcătuită din 6 sate, situată în Câmpia
Siretului Inferior şi în Câmpia Tecuciului,
pe stg. Văii Siretului şi pe ambele maluri
ale râului Bârlad; 7 073 loc. (1 ian. 2011):
3 529 de sex masc. şi 3 544 fem. Haltă de
c.f. (în satul Umbrăreşti). Balastieră.
Morărit. Legumicultură. Centru viticol şi
de vinificaţie. Bisericile cu hramurile
„Sfinţii Voievozi” (ante 1809) şi
„Adormirea Maicii Domnului” (1840,
reparată în 1883), în satele Umbrăreşti şi
Siliştea.

UNGHENI 1. Oraş în jud. Mureş, situat
în zona de contact a Colinelor
Mădăraşului cu Pod. Târnavelor şi cu
Dealurile Nirajului, pe Valea Mureşului,
la confl. cu râul Niraj; 7 016 loc. (1 ian.
2011): 3 487 de sex masc. şi 3 529 fem.
Supr.: 63,4 km2, din care 2,5 km2 în
intravilan; densitatea: 2 806 loc./km2.
Aeroport din 1936, modernizat în 1969
(în satul Vidrasău), care deserveşte
municipiul Târgu Mureş, situat la 13,5
km SV. Haltă de c.f. (în satul Vidrasău).
Producţie de mobilă, ambalaje din carton,
bere ş.a. Prefabricate din beton. Moară
de cereale. Fermă avicolă. Creşterea
bovinelor şi ovinelor (în satul Vidrasău).
În arealul satului Moreşti, atestat
documentar în 1567, pe platoul Podei, au
fost descoperite (1951–1955) vestigiile mai
multor aşezări omeneşti, care s-au
succedat din Paleolitic şi până în
feudalismul timpuriu, în cadrul cărora
s-au găsit silexuri, ceramică neolitică
aparţinând culturilor Criş şi Coţofeni ş.a.
Aici au mai fost identificate o necropolă
de la sf. Epocii bronzului, o aşezare
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dacică de tip La Tène II (cu elemente de
cultură celtică) şi o necropolă dacoromană de incineraţie (sec. 3 d.Hr.). În
locul numit Coţofani au fost descoperite
fundaţiile unei locuinţe (Villa) romane
(sec. 2), o aşezare fortificată de bordeie,
cu o necropolă din sec. 6 (în care s-au
găsit vase ceramice de culoare cenuşie,
lustruite, fibule şi o brăţară din argint,
săbii, spade, săgeţi, unelte din metal etc.),
precum şi o aşezare de bordeie datând
din sec. 11–13. În sec. 9–10, la Moreşti a
existat o importantă cetate în care şi-a
avut reşed. voievodul Gelu, acesta fiind
unul dintre centrele de seamă ale
voievodatului său. Ungheni apare
menţionat documentar, prima oară, în
1264 cu numele Naradtew. În satul
Cerghizel se află biserica din lemn cu
hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil” (1726), iar în satul Recea există
mănăstirea cu acelaşi nume (de maici),
întemeiată în oct. 1991 din iniţiativa P.S.
Andrei, episcop (azi arhiepiscop) de Alba
Iulia, cu biserica „Naşterea Maicii
Domnului” (1995-1998), cu pereţii
interiori placaţi cu mozaic veneţian
executat de Viorel Maxim în 1998-1999.
Ferestre cu vitralii. Corpul de chilii, cu
două etaje (unde sunt trapeza, bucătăria,
camerele pentru oaspeţi), a fost construit
în 1991–1996. Muzeu; ateliere de croitorie.
La Ungheni există biserica „Sfânta
Treime” zidită în 1858–1864 de
comunitatea greco-catolică, preluată de
cultul ortodox în 1948, demolată în luna
mai 2008, pe locul ei fiind construită o
biserică ortodoxă nouă. Greco-catolicii
au ridicat o altă biserică în 2003-2006, pe
alt loc. Com. U. a devenit oraş la 19 mart.
2004, având în subordine ad-tivă satele
Cerghid, Cerghizel, Moreşti, Recea, Şăuşa
şi Vidrasău.
2. Com. în jud. Argeş, alcătuită din 6
sate, situată în partea de N-NV a Câmpiei
Găvanu-Burdea, în zona de contact cu
Câmpia Piteştiului, pe dr. văii Teleorman;
3 244 loc. (1 ian. 2011): 1 581 de sex masc.
şi 1 663 fem. Haltă de c.f. (în satul Colţu).
Culturi de cereale, plante tehnice şi de
nutreţ, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr,
legume ş.a. Bisericile „Sfântul Nicolae”
(1770) şi „Sfinţii Voievozi” (1792), în
satele Goia şi Găujani.
3. Com. în jud. Iaşi, alcătuită din 4
sate, situată în partea de SE a Câmpiei
Jijiei Inferioare, în luncile şi pe terasele

de pe dr. Prutului şi de pe ambele maluri
ale Jijiei, la graniţa cu Republica
Moldova; 4 387 loc. (1 ian. 2011): 2 215 de
sex masc. şi 2 172 fem. Staţie de c.f.
(inaugurată la 1 aug. 1874) şi punct de
vamă (în satul Ungheni). Legumicultură.
În satul Ungheni, menţionat documentar,
prima oară, în 1429, se află biserica
„Sfântul Ilie” construită în anii 1912–1923,
pe locul uneia din 1830, iar în satul Bosia,
atestat documentar în 1443, biserica
având hramul „Sfântul Nicolae” (1858).
Până la 20 mai 1996, com. U. a purtat numele de Bosia.

UNGRA, com. în jud. Braşov, alătuită din
2 sate, situată în partea de E a Pod.
Hârtibaciului, în zona de contact cu Depr.
Făgăraş, pe dr. râului Olt; 2 167 loc. (1
ian. 2011): 1 092 de sex masc. şi 1 075 fem.
Balastieră. Centru de colectare a laptelui.
Creşterea bovinelor, ovinelor, porcinelor,
caprinelor. Culturi de cereale, cartofi,
legume, plante de nutreţ, sfeclă de zhăr
ş.a. Herghelie. Muzeu de istorie şi
etnografie cu colecţii de costume
populare, de cărţi şi fotografii, un război
de ţesut manual, o vârtelniţă, fuioare,
fuse, ulcele ş.a. Centru de ceramică
populară (sec. 19) şi de confecţionat
costume populare. În satul Ungra,
menţionat documentar, prima oară, în
1211, se află ruinele unei cetăţi săteşti din
sec. 16, biserica ortodoxă cu hramul
„Sfânta Treime” (sec. 18, reconstruită în
1820) şi o biserică din sec. 13 (azi biserică
evanghelică), în stil romanic, devastată
de tătari în 1658 şi reparată ulterior.
Turnul de Vest a fost afectat de cutremurele din 1802 şi 1837 şi demolat în 1843.
UNGROVLAHIA, denumirea sub care
apare Ţara Românească în unele acte
oficiale ale Evului Mediu emise de
Patriarhia de Constantinopol.

UNGURAŞ 1. Dealurile Unguraşului,
zonă deluroasă în NV Pod. Transilvaniei,
parte componentă a Dealurilor Jimborului,
situată în unghiul format de confl.
Someşului Mare cu Someşu Mic. Sunt
alcătuite din depozite tortoniene (gresii,
argile marnoase, sare, tufuri), au structuri
largi de cute, conservând suprafeţe de
nivelare cu energie mare (300–350 m), şi
prezintă versanţi cu pante abrupte (15–
35° înclinare). Alt. max.: 624 m (Dealul
Unguraş).
2. Com. în jud. Cluj, alcătuită din 5
sate, situată în zona Dealurilor Unguraşului, pe cursul superior al râului
Bandău; 2 870 loc. (1 ian. 2011): 1 435 de

sex masc. şi 1 435 fem. Zăcăminte de sare
gemă (200–400 m grosime, c. 5 km
lungime şi un km lăţime). Izvoare cu apă
sărată. Produse de panificaţie. Viticultură. Pomicultură (meri, pruni, peri). În
satul Unguraş, atestat documentar în
1269 cu numele Castrum Balwanius
(denumirea actuală datează din 1808) se
află ruinele cetăţii Unguraş, de fapt un
castel cu laturile de 22 x 22 m, înconjurat
de un şanţ, din care se mai păstrează doar
bastionul estic. Cetatea a fost ridicată în
1241, menţionată documentar în 1269 şi
demolată la mijlocul sec. 16 din ordinul
lui Gheorghe Martinuzzi, guvernatorul
de atunci al Transilvaniei, dar refăcută
ulterior. Cetatea Unguraş a fost declarată
monument istoric în anul 2004. În urma
bătăliei de la Feldioara din 22 iun. 1529,
în care oastea moldoveană comandată de
vornicul Grozav a înfrânt pe partizanii
lui Ferdinand I de Habsburg, voievodul
Transilvaniei, Ioan Zápolya, a dăruit
domnului Petru Rareş cetatea Unguraş
împreună cu 34 de sate, ca semn de
recunoştinţă pentru că îl susţinuse pe
acesta la tronul Ungariei. În satul
Unguraş, se află o biserică din sec. 14 (azi
biserică reformată).
UNGURENI 1. Com. în jud. Bacău,
alătuită din 7 sate, situată în partea de V
a Colinelor Tutovei, pe cursul superior
al râului Răcătău; 3 902 loc. (1 ian. 2011):
2 022 de sex masc. şi 1 880 fem. Până la
1 ian. 1965, satul şi com. U. s-au numit
Leca-Ungureni. În satul Boteşti se află bisericile cu hramurile „Sfântul Gheorghe”
(1825–1827) şi „Sfântul Spiridon” (1859–
1862); bisericile din lemn cu hramurile
„Sfântul Nicolae” (1702, cu unele transformări din 1894), „Adormirea Maicii
Domnului” (1754) şi „Sfântul Nicolae”
(c. 1799, cu unele refaceri din 1839), în
satele Zlătari, Ungureni şi Bibireşti.
2. Com. în jud. Botoşani, alcătuită din
11 sate, situată în partea centrală a
Câmpiei Jijiei Superioare, pe cursul
superior al Jijiei, în zona de confl. cu râul
Ibăneasa; 6 994 loc. (1 ian. 2011): 3 538 de
sex masc. şi 3 456 fem. Staţie (în satul
Ungureni) şi haltă de c.f. (în satul
Mândreşti), inaugurate la 1 iun. 1896.
Nod rutier. Viticultură. Creşterea bovinelor. În satul Călugăreni, menţionat
documentar, prima oară, în 1492, se află
biserica având hramul „Sfântul Nicolae”
(sec. 18, reclădită în anii 1864–1867).
Alunecări de teren (mart. 1999).
3. Õ Otelec.

UNGURIU, com. în jud. Buzău, alcătuită
din 2 sate, situată în zona Subcarpaţilor
Buzăului, la contactul cu Câmpia
Buzăului, pe valea râului Buzău, la 18 km
NV de municipiul Buzău; 2 518 loc.
(1 ian. 2011): 1 286 de sex masc. şi 1 232
fem. Haltă de c.f. (în satul Unguriu). Expl.
de petrol. În arealul fostului sat Ojasca
(sat unificat cu satul Unguriu la 17 febr.
1968) s-a exploatat cărbune în perioada
1882–1995, dată după care mina Ojasca a
intrat în conservare. Pomicultură. Muzeu
minier. Com. U. a fost înfiinţată la 5 mart.
2004 prin desprinderea satelor Ciuta şi
Unguriu din com. Măgura, jud. Buzău.

UNIREA 1. Com. în jud. Alba, alcătuită
din 6 sate, situată în partea de N a
Dealurilor Aiudului, în zona de contact
cu Câmpia colinară a Turzii, pe dr. Văii
Mureşului, la confl. cu pârâul Unirea;
5 160 loc. (1 ian. 2011): 2 548 de sex masc.
şi 2 612 fem. Staţie de c.f. (în satul Unirea).
Nod rutier. Prelucr. laptelui. Fermă
avicolă. Creşterea bovinelor, ovinelor,
porcinelor. Viticultură. Culturi de cereale,
plante tehnice şi de nutreţ, cartofi, legume ş.a. Muzeu etnografic. În satul Unirea,
atestat documentar în 1219, se află un
monument (obelisc) închinat eroilor
căzuţi în timpul celor două războaie
mondiale, dezvelit în 1976.
2. Com. în jud. Brăila, alcătuită din 3
sate, situată în partea de E a Câmpiei
Brăilei (Câmpia Bărăganului); 2 602 loc.
(1 ian. 2011): 1 304 de sex masc. şi 1 298
fem. Nod rutier. Culturi de cereale, sfeclă
de zahăr, floarea-soarelui, leguminoase
pentru boabe, plante de nutreţ etc. Până
la 1 ian. 1965, satul şi com. U. s-au numit
Osmanu. Satul Valea Cânepii este atestat
documentar în 1828, satul Unirea (fost
Osmanu) în 1829, iar Moroteşti în 1838.
3. Com. în jud. Călăraşi, alcătuită din
2 sate, situată în partea de SE a Câmpiei
Bărăganului, pe stg. văii Dunării şi pe
braţul Borcea (arealul com. pătrunde şi în
Balta Ialomiţei); 2 756 loc. (1 ian. 2011):
1 393 de sex masc. şi 1 363 fem. Culturi
de cereale, plante tehnice şi de nutreţ,
leguminoase pentru boabe, legume etc.
Viticultură. Creşterea bovinelor. Pescuit.
Până la 1 ian. 1965 satul şi com. U. s-au
numit Şocariciu, iar între 17 febr. 1968 şi
23 ian. 1981 a făcut parte din jud. Ialomiţa.
4. Com. în jud. Dolj, formată dintr-un
sat, situată în partea de NV a Câmpiei
Desnăţuiului; 3 982 loc. (1 ian. 2011):
2 027 de sex masc. şi 1 955 fem. Nod rutier.
Până la 1 ian. 1965, satul şi com. U. s-au

numit Risipiţi. Biserica „Sfântul Nicolae"
(1893-1901, restaurată în 1983).
5. Vechea denumire (până la 9 nov.
2001) a satului şi com. General Berthelot.
6. Õ 23 August (2).
7. Õ Jurilovca.

UNŢENI, com. în jud. Botoşani, alcătuită
din 7 sate, situată în partea centrală a
Câmpiei Jijiei Superioare, pe râul Burla;
2 847 loc. (1 ian. 2011): 1 437 de sex masc.
şi 1 410 fem. Iazuri şi heleşteie piscicole.
Culturi de cereale, plante tehnice şi de
nutreţ, floarea-soarelui ş.a. Creşterea
bovinelor şi a ovinelor (rasa Karakul). În
satul Unţeni se află biserica având hramul
„Duminica Tuturor Sfinţilor” (1833).
URANUS, cartier în partea centrală a
municipiului Bucureşti, pe dealul cu
acelaşi nume care domină dinspre N
valea Dâmboviţei. În perioada 1980–1983,
casele, unele clădiri publice, biserici (cu
excepţia bisericii Mihai Vodă care a fost
mutată prin metode moderne la poalele
dealului) etc. din acest cartier au fost
demolate în totalitate, din iniţiativa lui
Nicolae Ceauşescu, pe locul lor fiind
construită (1984–1989) Casa Poporului,
unele clădiri publice ş.a. Tot aici se află în
construcţie (din anul 2010) catedrala
„Mântuirii Neamului”, cu dublu hram „Înălţarea Domnului” şi „Sfântul Andrei”
(120 m lungime, 70 m lăţime) cu o
capacitate de c. 5 000 de credicioşi.
URBS MORISENA Õ Cenad.

URDARI, com. în jud. Gorj, alcătuită din
3 sate, situată în partea central-estică a
Dealurilor Jiului, pe dr. Văii Jiului; 3 062
loc. (1 ian. 2011): 1 561 de sex masc. şi
1 501 fem. Expl. de lignit. Biserica având,
dublu hram – „Sfântul Nicolae” şi
„Sfântul Ion” (1816, cu picturi din 1836),
în satul Urdari.

URDELE 1. Vârf în partea de E a M-ţilor
Parâng, situat pe cumpăna de ape dintre
bazinele de obârşie ale râurilor Lotru şi
Latoriţa, între vf. Păpuşa şi vf. Mohoru.
Alt.: 2 060 m. Din lacul glaciar aflat la
poalele de E ale acestui vârf izvorăşte
pârâul Urdele, unul dintre izvoarele
râului Latoriţa.
2. Pas de înălţime în partea de E a
M-ţilor Parâng, situat la 1 950 m alt., la
poalele vârfului omonim, la NV de
obârşia Pârâului Galbenu. Prin acest pas
trece şoseaua transalpină Novaci–Oaşa–
Sebeş, care face legătura între Oltenia şi
Transilvania.

Urecheşti
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URECHENI, com. în jud. Neamţ, alcătuită din 3 sate, situată în NE Subcarpaţilor Neamţului, în zona de contact cu
terasele de pe dr. râului Moldova, pe râul
Agapia; 4 069 loc. (1 ian. 2011): 2 064 de
sex masc. şi 2 005 fem. Ţesături şi confecţii din lână. Prelucr. laptelui. Creşterea
ovinelor şi bovinelor. În satul Urecheni
se află biserica „Tăierea Capului Sfântului
Ioan Botezătorul” (1830, restaurată în
2008-2009).

URECHEŞTI 1. Com. în jud. Bacău,
alcătuită din 5 sate, situată în lunca şi pe
terasele de pe cursul inf. al râului Trotuş,
la poalele de SE ale Culmii Pietricica şi
cele de NE ale Piem. Zăbrăuţi; 3 889 loc.
(1 ian. 2011): 2 018 de sex masc. şi 1 871
fem. Staţie (în satul Urecheşti) şi haltă de
c.f. (în satul Cornăţel), inaugurate la 22
iun. 1884. Nod rutier. Expl. de balast.
Producţie de tuburi din beton pentru
fântâni, de căzi pentru băi şi de obiecte
pentru instalaţii sanitare. Creşterea
bovinelor şi porcinelor. Pomicultură
(meri, pruni, peri, cireşi). În satul Lunca
Dochiei se află o biserică din lemn cu
hramul „Sfântul Nicolae” (sec. 18). Satul
Urecheşti este atestat documentar în 1472.
2. Com. în jud. Vrancea, formată
dintr-un sat, situată în zona de contact a
Subcarpaţilor Vrancei cu Câmpia Râmnicului, la poalele de SE ale Dealului
Deleanu; 2 528 loc. (1 ian. 2011): 1 257 de
sex masc. şi 1 271 fem. Centru viticol şi
de vinificaţie. În satul Urecheşti, atestat
documentar în anul 1500, se află o
biserică având hramul „Sfântul Dumitru”
(ctitorie din 1837 a clucerului Toma) şi
mănăstirea Vărzăreşti (de călugăriţe) cu
două biserici şi clădirile anexe. Biserica
veche, cu hramul „Adormirea Maicii
Domnului”, cu o singură turlă, pridvor
adăugat în sec. 19 şi cu picturi murale
interioare executate în ulei în anul 1889
de Ionescu Zugravul, este ctitoria armaşului Radu Vărzaru, sfinţită în anul 1644,
construită pentru schitul întemeiat atunci
şi numit iniţial schitul Urecheşti (din sec.
18 poartă numele Vărzăreşti). În epoca
fanariotă, între 1749 şi 1780, schitul a fost
abandonat de călugări, iar între 1794 şi
1863 a fost metoc al Mitropoliei
Bucureştilor. După secularizarea averilor
mănăstireşti în 1863, lăcaşul monahal,
devenit mănăstire, a funcţionat independent, întreţinerea vieţuitorilor fiind
asigurată de către stat. În 1959, autori-

Catedrala a fost sfinti\` [ntr-o prim` etap` la 25 noiembrie 2018, ea nefiind terminat` definitiv,
urm@nd s` fie finalizat` [n anul 2024.
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tăţile comuniste au desfiinţat mănăstirea
prin Decretul 410/1959, proprietăţile
fiind trecute în folosinţa Cooperativei
Agricole de Producţie (CAP), iar biserica
a devenit staul pentru oi. Mănăstirea a
fost reînfiinţată pentru călugări în anul
1990, iar în anul 2006 a fost transformată
în mănăstire de maici. A doua biserică,
având hramul „Sfântul Gheorghe”, cu rol
de paraclis, a fost construită după anul
1990. Până la 22 mai 2003, com. U. a avut
în componenţă satele Popeşti şi Tercheşti,
care la acea dată au format com. Popeşti,
jud. Vrancea.

URICANI, oraş în jud. Hunedoara, situat
în partea de SV a Depr. Petroşani, la 650–
725 m alt., la poalele de SE ale M-ţilor
Retezat şi cele de N ale M-ţilor Vâlcan,
pe râul Jiu de Vest, la 26 km SV de
municipiul Petroşani; 9 290 loc. (1 ian.
2011): 4 653de sex masc. şi 4 637 fem.
Supr.: 251 km2, din care 11,5 km2 în
intravilan; densitatea: 808 loc./km2. Staţie
finală de c.f. Pr. centru de expl. a huilei
(primele mine au fost deschise în 1859).
Expl. şi prelucr. lemnului (Uricani,
Câmpu lui Neag); producţie de anvelope
şi camere de aer pentru autovehicule şi
de confecţii textile. În localit. componentă
Câmpu lui Neag a fost creat (1970), pe
un afluent al Jiului din M-ţii Vâlcan, lacul
de acumulare Valea de Peşti (32 ha) pentru
alimentarea cu apă a centrelor miniere din
zonă. Istoric. Localitatea a luat naştere în
a doua jumătate a sec. 18 prin stabilirea
unor locuitori veniţi din satul Uric (din
Ţara Haţegului), de la care derivă numele
actual al orşului. În 1788 a fost prădat de
turcii din ins. Ada-Kaleh care au incendiat biserica. Menţionat documentar ca
sat în 1818, cu numele Hobiceni-Uricani
(denumire purtată până în 1918), a
devenit oraş la 1 ian. 1965. În prezent,
oraşul are în subordine ad-tivă 2 localit.
componente: Câmpu lui Neag şi Valea de
Brazi. Cabană turistică (în localit. componentă Câmpu lui Neag). Punct de plecare
spre obiectivele turistice din M-ţii Retezat.
Peşteri ocrotite: Peştera cu Corali pe
dreapta Jiului, la poalele muntelui Coada
Oslei şi Peştera Zeicului, pe stânga Jiului,
în masivul Piule-Iorgovanu. Biserica
„Înălţarea Domnului” (1968–1970),
construită pe locul unei biserici mai vechi.
URIU, com. în jud. Bistriţa-Năsăud,
alcătuită din 4 sate, situată în zona de
contact a Dealurilor Ciceului cu

Muscelele Năsăudului, pe dr. Văii
Someşului Mare, la confl. cu râul Ilişua;
3 655 loc. (1 ian. 2011): 1 805 de sex masc.
şi 1 850 fem. Haltă de c.f. (în satul
Cristeştii Ciceului). Nod rutier. Balastieră.
Pomicultură (meri, pruni, peri). Pe terit.
satului Ilişua au fost descoperite (1880)
unelte şi obiecte din Epoca bronzului (sec.
13 î.Hr.), urmele unui castru roman (182
x 182 m) datând din sec. 2–3 şi ale unei
aşezări civile, cu o necropolă în cadrul
căreia s-au găsit monumente funerare cu
portrete în medalion, ceramică roşie şi
cenuşie, opaiţe, figurine de teracotă,
piuliţe din piatră, statuiete din bronz ş.a.
În satul Uriu, menţionat documentar,
prima oară, în 1405, se află o biserică
reformată (sec. 17) şi o biserică ortodoxă
din lemn (sec. 18), iar în satul Cristeştii
Ciceului, atestat documentar în 1333,
există o biserică romano-catolică (sec. 14,
cu unele refaceri din sec. 18), declarată
monument istoric, şi castelul „Torma”
(sec. 18), azi sanatoriu T.B.C.

URLAŢI, oraş în jud. Prahova, situat la
poalele de SV ale Dealului Istriţa, în zona
de contact cu Câmpia Ploieştiului, la 200
m alt., pe cursul superior al râului Cricovu
Sărat, pe paralela de 45° latitudine N, la
22 km NE de municipiul Ploieşti; 11 392
loc. (1 ian. 2011): 5 553 de sex masc. şi
5 839 fem. Supr.: 4,3 km2, din care 1,4 km2
în intravilan; densitatea: 8 137 loc./km2.
Staţie de c.f. (inaugurată la 13 sept. 1872).
Nod rutier. Expl. de petrol. Producţie de
mobilă, de acumulatori şi baterii, de conf.
şi de cărămidă. Filatură de bumbac (din
1970). Centru viticol şi de vinificaţie.
Abator. Ferme de creştere a bovinelor,
porcinelor şi ovinelor. Incubatoare pentru
producerea puilor de găină. Pepinieră de
viţă de vie (din 1889). Pomicultură.
Muzeu etnografic şi de artă decorativă
(ceramică, porţelan, covoare etc.),
inaugurat în 1953. Istoric. Localitatea
apare menţionată prima oară, la 16 mart.
1515, într-un act emis la cancelaria dom-

Urlaţi. Conacul „Alexandru Bellu”

nului Neagoe Basrab, iar apoi este
consemnată destul de des în acte oficiale
(1527, 1576, 1603, 1607, 1638 etc.). În 1678
figura ca aşezare rurală cu numele Saac,
iar în sec. 19 apărea şi cu denumirile
Necşeteasca (sub acest nume este înscris
într-un hrisov emis de domnul Gheorghe
Duca) şi Stenota. La sf. sec. 17, domnul
Constantin Brâncoveanu alege această
localit. ca reşed. particulară, construind
aici un conac (1697), în jurul căruia avea
întinse suprafeţe cu viţă de vie. După
această dată este menţionat ca târg. De la
începutul sec. 18 şi până prin anul 1775,
aşezarea a purtat numele Satul Urlaţi, iar
apoi Urlaţi. În 1818, localit. U. a fost
recunoscută ca oraş, iar din 1833 aici se
ţin anual (la 20 iul.), neîntrerupt, târguri
mari de vite, cereale şi alte produse. În
1870 a fost înfiinţat Oficiul telegrafic, la
13 sept. 1872 s-a inaugurat staţia C.F.R.
Cricov (Urlaţi), iar în 1880 a luat fiinţă o
Judecătorie de pace care a funcţionat
până în 1952. În timpul Primului Război
Mondial, între 8 şi 11 dec. 1916, în această
zonă, pe Valea Cricovului, s-a dat o
puternică bătălie între armata română şi
cea germană, din care românii s-au retras
învinşi spre Râmnicu Sărat. În prezent,
oraşul U. are în subordine ad-tivă 16
localit. componente: Arioneştii Noi,
Arioneştii Vechi, Cherba, Jercălăi, Mărunţiş,
Orzoaia de Jos, Orzoaia de Sus, Schiau,
Ulmi, Valea Bobului, Valea Crângului,
Valea Mieilor, Valea Nucetului, Valea
Pietrei, Valea Seman, Valea Urloii.
Monumente: Biserica Galbenă, cu hramul
„Sfinţii Voievozi”, construită în 1759–1761
prin osârdia boierului Urlăţeanu, cu
picturi murale interioare originare.
Biserica este declarată monument istoric
şi de arhitectură şi posedă icoane pictate
de Gheorghe Tattarescu; conacul lui
Constantin Brâncoveanu (1697), reparat
după cutremurul din 4 mart. 1977, în
localit. Valea Crângului; conacul
„Alexandru Bellu” (mijlocul sec. 19), azi
sediul muzeului etnografic, restaurat în
1997-2004, declarat monument istoric,
dominat de un turn de poartă; clădirea
Primăriei (1915–1932); Monumentul eroilor Primului Război Mondial, realizat de
sculptorul D. Matadonu. În localit.
componentă Jercălăi se află schitul
„Sfânta Maria”-Cricov (de călugări), cu
o biserică din lemn având hramul „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil”, datând din
1731. Biserica a fost adusă în 1929 din
satul Luieriu (de lângă Reghin) şi
instalată lângă castelul Bran, din voinţa
Reginei Maria, pentru a fi folosită ca
paraclis regal. În 1954, biserica a fost

"Rakoczi-Banffi" (1639-1641), azi [n ruin`. {n satul }opteriu a fost descoperit (1985) un tezaur monetar (1 664 piese).
Urziceni
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URŞILOR, Peştera ~ Õ Peştera Urşilor.

URZICA, com. în jud. Olt, alcătuită din 2
sate, situată în partea de S a Câmpiei
Romanaţi; 2 267 loc. (1 ian. 2011): 1 134
de sex masc. şi 1 133 fem. Moară pentru
măcinat cereale. Centru tradiţional de
confecţionare a covoarelor olteneşti, a
velinţelor şi scoarţelor. Culturi de creale,
plante tehnice, uleioase şi de nutreţ ş.a.
Biserica având hramul „Adormirea Maicii
Domnului” (1887), în satul Urzica. În
arealul com. U. se află pădurea „Braniştea
catârilor” cu exemplare seculare de stejar
brumăriu (Quercus pedunculiflora), declarată rezervaţie forestieră şi monument al
naturii în anul 2000.

Lacul Urlea

transferată de la Bran la schitul „Sfânta
Maria”-Cricov prin grija Patriarhului Iustinian Marina şi sfinţită în 1956; bisericile
cu hramurile „Sfântul Dumitru” (1761, cu
picturi murale interioare executate în sec.
19 de Gheorghe Tattarescu) şi „Sfântul
Ioan” (ctitorie din 1819 a lui Ioan Arion,
reparată în 1877), în localit. componente
Arioneştii Noi şi Arioneştii Vechi; biserica
din lemn cu hramul „Adormirea Maicii
Domnului” (1753–1765), în localit.
componentă Valea Seman.

URLĂTOAREA, cascadă situată pe
versantul de E al M-ţilor Bucegi, la 1 050
m alt., pe pârâul Urlătoarea, care izv. de
la poalele M-ţilor Jepi şi se varsă în
Prahova la Buşteni. Înălţime: 15 m.
Obiectiv turistic în arealul căruia creşte
şi o frumoasă orhidacee (Epipogium
aphyllum), ocrotită de lege.

URLEA 1. Vârf în partea de E a M-ţilor
Făgăraş, pe creasta principală, la E de vf.
Moldoveanu. Alt.: 2 473 m.
2. Lac glaciar situat pe versantul de
N al M-ţilor Făgăraş, la 2 170 m alt., la
poalele vârfului cu acelaşi nume. Supr.:
2,15 ha; ad. max.: 4 m. Zonă turistică.
URLOIU Õ Liţa.

URMENIŞ, com. în jud. Bistriţa-Năsăud,
alcătuită din 10 sate, situată în partea de
N a Colinelor Mădăraşului, pe dr.
cursului superior al râului Lechinţa; 2 035
loc. (1 ian. 2011): 1 049 de sex masc. şi 986
fem. Pomicultură (meri, pruni, peri,
vişini, cireşi). În satul Delureni, menţionat
documentar, prima oară, în 1329, se află
o biserică din sec. 15 (azi biserică

reformată), iar în satul Urmeniş, atestat
documentar în 1321, există castelul
„Bánffy” (1600), în stil baroc.
URSA MOTOŞENI Õ Motoşeni.
URSCIA, Castrum ~ Õ Orşova.

URSU 1. Vârf în partea
M-\ii de V-NV a M-ţilor
Căpăţânii, alcătuit din şisturi cristaline;
alt.: 2 124 m.
2. Lac carsto-salin situat în staţiunea
balneoclimaterică Sovata (jud. Mureş), la
530 m alt., a cărui cuvetă s-a format în
anul 1875, în urma unor prăbuşiri şi
alunecări de teren şi în care s-au acumulat
apele pâraielor Topliţa şi Auriu. Supr. 4,6
ha; ad. max.: 18,40 m; perimetrul: 1 172
m. Denumirea de Ursu derivă de la
configuraţia lacului care este asemănătoare cu o piele de urs întinsă. Salinitatea
ridicată a apelor de pe fundul lacului (c.
50 g/litru), cauzată de existenţa sării în
fundament, şi prezenţa apelor mai puţin
sărate de la supr. lacului, datorată
aportului de ape dulci ale pâraielor,
determină fenomenul de heliotermie al
lacului Ursu. Acest fenomen se caracterizează prin existenţa unor temp. diferenţiate ale apei lacului, în timpul verii, ca
urmare a înmagazinării căldurii Soarelui
de către apa sărată – căldură protejată de
stratul de apă dulce adus de pâraie (care
nu se amestecă cu apa sărată din adâncime) ce se manifestă ca un izolant termic.
Astfel, vara, temp. apei din lac variază
între 19–20°C la suprafaţă, 30–40°C la un
m adâncime şi 40–60°C la 1,5 m
adâncime. Pe fundul lacului există un
strat gros (c. 20 m) de nămol cu

URZICENI 1. Municipiu în jud. Ialomiţa,
situat în SE Câmpiei Săratei, la contactul
cu Câmpia Bărăganului, la 60 m alt., pe
stg. râului Ialomiţa, în zona de confl. cu
râul Sărata, la 55 km NE de Bucureşti şi
63 km NV de municipiul Slobozia; 17 109
loc. (1 ian. 2011): 8 235 de sex masc. şi
8 874 fem. Supr.: 53,6 km2, din care 8,5
km2 în intravilan; densitatea: 2 013
loc./km2. Staţie de c.f. Nod rutier. Expl.
de petrol, gaze naturale, argilă şi balast.
Producţie de ferite moi şi dure (din 1968),
de componente electronice, mase plastice,
mobilă, de cărămidă şi ţiglă (1914), conf.
şi tricotaje (1978), articole pentru sport şi
turism, nutreţuri combinate (1978), fermentare şi prelucr. a tutunului (1910) şi
de produse alim. (ulei, zahăr, alcool, preparate din lapte, panificaţie ş.a.). Moară
(1912); abator (1924); două silozuri (1936,
1978). Centru viticol şi de vinificaţie.
Pomicultură (meri). Fermă de creştere a
bovinelor. Vechi centru de învăţământ
primar şi liceal (1780). Staţie meteorologică (1944). Centru de protecţie a
plantelor şi de selecţie a animalelor.

Urziceni (1). Centrul municipiului
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Urzicuţa

Urziceni (1). Catedrala „Sfinţii Împăraţi Constantin
şi Elena”

Istoric. Localitatea apare menţionată ca
aşezare rurală, prima oară, la 23 apr. 1596,
într-un act emis de Mihai Viteazul, iar în
1700 figura pe o hartă a Stolnicului
Constantin Cantacuzino, tipărită la
Padova. La începutul sec. 18 a fost
ridicată la rang de târg, iar între 1716 şi
1832 a fost reşed. jud. Ialomiţa, cu o staţie
de poştă şi un punct de vamă. În 1831 a
fost trecută în categoria comunelor
urbane (oraş), în 1864 a redevenit comună
rurală, în 1894 a fost trecut în categoria
oraşelor, iar la 18 ian. 1995 declarat
municipiu. De-a lungul sec. 19 şi în prima
jumătate a sec. 20, la U. au existat
renumitele târguri săptămânale (sâmbăta

sau duminica) şi anuale (14 sept.) de vite,
cereale şi diferite mărfuri. Între 1910 şi
1950, oraşul U. a fost reşed. plasei cu
acelaşi nume din jud. Ialomiţa, între 1950
şi 1952, reşed. raionului U. din regiunea
Ialomiţa, apoi din regiunea Ploieşti
(1952–1956) şi din regiunea Bucureşti
(1956–1968). Între 17 febr. 1968 şi 23 ian.
1981 a făcut parte (ca oraş) din jud. Ilfov.
Monumente: bisericile „Adormirea
Maicii Domnului” (1828) şi „Sfânta
Treime” (1861–1866) catedrala „Sfinţii
Împăraţi Constantin şi Elena” (1996-2002,
sfinţită la 21 mai 2002), de mari
dimensiuni (28 m lungime, 19 m lăţime
şi 30 m înălţimea turlei principale);
conacele boiereşti „Ion Ionescu” (1905) şi
„Gălăteanu” (1931).
2. Com. în jud. Satu Mare, alcătuită
din 2 sate, situată în Câmpia Carei, la
graniţa cu Ungaria; 1 476 loc. (1 ian. 2011):
690 de sex masc. şi 786 fem. Culturi de
cereale, plante tehnice şi de nutreţ,
leguminoase pentru boabe, floareasoarelui ş.a. Creşterea bovinelor. În satul
Urziceni, menţionat documentar, prima
oară, în 1221, cu numele Villa Voda, se
află o biserică romano-catolică având
hramul „Descoperirea Sfintei Cruci”
(1751) şi capela „Sfântul Ioan Nepomuk”
(1772). Rezervaţie forestieră (38 ha) şi
rezervaţie naturală, care cuprinde un
sector al unei câmpii nisipoase, cu dune,
cu vegetaţie arenicolă caracteristică
(Festuca vaginata, Kochia laniflora ş.a.).
URZICUŢA, com. în jud. Dolj, alcătuită
din 2 sate, situată în partea centrală a
Câmpiei Desnăţuiului, pe interfluviul
Desnăţui-Baboia; 2 929 loc. (1 ian. 2011):

1 446 de sex masc. şi 1 483 fem. Iaz
piscicol (356 ha). Culturi de cereale,
plante tehnice, uleioase şi de nutreţ.
Viticultură. Bibliotecă publică (peste
13 000 vol.). Satul Urzicuţa este atestat
documentar, prima oară, în 1718. Bisericile cu hramurile „Sfântul Gheorghe”
(sec. 18, cu refaceri ulterioare) şi „Sfântul
Nicolae” (1850), în satele Urzica Mare şi
Urzicuţa.
USCAŢI Õ Războieni.

USPENIA, Mănăstirea ~ Õ Slava
Cercheză.

USUSĂU, com. în jud. Arad, alcătuită
din 5 sate, situată în Pod. Lipovei, în zona
de confl. a Pârâului Mare cu Mureşul;
1 384 loc. (1 ian. 2011): 725 de sex masc.
şi 659 fem. Expl. forestiere şi de balast.
Pomicultură. Satul Ususău apare
menţionat documentar, prima oară, în
anul 1418, iar satul Dorgoş în 1717. În
satul Zăbalţ, atestat documentar în 1440,
se află un punct fosilifer (5 ha), iar în
arealul com. U. există pădurea Măgura,
declarată rezervaţie forestieră. Până la 3
mart. 2005, com. U. s-a numit Dorgoş.
UTIDAVA Õ Târgu Ocna.

UZ, pas de înălţime în partea de E a
Carpaţilor Orientali, în zona de izvor a
râului Uz (afl. dr. al Trotuşului, în
lungime totală de 46 km), între M-ţii Ciuc
(la NV) şi Nemira (la SE), la 1 085 m alt.
Străbătut de o şosea nemodernizată care
asigură legătura între Moldova şi
Transilvania, respectiv între municipiile
Oneşti (via Dărmăneşti) şi MiercureaCiuc.

VACA Õ Ribiţa.

VAD 1. Com. în jud. Cluj, alcătuită din 7
sate, situată în partea de NE a Dealurilor
Gârboului, în zona de contact cu
Dealurile Dejului, pe stg. văii Someşului;
1 990 loc. (1 ian. 2011): 992 de sex masc.
şi 998 fem. Pomicultură. La mijlocul sec.
14 a fost întemeiată, în satul Vad, o
mănăstire ortodoxă care, împreună cu
domeniul cetăţii Ciceu, situat în
apropiere, s-a aflat (din 1489) în posesia
lui Ştefan cel Mare. La sf. sec. 15 şi
începutul sec. 16, aici a fost zidită biserica
„Adormirea Maicii Domnului”, ctitorie
a lui Ştefan cel Mare. Biserica a fost
distrusă de tătari în 1717, refăcută în a
doua jumătate a sec. 18, reconstruită în
1838 şi supusă unor lucrări de restaurare
în 1973–1975 şi 2001–2003 şi declarată
monument istoric în 2004. În 1523,
mănăstirea de la V. a fost sediul
Episcopatului ortodox al Vadului şi

Vad. Biserica „Adormirea Maicii Domnului”

Feleacului cu ierarhi hirotonisiţi la
Suceava. Mănăstirea a încetat să mai
funcţioneze la sf. sec. 18, fiind reactivată
cu obşte de călugări la 1 febr. 2012 şi
numită „Ştefan Vodă”. Satul Vad apare
menţionat documentar, prima oară, în
1467. Bisericile din lemn cu acelaşi hram
– „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”,
în satele Calna (1671) şi Valea Groşilor
(1791).
2. Õ Vadu Izei.
3. Õ Şercaia (Dumbrava Vadului).

VAD-BOROD, depresiune intramontană,
tectono-erozivă, în partea de N a
Carpaţilor Occidentali, situată în lungul
văii Crişului Repede, în aval de com.
Vadu Crişului, între M-ţii Plopiş (la N) şi
M-ţii Pădurea Craiului (la S). Sub aspect
morfostructural, Depr. V.-B. are caracter
de graben, prezentându-se ca un golf al
Câmpiei de Vest şi al Dealurilor Vestice
(încadrându-se în tipul de „depresiuni
golf”) cu o asociere de dealuri, terase şi
lunci. Relieful este format dintr-o treaptă
marginală mai înaltă (300–450 m alt.),
intens fragmentată, cu aspect colinar, şi
dintr-o treaptă mai coborâtă (200–300 m
alt.), cu înfăţişarea unei câmpii aluviale
etajate, formată din luncile şi terasele
Crişului Repede. Spre V, depresiunea se
lărgeşte, extinzându-se între Dealurile
Oradei (la N) şi Dealurile Pădurii
Craiului (la S) până în apropiere de
Oradea, fapt ce a determinat pe unii
geografi să-i atribuie şi numele de Depr.
Oradea-Vad-Borod. Vegetaţia este reprezentată prin păşuni şi fâneţe naturale în
zonele mai joase şi prin pâlcuri de păduri
de stejar şi fag.

VADU CRIŞULUI 1. Peştera ~, peşteră
situată în zona centrală a defileului
Crişului Repede (între com. Şuncuiuş şi
Vadu Crişului), la baza versantului de N
al M-ţilor Pădurea Craiului (M-ţii Apu-

Vv

seni), la 305 m alt., la c. 2,5 km amonte de
satul Vadu Crişului. Lungimea galeriilor:
2 700 m. Săpată în calcare cretacice,
peştera are forma unui coridor principal
(străbătut de un curs de apă) cu numeroase galerii laterale şi săli largi, spaţioase, ce alternează cu sectoare înguste.
Faună bogată (viermi, melci, crustacei,
lilieci, insecte etc.). Declarată monument
al naturii în 1955. Electrificată (1969).
2. Com. în jud. Bihor, alcătuită din 4
sate, situată în extremitatea de E a Depr.
Vad-Borod, la poalele de N ale M-ţilor
Pădurea Craiului, pe Crişu Repede, la
ieşirea acestuia din defileul ŞuncuiuşVadu Crişului; 4 096 loc. (1 ian. 2011):
2 013 de sex masc. şi 2 083 fem. Staţie de
c.f. (în satul Vadu Crişului). Expl. de
calcar şi de argilă refractară. Producţie
de încălţăminte, de brânzeturi şi de
teracotă. Sere legumicole şi floricole (în
satul Tomnatic) încălzite cu apă geotermală. Centru de ceramică populară
nesmălţuită. Cămin cultural (1962). Pe
terit. satului Vadu Crişului au fost
descoperite două spade din bronz,
datând de la începutul Epocii fierului. În
arealul com. se află peştera Vadu Crişului
şi partea terminală a defileului Crişului
Repede (incluse într-o rezervaţie complexă extinsă pe 219,7 ha). Până la 1 ian.
1965, satul şi com. V.C. s-au numit Valea
Neagră de Criş. În satul Vadu Crişului,
menţionat documentar în 1256, se află
biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil” (1790). Agroturism.
VADU IZEI, com. în jud. Maramureş,
alcătuită din 2 sate, situată în partea de
NV a Depr. Maramureş, la confl. râului
Mara cu Iza; 2 917 loc. (1 ian. 2011): 1 434
de sex masc. şi 1 483 fem. Nod rutier.
Producţie de mobilă şi de produse de
artizanat. Centru de confecţionare a
covoarelor manuale din lână, a cergilor,
de realizare a icoanelor pe lemn şi pe
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sticlă şi a porţilor tradiţionale maramureşene. Pomicultură (meri, peri, piersici).
Pe terit. satului Vadu Izei a fost descoperit (1968) un depozit de bronz, alcătuit
din 12 brăţări, datând de la sf. Epocii
bronzului şi începutul Epocii fierului.
Prima menţiune documentară a satului
Vadu Izei datează din 27 iun. 1383. În
satul Valea Stejarului, cunoscut în vechime
sub denumirea de Valea Porcului, se află
biserica din lemn cu hramul „Cuvioasa
Parascheva” (1630, reparată în 1806, 1976
şi 2009), cu picturi de factură populară pe
pereţii interiori, executate în 1809,
declarată monument istoric în 2004, iar în
satul Vadu Izei există biserica „Sfântul
Nicolae”(1884) şi casa-muzeu „Vasile
Kazar” (sec. 17). Com. V.I. este renumită
prin existenţa numeroaselor porţi
maramureşene din lemn, împodobite cu
variate sculpturi realizate de meşteri
populari. Până la 17 febr. 1968 satul şi com.
V.I. s-au numit Vad. Agroturism.
VADUL DIULUI Õ Calafat.

VADU MOLDOVEI, com. în jud. Suceava,
alcătuită din 8 sate, situată în partea de
S a Pod. Fălticeni, în lunca şi pe terasele
râului Moldova şi pe râul Râşca; 4 463
loc. (1 ian. 2011): 2 154 de sex masc. şi
2 309 fem. Nod rutier. Morărit; produse
de panificaţie. Centru de colectare a laptelui. Culturi de cereale, cartofi, legume
ş.a. Creşterea bovinelor. Bisericile cu
hramurile „Schimbarea la Faţă” (1790,
distrusă de un incendiu în 1871 şi
refăcută în acelaşi an) şi „Adormirea
Maicii Domnului” (1885), în satele
Ciumuleşti şi Dumbrăviţa; biserica din
lemn cu hramul „Sfântul Nicolae” (1805),
în satul Ioneasa. În satul Cămârzani se
află mănăstirea cu acelaşi nume (de
maici). În 1863, boierul Emanoil Morţun
a construit pe moşia sa o biserică de mir
cu hramul „Sfântul Gheorghe”. În 1947,
pământul fostului boier a fost confiscat
de regimul comunist şi împărţit veteranilor de război, iar lăcaşul de rugăciune
rămânând biserică de parohie. În acelaşi
an (1947), preotul Gheorghe Baltag a
întemeiat, în jurul bisericii „Sfântul
Gheorghe”, un schit care la 28 oct. 1959
a fost desfiinţat de autorităţile comuniste
prin Decretul 410. În 1992 (după abolirea
regimului comunist în dec. 1989) a fost
reînfiinţat aşezământul monahal, ca

mănăstire de maici, an în care s-a construit paraclisul cu hramul „Sfântul
Mina”, sfinţit la 22 dec. 1992, şi s-au
înfiinţat ateliere de croitorie, de tricotaje,
de pictură ş.a. şi o bibliotecă. În anul 2000,
acestei mănăstiri i-au fost retrocedate 10
ha de pământ din cele 12 ha pe care le-a
avut înainte de anul 1947 (anul confiscării
moşiei). Până la 18 iul. 2003, com. V.M.
a avut în componenţă satele Cotu Băii,
Fântâna Mare, Praxia şi Spătăreşti, care
la acea dată au format com. Fântâna
Mare, jud. Suceava.

VADU MOŢILOR, com. în jud. Alba,
alcătuită din 12 sate, situată în partea de
NV a Depr. Câmpeni, la poalele de NE
ale M-ţilor Bihor şi cele de SV ale
Muntelui Mare, pe râul Arieşu Mare;
1 471 loc. (1 ian. 2011): 755 de sex masc.
şi 716 fem. Centru de prelucr. artistică a
lemnului. Până la 1 ian. 1965, satul şi com.
V.M. s-au numit Secătura. În satul Lăzeşti
se află biserica din lemn „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1738), cu
picturi pe pereţii interiori din 1749 şi 1817
şi adăugiri din 1878, iar în satul Vadu
Moţilor
există
biserica
„Sfinţii
Arhangheli” (1892-1893).

VADU PAŞII, com. în jud. Buzău, alcătuită din 6 sate, situată în SV Câmpiei
Râmnicului, în zona de contact cu Câmpia Buzăului, pe stg. râului Buzău; 9 827
loc. (1 ian. 2011): 4 813 de sex masc. şi
5 014 fem. Biserica „Naşterea Maicii
Domnului” (1891), cu picturi murale
originare restaurate în 2009-2011, în satul
Vadu Paşii.

VADU SĂPAT, com. în jud. Prahova,
alcătuită din 3 sate, situată în Câmpia
Săratei, în apropierea Dealului Istriţa, la
45 km E-NE de municipiul Ploieşti; 1 811
loc. (1 ian. 2011): 912 de sex masc. şi 899
fem. Producţie de mobilier. Centru viticol
şi de vinificaţie. Apicultură. Creşterea
bovinelor, porcinelor, cabalinelor. Pe
terit. satului Vadu Săpat a fost identificat
un ansamblu de aşezări omeneşti datând
din sec. 5-7, aparţinând culturii IpoteştiCândeşti, în cadrul căruia s-au găsit
fragmente de vase ceramice, podoabe din
metal realizate prin presare în tipare ş.a.
Pe unul dintre fragmentele ceramice a
fost identificată o reprezentare a stindardului dacic, cea mai veche găsită până
în prezent. Bisericile cu hramurile „Buna
Vestire” − Mărăşeasca (1802-1810), cu zid
de incintă, şi „Cuvioasa Parascheva”

(1804), în satele Vadu Săpat şi Ghinoaica.
Com. V.S. a fost înfiinţată la 7 mai 2004
prin desprinderea satelor Ghinoaica,
Ungureni şi Vadu Săpat din com.
Fântânele, jud. Prahova.
VAIDEEI Õ Slobozia (1).

VAIDEENI, com. în jud. Vâlcea, alcătuită
din 5 sate, situată în Depr. Horezu, la
poalele de S ale M-ţilor Căpăţânii, pe
cursurile superioare ale râurilor Luncavăţ
şi Pârâul Plopilor; 4 057 loc. (1 ian. 2011):
1 972 de sex masc. şi 2 085 fem. Tăbăcărie,
cojocărie, boiangerie. Joagăr hidraulic,
moară de apă, darac şi piuă (sec. 19), în
satul Vaideeni. Heleşteu piscicol (800 m2).
Creşterea ovinelor. Pomicultură (meri,
pruni, peri, cireşi, vişini). Centru de
prelucr. artistică a lemnului (lăzi, furci
de tors, coşuri ş.a.), de ţesături populare
şi de confecţionare a fluierelor. La V. are
loc anual (24 iun.) festivalul folcloric al
păstorilor din Carpaţi, numit „Învârtita
dorului”. În satul Vaideeni, menţionat
documentar prima oară în 1504, într-un
hrisov al domnului Radu cel Mare, se află
biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” (1810–
1822), în satul Mariţa există biserica din
lemn cu hramul „Cuvioasa Parascheva”
(1556-1557), declarată monument istoric
şi de arhitectură în anul 2000, iar în satul
Cornet, biserica având hramul „Cuvioasa
Parascheva” (1893, renovată în 1932).
Important centru etnografic şi folcloric.
VAIDEI Õ Vulcan (1).

VALCĂU DE JOS, com. în jud. Sălaj,
alcătuită din 6 sate, situată în partea de
S-SV a Depr. Şimleu, la poalele de NE ale
M-ţilor Plopiş, pe cursul superior al
râului Barcău; 3 181 loc. (1 ian. 2011):
1 644 de sex masc. şi 1 537 fem. Pomicultură (meri, pruni). Centru de prelucr.
artistică a lemnului, de ţesături şi cusături
populare (în satele Valcău de Jos şi Sub
Cetate). În satul Sub Cetate, menţionat
documentar, prima oară, în 1481, se află
ruinele unei cetăţi din sec. 13 (fragmente
de ziduri, ruinele a două turnuri de
apărare), iar în satul Valcău de Jos, atestat
documentar în 1214, există o biserică
reformată (1896).
VALEA ALBĂ, Bătălia de la ~ Õ
Războieni.
VALEA ARGOVEI, com. în jud. Călăraşi,
alcătuită din 5 sate, situată în partea de
S a Câmpiei Bărăganului, pe râul

(1994-1996). Bisericile din lemn cu
hramurile „Sfântul Nicolae” (sec. 18,
strămutată din satul Recea în 1856),
„Sfânta Parascheva” (1887) şi „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1846), în
satele Valea Chioarului, Fericea şi Vărăi.

Vadu Izei. Biserica din lemn „Cuvioasa Parascheva"

Mostiştea; 2 414 loc. (1 ian. 2011): 1 187
de sex masc. şi 1 227 fem. Nod rutier. Lac
de acumulare (1 600 ha; lungime: 20,5
km; lăţime max.: 1,5 km). Culturi de
cereale, plante tehnice şi de nutreţ,
floarea-soarelui ş.a. Creşterea ovinelor.
Piscicultură. Până la 1 ian. 1965, satul şi
com. V.A. s-au numit I. C. Frimu, iar între
17 febr. 1968 şi 23 ian. 1981, com. V.A. a
făut parte din jud. Ilfov. În satul Siliştea
se află ruinele palatului domnului
Constantin Brâncoveanu (sec. 18).
VALEA BOULUI Õ Păltiniş (4).

VALEA CĂLUGĂREASCĂ, com. în jud.
Prahova, alcătuită din 15 sate, situată în
zona de contact a Subcarpaţilor Teleajenului cu Câmpia Ploieştiului, pe stg.
râului Teleajen; 10 777 loc. (1 ian. 2011):
5 232 de sex masc. şi 5 545 fem. Staţie de
c.f. (în satul Valea Călugărească), inaugurată la 13 sept. 1872. Fabrica de îngrăşăminte fosfatice şi de acid sulfuric şi-a
încetat activitatea în 1997. Centru viticol
(Podgoria Dealu Mare) şi de vinificaţie.
Institut de cercetări pentru viticultură şi
vinificaţie (f. 1967). Cramă (15 m lungime
şi 9 m lăţime) construită din lemn (1777,
restaurată în 1970), în satul Valea Popii.
În satul Valea Călugărească, atestat documentar în 1429, se află biserica „Izvorul
Tămăduirii” (1893, arhitect Ion Mincu).

VALEA CHIOARULUI, com. în jud. Maramureş, alcătuită din 6 sate, situată în
partea de SV a Dealurilor Chioarului, la
poalele de E ale Dealului Prisaca, pe
cursul superior al râului Bârsău; 2 182
loc. (1 ian. 2011): 1 073 de sex masc. şi
1 109 fem. Expl. de argile bentonice (în
satul Valea Chioarului) şi de nisipuri
cuarţoase (în satul Curtuiuşu Mare).
Pomicultură (meri, pruni, peri). Colectarea fructelor de pădure. Centru de port
popular tradiţional. În satul Valea Chioarului, menţionat documentar în 1561, se
află biserica „Naşterea Maicii Domnului”

VALEA CIORII, com. în jud. Ialomiţa,
alcătuită din 4 sate, situată în partea de
E a Câmpiei Bărăganului, pe stg. râului
şi lacului Strachina; 1 886 loc. (1 ian.
2011): 938 de sex masc. şi 948 fem. Staţie
de c.f. (în satul Murgeanca), inaugurată
la 21 nov. 1886. Culturi de cereale, plante
tehnice şi de nutreţ, floarea-soarelui,
sfeclă de zahăr, legume ş.a. Fermă piscicolă. În satul Valea Ciorii, întemeiat în
anul 1900, se află biserica „Sfântul Vasile”
zidită în anii 1914–1920.

VALEA CRIŞULUI, com. în jud. Covasna,
alcătuită din 2 sate, situată în partea de
N a Depr. Sfântu Gheorghe, la poalele de
SE ale M-ţilor Baraolt, pe dr. văii Oltului,
pe râul Arcuş; 2 417 loc. (1 ian. 2011):
1 206 de sex masc. şi 1 211 fem. Prelucr.
lemnului (mobilă). Creşterea bovinelor.
Staţiune balneoclimaterică (în satul
Şugaş), cu izvoare de ape minerale
carbogazoase, bicarbonatate, sodice,
magneziene. Parc dendrologic (în satul
Calnic). În satul Valea Crişului, menţionat documentar în 1332, se află o biserică
romano-catolică (sec. 16–17), o biserică
reformată (1820) şi castelul familiei
Kálnoky (sec. 17–18); în satul Calnic

Lacul de acumulare Valea de peşti
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există o biserică unitariană din 1674, cu
tavanul navei casetat (64 casete) şi pictat
cu motive florale şi geometrice în stil
popular. Până la 7 apr. 2004, com. V.C. a
avut în componenţă satul Arcuş, care la acea
dată a devenit comună de sine stătătoare.
VALEA DANULUI, com. în jud. Argeş,
alcătuită din 5 sate, situată în partea de
V a Dealurilor Argeşului, pe dr. văii
superioare a Argeşului; 2 967 loc. (1 ian.
2011): 1 479 de sex masc. şi 1 488 fem.
Prelucr. lemnului. Morărit. Apicultură.
Creşterea bovinelor. Pomicultură (meri,
pruni, peri, nuci). În satul Valea Danului
se află biserica „Sfântul Nicolae” (1811,
reparată în 1968), declarată monument
istoric.

VALEA DE PEŞTI, lac de acumulare
creat în 1970 pe râul cu acelaşi nume (afl.
al Jiului de Vest), în M-ţii Vâlcan, în
apropierea oraşului Uricani (respectiv, în
arealul localit. componente Câmpu lui
Neag). Supr.: 32 ha; vol.: 7 mil. m3. Apele
lacului sunt folosite pentru alimentarea
centrelor miniere din zonă.

VALEA DOFTANEI, com. în jud.
Prahova, alcătuită din 2 sate, situată în
Depr. Teşila-Valea Neagră, la poalele de
E-SE ale M-ţilor Baiu şi cele de V-SV ale
M-ţilor Grohotiş, pe cursul superior al
râului Doftana şi al afl. său Negraş; 6 766
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loc. (1 ian. 2011): 3 373 de sex masc. şi
3 393 fem. Reşed. com. este satul Teşila.
Expl. de calcar (în satul Trăisteni) şi de
gresii (în satul Teşila). Hidrocentrala
„Paltinu” (10,2 MW), intrată în funcţiune
în 1972. Expl. şi prelucr. lemnului. În
arealul com. V.D. se află pădurea Glodeasa
(528 ha), declarată rezervaţie forestieră,
alcătuită predominant din fag (Fagus
sylvatica) şi brad (Abies alba), cu subarboret în care se dezvoltă alunul (Corylus
avellana), socul negru şi roşu (Sambucus
nigra şi Sambucus racemosa); în pătura
ierbacee sunt abundente floarea-paştelui
(Anemone nemorosa), brebeneii (Corydalis
solida), coada-cocoşului (Polygonatum
multiflorum), laptele-cucului (Euphorbia
amygdaloides) etc. Agroturism.
VALEA DRAGULUI, com. în jud. Giurgiu,
formată dintr-un sat, situată în NE Câmpiei
Burnas, în zona de contact cu Câmpia
Bărăganului, pe cursul inf. al Argeşului, în
zona de confl. cu râul Sabar; 2 948 loc. (1
ian. 2011): 1 449 de sex masc. şi 1 499 fem.
Culturi de cereale, floarea-soarelui, sfeclă
de zahăr, plante uleioase şi de nutreţ,
legume etc. Pomicultură (caişi, vişini, cireşi);
viticultură. Fermă de creştere a porcinelor.
Între 17 febr. 1968 şi 23 ian. 1981, com. V.D.
a făcut parte din jud. Ilfov. Biserica având
hramul „Sfântul Dumitru” (1880).
VALEA FAGILOR, Rezervaţia ~ Õ
Luncaviţa (2).

VALEA IAŞULUI, com. în jud. Argeş,
alcătuită din 9 sate, situată în partea
central-vestică a Dealurilor Argeşului, pe
stg. cursului superior al râului Argeş;
2 769 loc. (1 ian. 2011): 1 381 de sex masc.
şi 1 388 fem. Expl. de argilă. Hidrocentrale în satele Cerbureni (15 MW, intrată
în funcţiune în 1968) şi Valea Iaşului (15
MW, dată în exploatare în 1969). Prelucr.
lemnului; produse alim. Pomicultură
(meri, pruni, peri, nuci). Sanatoriu T.B.C.
(construit în 1940 după planurile arhitectului Petre Antonescu) şi biserica
„Adormirea Maicii Domnului” (1855), în
satul Valea Iaşului; în satul Bărbălăteşti se
află o biserică din lemn cu hramul „Sfântul
Ioan Botezătorul” (1801).
VALEA IERII, com. în jud. Cluj, alcătuită
din 3 sate, situată la poalele de N ale
Muntelui Mare, pe cursul superior al
râului Iara şi pe afl. său Şoimu; 896 loc.
(1 ian. 2011): 481 de sex masc. şi 415 fem.

Expl. de feldspat. Expl. şi prelucr. primară a lemnului (cherestea). Fond
cinegetic. Satul Valea Ierii este atestat
documentar în anul 1417. Turism.

VALEA LARGĂ, com. în jud. Mureş,
alcătuită din 9 sate, situată în partea
centrală a Colinelor Luduşului (Câmpia
Sărmaşului), pe râul Valea Morii; 3 165 loc.
(1 ian. 2011): 1 617 de sex masc. şi 1 548
fem. Produse de panificaţie. Culturi de
cereale, legume ş.a. Centru de ţesături
populare (cergi, ţoale etc.) În satul Valea
Largă, menţionat documentar, prima oară,
în 1332, se află biserica din lemn
„Adormirea Maicii Domnului” (16931695).
VALEA LUI DAVID, Fânaţele de la ~ Õ
Leţcani.
VALEA LUI IPATE Õ Ipatele.

VALEA LUI IVAN, Lacul ~ Õ Cerna (5).

VALEA LUI MIHAI, oraş în jud. Bihor,
situat în partea de SV a Câmpiei Carei,
în zona de contact cu Câmpia Ierului, la
12 km E de graniţa cu Ungaria; 10 479 loc.
(1 ian. 2011): 5 044 de sex masc. şi 5 435
fem. Supr.: 73,4 km2, din care 11,4 km2 în
intravilan; densitatea: 919 loc./km2. Nod
feroviar (staţia de c.f. a fost inaugurată
în 1871) şi rutier. Expl. de nisip metalurgic, de petrol şi gaze. Turnătorie de
fontă. Producţie de mobilă, conf., încălţăminte, cărămidă şi de produse alim.
(uleiuri vegetale, conserve din legume şi
fructe, panificaţie ş.a.). Centru viticol şi
de vinificaţie. Ferme legumicole şi de
creştere a porcinelor. Muzeu de istorie şi
etnografie. Casa de cultură „Béla Bartók”.
Parc dendrologic. Istoric. În anii 1924 şi
1954, în zona gării feroviare au fost
descoperite vestigiile unei aşezări din
Epoca bronzului, în care s-au găsit obiecte
din ceramică, precum şi câteva morminte
de incineraţie, iar în punctul „Groapa de
lut” a fost scos la iveală un depozit

Valea lui Mihai. Centrul oraşului

alcătuit din 28 de vase, ceşti, două
străchini ş.a. aparţinând culturii Otomani
(sec. 19–13 î.Hr.). Tot aici a fost identificat
un mormânt germanic de înhumaţie,
datând din timpul împăratului Teodosiu
II (408–450), în care s-au găsit două
catarame din argint, o monedă din aur,
o spadă, un cuţit de luptă (sacra-masax)
ş.a. Localitatea apare menţionată documentar la 20 aug. 1270, ca aşezare rurală
cu numele Praedium Mihal sau Michal,
apoi în 1312, ca punct de vamă, iar în
1459, ca târg. Incendiată de turci în 1587.
La sf. sec. 19 şi începutul sec. 20 se remarcă o oarecare dezvoltare economicosocială a localităţii prin construirea liniei
de c.f. Oradea – Valea lui Mihai (1871),
înfiinţarea unei mori de cereale şi a unei
fabrici de oţet, a unei case de economii
(1883), a unei şcoli profesionale de
horticultură (1902) ş.a. În 1890 au avut
loc intense plantaţii de viţă de vie, iar în
1896 primele lucrări de pietruire a
străzilor. Declarat oraş la 18 apr. 1989.
Până în 1925 s-a numit Mihaifalău.
Monumente: biserica „Înălţarea Domnului” (1984); biserica reformată (1834);
biserica greco-catolică (2004-2011); schit
de calugări înfiintat în 2009; castelul
„Bujanovics” (1800).

VALEA LUNGĂ 1. Com. în jud. Alba,
alcătuită din 6 sate, situată în partea de
V a Pod. Târnavelor, pe dr. cursului inf.
al râului Târnava Mare; 3 148 loc. (1 ian.
2011): 1 603 de sex masc. şi 1 545 fem.
Halte de c.f. (în satele Valea Lungă şi
Lunca). Nod rutier. Expl. de gaze naturale (în satul Tăuni). Balastieră. Prelucr.
lemnului. Viticultură. Parc dendrologic.
În arealul satului Glogoveţ au fost descoperite urmele unei aşezări din Epoca
bronzului, aparţinând culturii Coţofeni
(2500–1800 î.Hr.). În satul Valea Lungă,
menţionat documentar, prima oară, în
1309, se află o biserică din sec. 15 (azi
biserică evanghelică), fortificată în sec. 16
cu ziduri puternice şi turnuri de apărare,
cu unele modificări din anii 1681 şi 1721–
1725 şi din sec. 19. Satele Lunca şi Tăuni
au fost afectate (în lunile apr. şi iun. 2008)
de puternice alunecări de teren care au
distrus peste 40 de gospodării ţărăneşti.
2. Com. în jud. Dâmboviţa, alcătuită
din 10 sate, situată în Subcarpaţii
Ialomiţei, în Depr. Valea Lungă, pe cursul
superior al râului Cricovu Dulce; 4 925
loc. (1 ian. 2011): 2 488 de sex masc. şi

2 437 fem. Reşed. com. este satul Valea
Lungă-Cricov. Nod rutier. Prelucr. lemnului; produse de panificaţie. Pomicultură (meri, pruni, peri). În satul Valea
Lungă-Cricov se află biserica „Pogorârea
Duhului Sfânt” (ante 1810), una cu dublu
hram – „Sfântul Nicolae” şi „Sfântul Ioan
Botezătorul” (1901–1910) şi conacul
„Cantacuzino” (ante 1760), iar în satul
Valea Lungă-Ogrea există o biserică având
dublu hram – „Buna Vestire” şi „Sfinţii
Apostoli Petru şi Pavel” (1855–1856).

VALEA LUPULUI, com. în jud. Iaşi, formată dintr-un sat, situată în SE Câmpiei
Jijiei Inferioare, pe râul Valea Lupului; 4 741
loc. (1 ian. 2011): 2 391 de sex masc. şi 2 350
fem. Viticultură. Biserica „Pogorârea
Duhului Sfânt”(1938), cu icoane pictate de
Corneliu Baba. Com. V.L. a fost înfiinţată
la 7 apr. 2004 prin desprinderea satului
Valea Lupului din com. Rediu, jud. Iaşi.

VALEA MARE 1. Com. în jud. Covasna,
formată dintr-un sat, situată în Depr.
Târgu Secuiesc, la poalele de N ale M-ţilor
Întorsurii; 1 170 loc. (1 ian. 2011): 607 de
sex masc. şi 563 fem. Biserica „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1790–1793).
Până la 13 mai 1999, satul Valea Mare a
făcut parte din com. Barcani, jud. Covasna.
2. Com. în jud. Dâmboviţa, alcătuită
din 7 sate, situată în zona de contact a
Câmpiei Piteştiului cu Piem. Cândeşti,
pe dr. râului Potopu şi pe ambele maluri
ale râului Răstoaca; 2 271 loc. (1 ian.
2011): 1 083 de sex masc. şi 1 188 fem.
Expl. de petrol (în satul Valea Caselor).
Prelucr. lemnului. Obiecte din răchită
împletită. Culturi de cereale, plante
tehnice şi de nutreţ ş.a. Viticultură.
Pomicultură (meri, pruni, peri, cireşi,
vişini). Bisericile din lemn cu hramurile
„Sfinţii Voievozi” (1701–1702) şi „Cuvioasa Parascheva” (1711), monument
istoric, în satele Valea Mare şi Valea Caselor.
3. Com. în jud. Olt, alătuită din 5 sate,
situată în partea de NV a Câmpiei Boian,
în zona de contact cu Piem. Cotmeana,
pe cursul superior al râului Miloveanu;
3 856 loc. (1 ian. 2011): 1 931 de sex masc.
şi 1 925 fem. Haltă de c.f. (în satul Recea).
Viticultură. În satul Turia, atestat
documentar la 12 febr. 1512, se află biserica
„Sfântul Dumitru” (1800–1819).
4. Com. în jud. Vâlcea, alcătuită din 6
sate, situată în Piem. Olteţului, pe cursul
inf. al râului Cerna (afl. stg. al Olteţului);
3 034 loc. (1 ian. 2011): 1 491 de sex masc. şi

1 543 fem. Bisericile cu hramurile „Sfinţii
Voievozi” (1820) şi „Cuvioasa Parascheva”
(1863–1880), în satele Drăganu şi Valea
Mare.
5. Rezervaţia ~ Õ Moldova Nouă.

VALEA MARE-PRAVĂŢ, com. în jud.
Argeş, alcătuită din 8 sate, situată în Depr.
Câmpulung, la poalele de SE ale M-ţilor
Iezer, pe cursul superior al râului Argeşel;
4 392 loc. (1 ian. 2011): 2 170 de sex masc.
şi 2 222 fem. Nod rutier. Expl. de calcar.
Prelucr. lemnului. Pomicultură (pruni,
meri, peri). În satul Nămăeşti se află casa
memorială a poetului George Topârceanu
şi mănăstirea Nămăeşti (de maici), iniţial
un schit, a cărui biserică este săpată în
stâncă şi despre care unii cercetători
presupun că la început aceasta a fost o
catacombă folosită de primii creştini
autohtoni din perioada romană ca loc de
rugăciune. În această catacombă a fost
găsită o icoană cu chipul Maicii Domnului,
făcătoare de minuni, despre care se
presupune că a fost pictată de Sfântul
Apostol şi Evanghelist Luca şi adusă pe
aceste meleaguri de Sfântul Apostol
Andrei în timpul peregrinării lui de
creştinare a Daciei. Această icoană, lăsată
în grotă de Sfântul Apostol Andrei, este
una dintre cele mai vechi icoane din
întreaga creştinătate. Prima menţiune
documentară referitoare la acest schit
datează din 1386 şi a fost consemnată întrun hrisov al domnului Mircea cel Bătrân
prin care acesta dăruia schitului Nămăeşti
un sat din apropiere. Ulterior, schitul
Nămăeşti apare consemnat în hrisoavele
domnilor Radu cel Mare (1503), Mircea
Ciobanul (1547), în care domnul Ţării
Româneşti lasă jupanului Dumitru „drept
de ocină în satul Nămăeşti, cu condiţia ca
proprietatea sa să rămână bisericii din
stâncă în cazul în care acesta nu va avea
urmaşi”, Mihnea Turcitul (1590), Matei
Basarab (1653) ş.a. Biserica rupestră, cu
dublu hram − „Intrarea în Biserică a Maicii
Domnului” şi „Izvorul Tămăduirii”, are
naosul şi altarul scobit în stâncă, având
înălţimea de 7 m, iar deasupra tavanului
a fost ridicată o turlă (în 1843) de 6 m
înălţime. Masa din altar este realizată
dintr-un bloc de piatră, fixă şi stabilă.
Pereţii interiori ai bisericii, cu urme ale
dăltuirii în stâncă, sunt împodobiţi cu
icoane, între care se evidenţiază icoana cu
chipul Maicii Domnului, făcătoare de
minuni, încadrată într-o ramă de argint în
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1778 de către Ianache Postelnicu, peste care,
în 1913, Elena Rosty, soţia unui general
român, a turnat o ramă mai mare, tot din
argint. Pridvorul bisericii a fost construit
în 1843, din cărămidă, şi are pereţii pictaţi.
Cele 14 chilii şi casa stareţei sunt construite
din piatră şi bârne. Ansamblul monahal
a fost restaurat în 1918-1921, 1957-1958,
2000-2001. Muzeu de artă religioasă. Tot
în satul Nămăeşti mai există biserica
„Sfântul Nicolae” (1788). În satul Valea
Mare-Pravăţ se află o biserică zidită în 1837
şi un monument închinat eroilor din Primul
Război Mondial, iar în satul Bilceşti există
conacul „Alimănişteanu”, construit în 1938
după planurile arhitectului Octav Doicescu.

VALEA MĂCRIŞULUI, com. în jud.
Ialomiţa, alcătuită din 2 sate, situată în
partea de V a Câmpiei Bărăganului; 1 804
loc. (1 ian. 2011): 900 de sex masc. şi 904
fem. Culturi de cereale, plante tehnice şi
de nutreţ, floarea-soarelui, sfeclă de
zahăr, leguminoase pentru boabe, tutun
ş.a. Pomicultură. Creşterea ovinelor,
porcinelor şi păsărilor. Satul Valea
Măcrişului a luat fiinţă în 1891, fiind
numit iniţial Goala. Între 17 febr. 1968 şi
23 ian. 1981, com. V.M. a făcut parte din
jud. Ilfov. Biserica „Sfântul Nicolae”
(1909–1912), în satul Valea Măcrişului.
VALEA MĂNĂSTIRII, Mănăstirea ~ Õ
Ţiţeşti.

VALEA MĂRULUI, com. în jud. Galaţi,
alcătuită din 2 sate, situată în partea de
S a Pod. Covurlui, în zona de contact cu
Câmpiile Tecuciului şi Covurluiului, pe
cursul superior al râului Geru; 3 665 loc.
(1 ian. 2011): 1 871 de sex masc. şi 1 794
fem. Nod rutier. Morărit; produse de
panificaţie. Culturi de cereale, plante
tehnice şi de nutreţ, floarea-soarelui,
sfeclă de zahăr, legume ş.a. Pomiviticultură. Până la 1 ian. 1965, satul şi
com. V.M. s-au numit Puţeni, iar câteva
luni din anul 1965 a purtat numele 23
August. În satul Valea Mărului, atestat
documentar la 4 mart. 1533, se află
biserica „Naşterea Maicii Domnului”
(1896-1897), iar în satul Mândreşti există
biserica „Cuvioasa Parascheva” (ante 1809).
VALEA MIJLOCIE, Rezervaţia ~
Tuşnad (3).

Õ

VALEA MOLDOVEI, com. în jud.
Suceava, alcătuită din 2 sate, situată în
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partea de NV a Subcarpaţilor Neamţului,
la poalele de NE ale M-ţilor Stânişoarei,
pe dr. văii râului Moldova şi pe cursul
inf. al râului Suha Mică; 3 891 loc. (1 ian.
2011): 1 985 de sex masc. şi 1 906 fem.
Prelucr. lemnului. Până la 17 febr. 1968,
satul şi com. V.M. s-au numit Valea Seacă.
În satul Valea Moldovei, atestat documentar în 1453, se află biserica „Tăierea
Capului Sfântului Ioan Botezătorul”
(1817–1820, reparată în anii 1896 şi 1921),
şi o biserică romano-catolică (1814). În
arealul com. V.M. a fost descoperită o
necropolă tumulară din sec. 2-3. În perioada
stăpânirii habsburgice, respectiv în anii
1876-1878, aici au fost colonizaţi germani,
care în 1941 au fost repatriaţi. În prezent
în com. V.M. predomină familiile de
rromi care locuiesc într-o comunitate
separată de cea a românilor. Până la 24
nov. 2003, com. V.M. a avut în componenţă satul Capu Câmpului care la acea
dată a devenit comună de sine stătătoare.
VALEA MORILOR
Ponorului.

Õ

Vânătările

VALEA NEAGRĂ 1. Õ Lumina (2).
2. Mănăstirea ~ Õ Nistoreşti.

VALEA NEAGRĂ DE CRIŞ Õ Vadu
Crişului (2).

VALEA NUCARILOR, com. în jud. Tulcea,
alcătuită din 3 sate, situată la poalele de
SE ale Dealurilor Tulcei, pe ţărmul de N

al lacului Razim, pe pârâul Tulcei; 3 688
loc. (1 ian. 2011): 1 881 de sex masc. şi
1 807 fem. Parc eolian cu turbine instalate
în 2010-2011, cu o putere totală de 140
MW. Centru viticol şi de vinificaţie. În
satul Agighiol a fost descoperit (în 1931)
mormântul unui principe traco-get,
Cotiso (sau Cotyos, aşa cum apare gravat
pe un vas), datând de la sf. sec. 5 î.Hr., în
care s-au găsit numeroase obiecte din
argint, unele cu decor antropomorf sau
zoomorf (un coif, un pahar bitronconic,
o pereche de cnemide cu genunchere,
obiecte de paradă şi de harnaşament,
arme, podoabe etc.). În satul Agighiol se
află biserica „Sfinţii Voievozi” (1858–
1860), cu picturi murale interioare
executate în 1906–1908 de Rafael Mateef,
şi o rezervaţie paleontologică (fosile de
amoniţi descoperite în 1896 de Gregoriu
Ştefănescu) extinsă pe 3 ha, declarată
monument al naturii. Fond cinegetic.
VALEA PORCULUI Õ Vadu Izei.

VALEA RÂMNICULUI, com. în jud.
Buzău, alcătuită din 3 sate, situată în zona
de contact a Câmpiei Râmnicului cu
prelungirile de NE ale Subcarpaţilor
Vrancei, la poalele de NE ale Culmii
Buda, pe dr. văii Râmnicu Sărat; 5 847
loc. (1 ian. 2011): 2 869 de sex masc. şi
2 978 fem. Nod rutier. Culturi de cereale,
plante de nutreţ etc. Viticultură. Creşterea
porcinelor. Prima menţiune documentară
a satului Valea Râmnicului datează din
1721. Până la 1 ian. 1965, satul şi com.
V.R. s-au numit Bălţaţii Vechi.
VALEA REA Õ Văleni (2).

VALEA ROŞIE Õ Roşia Montană.

VALEA SALCIEI, com. în jud. Buzău,
alcătuită din 3 sate, situată în NE
Subcarpaţilor de la Curbură, la poalele
de SE ale Dealului Bisoca, pe cursul
superior al râului Câlnău; 787 loc. (1 ian.
2011): 379 de sex masc. şi 408 fem.
Prelucr. lemnului şi a laptelui. Morărit.
Creşterea bovinelor, ovinelor, porcinelor
şi caprinelor. Colectarea fructelor de
pădure. Pomicultură (pruni, meri). În
satul Valea Salciei, atestat documentar în
sec. 17, se află biserica având hramul
„Adormirea Maicii Domnului” (1847–
1851, sfinţită la 8 sept. 1851).
VALEA SATULUI Õ Liţa.
Valea Nucarilor. Pahar bitronconic din argint
descoperit la Agighiol

VALEA SĂRII, com. în jud. Vrancea,
alcătuită din 5 sate, situată în Depr.
Vrancei, la poalele de S ale Dealului

Răchitaşu Mare şi cele de NV ale Dealului Răiuţ, pe râul Putna; 2 051 loc. (1 ian.
2011): 1 035 de sex masc. şi 1 016 fem.
Nod rutier. Expl. de sare gemă. Prelucr.
lemnului. Apicultură. Pomicultură (meri,
pruni, peri, nuci). Zonă de carst dezvoltat
pe sare. Bisericile din lemn „Sfântul
Nicolae” (1756), „Cuvioasa Parascheva”
(1770, resturată în 2011), „Sfinţii Voievozi”
(construită în anii 1848–1850, pe locul
uneia din sec. 18) şi „Cuvioasa
Parascheva” (1772-1773, restaurată în
2011), declarată monument istoric, în satele Prisaca, Valea Sării, Colacu şi Mătăcina.

VALEA SEACĂ 1. Com. în jud. Bacău,
alcătuită din 2 sate, situată la poalele de
SE ale Culmii Pietricica, în lunca şi pe
terasele de pe dr. râului Siret; 4 265 loc.
(1 ian. 2011): 2 185 de sex masc. şi 2 080
fem. Staţie de c.f. (inaugurată la 13 sept.
1872), în satul Valea Seacă. Morărit.
Viticultură. Pe terit. fostului sat Mândrişca
(desfiinţat la 17 febr. 1968 şi unificat cu
actualul sat Valea Seacă) au fost descoperite (1951, 1959–1960) vestigiile unei
aşezări precucuteniene (prima jumătate
a milen. 4 î.Hr.) în care s-au găsit vase
ceramice şi plastică specifice acestei
culturi, peste care s-a suprapus o altă
aşezare din Epoca bronzului (culturile
Monteoru şi Folteşti – milen. 2 î.Hr.),
deranjată de un cimitir de incineraţie
geto-dac. În satul Cucova se află biserica
„Adormirea Maicii Domnului”, zidită în
1999-2011 pe locul uneia din 1859.
2. Com. în jud. Iaşi, alcătuită din
3 sate, situată în partea de E a Pod.
Fălticeni, pe pârâul omonim, în lunca şi
pe terasele de pe dr. râului Siret; 6 187
loc. (1 ian. 2011): 3 170 de sex masc. şi
3 017 fem. Expl. de marne, gresii, argile
şi nisip. Expl. şi prelucr. lemnului.
Morărit; produse de panificaţie. Culturi
de cereale, plante tehnice şi de nutreţ,
cartofi, legume etc. Creşterea bovinelor.
Pe terit. satului Conţeşti a fos descoperit
(1812) un mormânt tumular datând din
sec. 5 d.Hr., atribuit unei căpetenii a
hunilor, în care s-au găsit un colan
(torques) împletit din 3 fire de aur, o
brăţară din fire de aur răsucite, un coif
din plăci de fier argintate, două lamele
din aur de la o cataramă de curea, o
aplică sub forma unei păsări-peşte, o
amforă de argint cu toarte zoomorfe, o
tavă circulară de argint etc. În satul Valea
Seacă, menţionat documentar la 20 iul.
1453, există un schit înfiinţat în 2005, cu

2011): 2 214 de sex masc. şi 2 112 fem.
Pomicultură. Biserica „Sfântul Dumitru”
(1844-1846), cu picturi murale interioare
originare.

Valea Viilor. Biserica „Sfântul Petru”

biserica „Sfântul Pantelimon” (20062007), iar în satul Conţeşti, atestat documentar în 1468, se află biserica din lemn
„Sfântul Dumitru” (1830–1831).
3. Õ Ştefan cel Mare (2).
4. Õ Valea Moldovei.

VALEA STANCIULUI, com. în jud. Dolj,
alcătuită din 2 sate, situată în partea de
E a Câmpiei Desnăţuiului, în zona de
contact cu Câmpia Romanaţi, pe ambele
maluri ale Jiului; 5 619 loc. (1 ian. 2011):
2 741 de sex masc. şi 2 878 fem. Culturi
de cereale, sfeclă de zahăr, plante uleioase
şi de nutreţ, cartofi, legume etc. Creşterea
bovinelor. Centru de ceramică populară.
Muzeu cu colecţii de istorie şi etnografie
(în satul Valea Stanciului). În satul
Horezu-Poenari se află biserica având
dublu hram – „Sfinţii Apostoli Petru şi
Pavel” şi „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil” (1852, refăcută în 1922), iar în
satul Valea Stanciului există bisericile
„Sfinţii Voievozi” (1792, reparată în 1848
şi 1910), „Sfântul Dumitru” (sec. 17,
refăcută în 1869) şi „Sfântul Nicolae”
(1822, refăcută în 1889).

VALEA TEILOR, com. în jud. Tulcea,
formată dintr-un sat, situată în Pod.
Niculiţel, pe valea râului Teliţa; 1 524 loc.
(1 ian. 2011): 795 de sex masc. şi 729 fem.
Centru viticol şi de vinificaţie. Staţie de
îmbuteliere a vinurilor. Moară de apă.
Creşterea ovinelor. Apicultură. Biserică
(1907). Mănăstire de călugări cu biserica
„Izvorul Tămăduirii” (2007-2011). Com.
V.T. a fost înfiinţată la 7 mai 2005 prin
desprinderea satului Valea Teilor din
com. Izvoarele, jud. Tulcea.
VALEA URSULUI, com. în jud. Neamţ,
alcătuită din 5 sate, situată în partea de
V a Pod. Central Moldovenesc, în zona
de izvor a râului Bârlad; 4 326 loc. (1 ian.

VALEA VIILOR, com. în jud. Sibiu,
alcătuită din 2 sate, situată în partea de
N a Pod. Hârtibaciului; 2 182 loc. (1 ian.
2011): 1 126 de sex masc. şi 1 056 fem.
Producţie de piese auto. Prelucr. lemnului. Morărit. Creşterea bovinelor.
Muzeu. Centru de realizare a icoanelor
pe sticlă. În satul Valea Viilor, menţionat
documentar, prima oară, în 1236, se află
biserica gotică „Sfântul Petru”, construită
în sec. 13, amplificată şi fortificată cu o
centură de ziduri groase şi înalte de 8 m,
străjuite de turnuri de apărare, în sec. 15–
16 (lucrările au fost terminate în anul
1520). În interior păstrează valoroase
piese de mobilier bisericesc vechi (strane
în stilul Renaşterii timpurii, datând din
1528, un tabernacol gotic ş.a.). Biserica a
fost inclusă, în 1999, pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO. În
satul Motiş există o cetate cu biserică
evanghelică. Până la 1 ian. 1965, satul şi
com. V.V. s-au numit Vorumlac. Casa
memorială „Marţian Negrea".

VALEA VINULUI, com. în jud. Satu Mare,
alcătuită din 4 sate, situată în partea de
NE a Câmpiei Ardudului, în zona de
contact cu prelungirile de NE ale Culmii
Codrului, pe stg. văii Someşului, la confl.
cu pârâul Valea Vinului; 1 927 loc. (1 ian.
2011): 889 de sex masc. şi 1 038 fem.
Prelucr. lemnului. Culturi de cereale,
sfeclă de zahăr, plante de nutreţ, legume
etc. Pomicultură. Casa memorială „Aloisio
L. Tăutu” (1895–1981), în satul Valea
Vinului. Festival folcloric codrenesc (anual).
Satul Valea Vinului apare menţionat documentar în 1399. În satul Măriuş, atestat
documentar în 1424, se află biserica „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1825) şi
mănăstirea Măriuş (de călugări), întemeiată
în 1991 cu biserica din lemn „Izvorul
Tămăduirii” (sfiinţită la 23 apr. 1993), iar
în satul Roşiori este biserica „Adormirea
Maicii Domnului” (1878-1879).

VALUL LUI TRAIAN, una dintre cele mai
mari şi mai puternice linii de fortificaţii
(limes) construită în Dacia, în timpul
domniei împăratului roman Traian (98–
117). Se prezenta sub forma unui val
continuu de pământ, extins pe c. 235 km,
pe direcţie N-S, traversând zona
subcarpatică şi partea centrală a Câmpiei

Vama
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Române, între culoarul Rucăr-Bran
(respectiv pasul Giuvala în N) şi satul
Flămânda (azi Ciuperceni, jud. Teleorman
în S), pe stg. Dunării, lângă Turnu
Măgurele. De-a lungul acestei linii de
fortificaţie se aflau plasate din loc în loc
puternice castre romane (cum erau cele
de pe terit. localit. Fântânele, Putineiu,
Băneasa, Roşiori de Vede, Gresia – azi
toate în jud. Teleorman –, Urlueni,
Fâlfani, Săpata, Albota, Purcăreni, Rucăr
– azi toate în jud. Argeş). Această linie de
fortificaţie, cu rol de apărare a graniţelor
Imperiului Roman, a fost părăsită în anul
245, în timpul împăratului roman Filip
Arabul, din cauza invaziei carpilor şi
goţilor. Valul lui Traian este cunoscută
în literatura de specialitate şi sub numele
de Limes Transalutanus.

VALU LUI TRAIAN, com. în jud. Constanţa,
formată dintr-un sat, situată în SE Pod.
Carasu, pe canalul Dunăre–Marea Neagră;
11 919 loc. (1 ian. 2011): 5 922 de sex masc.
şi 5 997 fem. Staţie de c.f. (inaugurată în
iun. 1902). Pomicultură (cireşi, caişi,
piersici). Culturi de cereale. Creşterea
bovinelor. Staţiune de cercetări pentru
culturi irigate şi pomicultură (piersici).
Rezervaţie mixtă (4,5 ha), cu vegetaţie de
stepă (cu rarităţi floristice: Crocus pallasii;
Colchicum biebersteinii) şi faună bogată
(inclusiv broasca ţestoasă de uscat dobrogeană, şarpele Coluber caspius şi o serie de
nevertebrate rare). În arealul satului a fost
descoperit, printre altele, capul din
marmură al unei statui de împărat, fapt ce
demonstrează probabilitatea existenţei în
această zonă a unei aşezări romane. Vechea
denumire: Hasancea.
VALYUGA Õ Văliug (2).

VAMA 1. Com. în jud. Satu Mare, formată
dintr-un sat, situată în SE Depr. Oaş, la
poalele de NV ale M-ţilor Gutâi, pe cursul
superior al râului Talna; 3 871 loc. (1 ian.
2011): 1 921 de sex masc. şi 1 950 fem.
Haltă de c.f. Băuturi alcoolice. Pomicultură. Păstrăvărie. În arealul com. V. se
găsesc izv. cu ape minerale bicarbonatate,
clorurate, sodice, sulfatate, carbogazoase,
izotone (Băile Maria şi Băile Puturoasa)
folosite local, indicate în tratarea
afecţiunilor reumatismale, endocrine,
ginecologice şi ale sistemului nervos
periferic. Muzeu etnografic (cuprinde,

1046

Vama Buzăului

Vama (1). Vase ceramice

printre altele, vase şi obiecte din ceramică, unele cu o vechime de peste 300 de
ani). Renumit şi vechi centru de ceramică
populară smălţuită, unde se realizează
obiecte din ceramică în tehnică sgrafiată
(incizii) sau vopsite cu pensula. Ceramica
de V. se caraterizează printr-o ornamentaţie geometrică (stelară), florală (frunze,
flori), zoomorfă şi, mai recent, antropomorfă, produsele fiind prezentate
într-o cromatică în care predomină culorile roşu, brun, negru şi verde pe un fond
alb. V. este, totodată, un important centru
de prelucr. artistică a lemnului, de confecţionare a cojoacelor şi pieptarelor maramureşene. În satul Vama, menţionat
documentar, prima oară, în 1270, se află
o biserică din lemn cu hramul „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1717,
refăcută în 1840).
2. Com. în jud. Suceva, alcătuită din
4 sate, situată în depresiunea omonimă,
la poalele de SE ale Obcinei Feredeu şi
cele de SV ale Obcinei Mari, pe cursul
superior al râului Moldova, la confl. cu
Moldoviţa; 6 253 loc. (1 ian. 2011): 3 092
de sex masc. şi 3 161 fem. Nod feroviar
şi rutier. Expl. de gresii (în satul Molid).
Producţie de mobilă şi cherestea şi de
produse lactate (în satul Vama). Piuă
pentru bătut sumane (din 1925), în satul
Vama. Important centru etnografic, de
dulgherit, de ţesături populare, de încondeiere a ouălor, de confecţionare a uneltelor casnice, a bundiţelor şi chimirelor.
În satul Vama, menţionat documentar la
8 oct. 1408, a fost instalat (în 1775)

comandamentul militar austriac, care
ulterior (10 sept. 1872) a fost transferat la
Gura Humorului. Până în 2001, în satul
Vama a existat biserica din lemn
„Înălţarea Domnului” (1783, tencuită în
interior şi la exterior în 1960), care a fost
mutată la Muzeul satului din Suceava,
declarată monument istoric în 2004; la V.
este biserica de zid „Sfântul Nicolae”
(1796–1797), monument istoric din 2004.

VAMA BUZĂULUI, com. în jud. Braşov,
alcătuită din 4 sate, situată la poalele de
N ale M-ţilor Ciucaş şi cele de V ale
M-ţilor Siriu, pe cursul superior şi în zona
de izv. a râului Buzău şi pe afl. acestuia,
Buzoel şi Dălghiu; 3 333 loc. (1 ian. 2011):
1 713 de sex masc. şi 1 620 fem. Expl.
forestiere. Creşterea bovinelor şi ovinelor.
Tabără de sculptură în lemn (în perioada
estivală). În satul Vama Buzăului,
menţionat documentar în 1533 cu numele
Boza, se află clădirea fostului post de
grăniceri (sec. 18). Rezervaţie de zimbri
(9 ha), din 2008. Agroturism.
VAMA VECHE Õ Limanu.

VARANCHA Õ Vrancea (4).

VARATEC, Mănăstirea ~ Õ Agapia.

VARIAŞ, com. în jud. Timiş, alcătuită din
3 sate, situată în partea de E a Câmpiei
Mureşului, în zona de contact cu Câmpia
Vingăi, pe râul Sicsa; 6 097 loc. (1 ian.
2011): 3 004 de sex masc. şi 3 093 fem.
Staţii de c.f. (în satele Variaş şi Gelu). Expl.
de petrol şi gaze naturale. Creşterea
bovinelor şi porcinelor. În satul Variaş,
menţionat documentar în 1330 şi apoi în
1333, cu numele Voras, există o biserică
romano-catolică (1793), iar insatul Gelu,
atestat documentar în 1454, se află biserica
sârbească „Sfântul Ioan Botezătorul”, construită în stil baroc (1746). Agroturism.

VASILAŢI, com. în jud. Călăraşi, alcătuită
din 3 sate, situată în partea de SV a
Câmpiei Mostiştei, pe cursul inf. al râului
Dâmboviţa şi pe pârâul Rasa; 4 276 loc. (1
ian. 2011): 2 075 de sex masc. şi 2 201 fem.
Haltă de c.f. (în satul Vasilaţi). Culturi de
cereale, floarea-soarelui, leguminoase
pentru boabe, legume ş.a. Fermă avicolă.
Între 17 febr. 1968 şi 23 ian. 1981, com. V.
a făcut parte din jud. Ilfov. În satul
Popeşti se află biserica „Sfântul Nicolae”,
(1654–1660, refăcută în sec. 18 şi în 1864),
iar în satul Vasilaţi, atestat documentar
în 1362, există biserica „Sfinţii Împăraţi

Constantin şi Elena” (1893, reparată în
2005). Până la 3 mart. 2005, com. V. a avut
în componenţă satul Gălbinaşi, care la
acea dată a devenit comună.
VASILE CONTA Õ Ghindăoani.
VASILE ROAITĂ 1. Õ Eforie.
2. Õ Movila.

VASIOVA, Mănăstirea ~ Õ Bocşa (1).
VASKO Õ Ocna de Fier.
VASKOH Õ Vaşcău.

VASLUEŢ Õ Vaslui (1).

VASLUI 1. Râu, afl. stg. al râului Bârlad
pe terit. municipiului Vaslui; 66 km; supr.
bazinului: 622 km2. Izv. din partea de N a
Pod. Vaslui (NE Pod. Central Moldovenesc), de pe pantele de S ale Dealului
Repedea, de la 340 m alt., din arealul com.
Schitu Duca (jud. Iaşi) şi are o direcţie
predominantă de curgere N-S, drenând
partea de E a Pod. Central Moldovenesc.
Are un bazin asimetric (mai dezvoltat pe
dreapta), pantele cursului său înregistrând valori accentuate în zona superioară (4–8‰) şi foarte reduse (0,3‰) la
vărsare. În timpul verilor secetoase râul
V. are tendinţa de secare, iar la viiturile
provocate de ploile torenţiale provoacă
inundaţii. Pentru regularizarea debitelor
sale a fost construit, pe cursul mijlociu,
lacul de acumulare Soleşti (420 ha; vol.:
15 mil. m3). Râul V. mai este cunoscut şi
sub numele de Vaslueţ. Afl. pr.: Rediu,
Lunca, Valea Fereştilor (pe dr.).
2. Municipiu în extremitatea de E a
României, reşed. jud. cu acelaşi nume,
situat în Pod. Central Moldovenesc, în
zona de contact cu Colinele Tutovei, la
110–170 m alt., la poalele Dealului Chiţoc
(262 m alt.), în zona de confl. a râului
Vaslui cu râul Bârlad; 70 207 loc. (1 ian.
2011): 33 957 de sex masc. şi 36 250 fem.
(la 1 dec. 1899, oraşul avea 9 024 loc.).
Supr.: 68,4 km2 din care 19,7 km2 în
intravilan; densitatea: 3 564 loc./km2.
Staţie de c.f. (inaugurată la 13 nov. 1886).
Nod rutier. Expl. de argilă şi de luturi
loessoide (din Dealul Chiţoc). Producţie
de vopsele, lacuri şi cerneluri tipografice,
de saltele şi somiere, de instrumente
medicale, lenjerie de corp, nutreţuri
concentrate, mat. de constr. (prefabricate
din beton, cărămizi), mobilă, conf.,
tricotaje şi produse alim. (sucuri de
legume şi fructe, preparate din lapte şi
carne, ulei, lapte praf, coniac, vermut
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ş.a.). Combinat de fire şi fibre sintetice,
falimentat în 2005 şi lichidat în 2010;
filatură şi ţesătorie de bumbac. Moară;
abator. Centru viticol şi de vinificaţie.
Ferme avicolă şi apicolă. Poligrafie.
Muzeul judeţean „Ştefan cel Mare” (f. 18
oct. 1974 şi inaugurat la 26 sept. 1975), cu
secţii de arheologie, istorie, etnografie,
artă plastică, artă populară. Casa memorială „Constantin Tănase”. Biblioteca
judeţeană „Nicolae Milescu” (f. 1951), cu
peste 250 000 de vol. Festival anual de
satiră şi umor „Constantin Tănase”, în
luna sept. (din 1981). Parcul Copou (11
ha), reamenajat în 2006. Istoric. Săpăturile arheologice efectuate în perimetrul
orşului (în 1958) atestă că aşezarea este
locuită neîntrerupt din Neolitic şi până
în prezent, confirmată de nenumăratele
vestigii (ceramică, unelte, arme, podoabe etc.). Prima menţiune documentară
datează din 1375. În timpul domniei lui
Alexandru cel Bun (1400–1432), localit.
fiinţa ca oraş şi punct de vamă (atestat ca
atare, ulterior, într-o scrisoare din 1 sept.
1435, trimisă de domnul Moldovei, Iliaş,
regelui Poloniei, Vladislav III Warneńczyk,
aflat în acea perioadă sub regenţa episcopului de Cracovia, Zbigniew Olesnicki,
în care arăta că s-a împăcat cu fratele său
Ştefan Voievod, dându-i să stăpânească,
între altele, „oraşul Vaslui şi ocolul ce
ascultă de acest oraş”), în care acesta a
colonizat (în 1418) mai multe familii de
armeni. În nov. 1439 şi dec. 1440, oraşul
a fost jefuit şi incendiat de tătari. Într-un
document din 28 mai 1444, Vasluiul
apare consemnat ca târg, în 1470 devine
reşed. domnească a lui Ştefan cel Mare,
iar într-un act latin din 29 nov. 1474
figura ca oppidum. În ziua de marţi, 10
ian. 1475, la S de Vaslui, în locul numit
„Podul Înalt”, oastea Moldovei, formată
din c. 40 000 de oşteni (majoritatea răzeşi,
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precum şi c. 5 000 de secui, 1 800 unguri,
2 000 de poloni), cu 20 de tunuri, aflată
sub comanda domnului Ştefan cel Mare,
a repurtat o strălucită biruinţă asupra
armatelor turco-muntene invadatoare (c.
120 000 oşteni şi un număr mult mai mare
de tunuri), condusă de Soliman-paşa
(Hadâmbul), beglerbeg al Rumeliei.
Aceasta, cunoscută în istoriografie şi sub
numele de lupta de la Podul Înalt sau de
la Racova (după numele râului Racova,
care confluează cu Bârladul în aval de
Vaslui), este considerată cea mai importantă victorie din istoria medievală a
Moldovei, cu un larg răsunet european.
În sec. 16–19, oraşul V. a evoluat lent (o
uşoară înviorare a avut loc după intrarea
sa în circuitul feroviar al ţării, prin
construirea liniei de c.f. Bârlad–Vaslui în
anii 1882–1886), înregistrând o dezvoltare
accentuată după 1968, când a devenit
reşed. jud. omonim. În sec. 17 era cunoscut
ca un important centru de comerţ cu
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miere şi ceară de albine. Declarat
municipiu la 27 iul. 1979, are în prezent
în subordine ad-tivă 5 localit. componente:Bahnari, Brodoc, Moara Grecilor,
Rediu, Viişoara. Monumente: Curtea
Domnească, construită, probabil, de
Alexandru cel Bun la începutul sec. 15,
incendiată de tătari în dec. 1440, refăcută
de Ştefan cel Mare în 1490–1491, rămasă
în ruină din sec. 16 şi declarată, în
prezent, rezervaţie arheologică; biserica
„Tăierea Capului Sfântului Ioan
Botezătorul” (28,30 m lungime şi 13,50 m
lăţime), construită lângă Curtea Domnească în perioada 27 apr.-20 sept. 1490
prin grija lui Ştefan cel Mare, în amintirea
bătăliei din 1475 de la Podul Înalt.
Biserica a fost afectată de cutremurul din
1802, reconstruită în 1818-1820, apoi
reparată în 1889–1890 şi pictată în 1894
de George Ioanid şi restaurată în 1922–
1925, declarată monument istoric în 2004;
bisericile cu hramurile „Cuvioasa
Parascheva” (ante 1644), „Adormirea
Maicii Domnului” (1860-1866), azi
catedrală, şi „Sfinţii Arhangheli” (20052012); biserica romano-catolică (sec. 16);
Palatul de Justiţie (1891-1897) în care a
funcţionat Tribunalul până la 14 dec. 2007;
Palatul Mavrocordat construit în 18901892 de Constantin Mavrocordat, urmaş
al domnului Constantin Mavrocordat, în
stil neoclasic şi rococo, devenit din 1989
sediul Ministerului Învăţământului;
casele „Ghica” (începutul sec. 19), în stil
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clasic, „Dr. Teodoru” (1890), „Sima”
(1921-1922) şi „Mădârjac” (1928).
Mausoleul din cimitirul oraşului (operă
din 1934 a sculptorilor I. Scutari şi Louis
Severino) închinat eroului Peneş
Curcanul, care s-a distins în timpul
bătăliilor de la Plevna din timpul
Războiului de Independenţă; Palatul Noii
Prefecturi, construit în 1972 după
planurile arhitectului Nicolae Vericeanu;
statuia lui Ştefan cel Mare, operă din
bronz, realizată de sculptorii Iftimie
Bârleanu şi Vladimir Iorea, dezvelită la
20 dec. 1972; busturile lui Mihail
Kogălniceanu, Costache Negri, Alecu
Russo, Mihai Eminescu, Ion Creangă. În
localit. componentă Brodoc se află
biserica având hramul „Sfântul
Gheorghe” (ante 1809, reclădită în anii
1860–1864). Punctul fosilifer Hulubăţ (670
m2), cu vertebrate şi moluşte fosile din
Cuaternarul inferior.

3. Judeţ situat în extremitatea de ENE a României, la graniţa cu Rep.
Moldova, axat pe cursul mijlociu al râului
Bârlad, la intersecţia paralelei de 46°40'
latitudine N cu meridianul de 28°00'
longitudine E, între jud. Iaşi (N), Neamţ
(NV), Bacău (V), Vrancea (SV), Galaţi (S)
şi Rep. Moldova (E). Supr.: 5 318 km2
(2,23% din supr. ţării). Populaţia (1 ian.
2011): 449 401 loc. (2,1%), din care 224 203
loc. de sex masc. (49,9%) şi 225 198 loc.
de sex fem. (50,1%). Populaţia urbană:
186 587 loc. (41,5%); rurală: 262 814 loc.
(58,5%). Densitatea: 84,5 loc./km2. Structura populaţiei pe naţionalităţi (la recensământul din 20-31 oct. 2011): 92,2%
români, 1,5% rromi, apoi evrei, ruşilipoveni, maghiari, germani ş.a. Reşed.:
municipiul Vaslui. Oraşe: Bârlad (municipiu), Huşi (municipiu), Murgeni,
Negreşti. Comune: 81. Sate: 451 (din care
12 aparţin oraşelor). Localit. componente
ale municipiului Vaslui: 6.
Relieful se caracterizează printr-o
puternică fragmentare şi o înclinare
generală de la N la S, fiind alcătuit din
ansambluri de coline şi văi largi care
aparţin părţii central-estice a Pod.
Moldovei. În N jud. V. se află partea de
S şi SE a Pod. Central Moldovenesc,
alcătuit predominant din formaţiuni

sarmaţiene, care atinge cota de 461 m în
Dealul Cuculia (alt. max. de pe terit. jud.
V.). În acest areal se evidenţiază numeroase cueste/sau coaste (între care se
remarcă coasta Racovei), alunecări de
teren, văi torenţiale cu versanţi abrupţi
etc. În partea de SE a Pod. Central
Moldovenesc se desfăşoară Depr. Huşi,
mărginită la V de Dealurile Lohanului.
Zona central-vestică a jud. V., la V de râul
Bârlad, este ocupată de prelungirile estice
ale Colinelor Tutovei, constituite dintr-un
ansamblu de culmi deluroase înalte,
înguste şi prelungi, afectate de frecvente
procese de eroziune a solului şi degradări
de teren. La E de cursul mijlociu al
Bârladului se extind Dealurile (sau
Colinele) Fălciului, reprezentate printr-o
culme pr. cu direcţia N-S, fragmentată de
afl. Bârladului şi Prutului, iar culmile
secundare ce se desprind din aceasta sunt
asimetrice, adesea cu aspect de platouri
mărginite de cueste. În extremitatea de
SE a jud. V. se află Depr. Elanului,
formată din culmi deluroase prelungi,
separate de văi largi, cu şesuri extinse. În
Depr. Elanului, o mare dezvoltare o au
diversele procese de versant (şiroiri,
ogaşe, alunecări şi prăbuşiri de straturi
etc.) care se activează în timpul perioadelor ploioase şi după iernile cu zăpadă
multă. Cele mai mari supr. ocupate de
degradări de teren şi eroziune a solului
există în Colinele Tutovei, din cauza
alcătuirii litologice a terenului (foarte
nisipoasă) şi a lipsei pădurilor (intens
defrişate în trecut). Relieful de acumulare
apare pretutindeni în judeţ, fiind reprezentat prin terasele râurilor, conuri de
dejecţie, şesuri, glacisuri, lunci etc., mai
frecvent şi mai bine dezvoltat în lungul
râurilor Bârlad, Vaslui, Elan, Crasna,
Lohan ş.a.
Climă temperat-continentală, cu
nuanţe excesive, cu ierni geroase, veri
călduroase şi secetoase, amplitudini
diurne şi anuale mari, vânturi uscate şi
fierbinţi în timpul verilor aride şi viscole
iarna. Regimul temp. aerului este
puternic influenţat de gradul accentuat
de continentalism, de radiaţia solară
globală şi de circulaţia generală a maselor
de aer (în această regiune se resimte
frecvent invazia aerului arctic din N şi a
celui continental uscat din NE). Temp.
medie anuală variază uşor, între 8°C (în
zonele înalte de podiş şi dealuri) şi 9,8°C
(în reg. mai joase, la Bârlad). Temp. max.

absolută (40,6°C) a fost înregistrată la
Murgeni (21 aug. 1952), iar cea minimă
(–32°C) la Negreşti (20 febr. 1954), fapt
ce evidenţiază încă un aspect al continentalismului pronunţat, marcat de o amplitudine termică foarte mare a valorilor
extreme, respectiv 72,6°C. Precipitaţiile
au o răspândire teritorială inegală, însumând cantităţi mai mari în sectoarele
deluroase şi de podiş din N şi V (c. 600
mm anual) şi mai mici în zonele
depresionare şi de luncă (400–500 mm
anual), secetele reprezentând un fenomen
frecvent pentru jud. V., perioadă în care
se înregistrează sub 200 mm anual, aşa
cum au fost în anii 1896, 1921, 1937, 1945–
1946, 1948 etc. Vânturile predominante
bat cu o frecvenţă mai mare dinspre N
(19%), NV (17%), S şi SE (13,5%), cu
viteze medii anuale cuprinse între 1,6 şi
6,5 m/s. În timpul iernii, aici bate
Crivăţul – vânt vestit prin frigul pe care-l
aduce din stepele asiatice, iar vara se
resimte frecvent Suhoveiul – vânt
fierbinte şi uscat. Frecvenţa şi puterea
mare a vânturilor pe terit. jud. V. a
favorizat construirea (în secolele trecute)
numeroaselor mori de vânt.
Reţeaua hidrografică, cu o densitate
medie de 0,37 km/km2, este reprezentată
prin două râuri mari, principale, care au
obârşia şi gura de vărsare în afara
limitelor jud. V., respectiv Prutul, ce
mărgineşte judeţul la E, pe o distanţă de
171 km, formând graniţa cu Rep.
Moldova, şi Bârladul, care drenează partea
mijlocie a jud. V. de la N la S, pe o
lungime de 163 km. Acestor două râuri
mari, alohtone, cu debite mari şi scurgere
permanentă, li se adaugă o reţea hidrografică autohtonă, cu văi scurte, debite
mici şi o scurgere semipermanentă, care
se varsă într-unul dintre cele două râuri
mari. Printre râurile tributare Bârladului
sunt Sacovăţ, Velna, Stavnic, Telejna,
Vaslui, Crasna (cu afl. său Lohan), Idriciu
ş.a. (pe stg.), Buda, Racova, Simila,
Tutova (pe dr.), iar cele care se varsă în
Prut sunt Pruteţ, Sărata, Elan ş.a. Din
cauza scurgerii semipermanente şi a
marilor variaţii sezoniere de nivel a
majorităţii râurilor vasluiene, de-a lungul
timpului au fost construite în lungul
văilor numeroase baraje, în urma cărora
s-au format adevărate salbe de lacuri,
folosite atât pentru regularizarea debitelor, cât şi pentru irigaţii, piscicultură
ş.a. Cele mai importante lacuri de acu-

mulare sunt Căzăneşti (180 ha; vol.: 5,9
mil. m3) pe râul Durduc, Soleşti (420 ha;
vol.: 15 mil. m3) pe râul Vaslui, Puşcaşi (269
ha; vol.: 8,5 mil. m3) pe Racova, Mânjeşti
(310 ha; vol.: 8,65 mil. m3) pe Crasna ş.a.
Vegetaţia include atât elemente
specifice pădurilor central-europene
(gorun, fag), cât şi specii floristice

caracteristice stepelor şi silvostepelor
continentale est-europene. În cadrul jud.
V. se disting două mari zone de vegetaţie,
una a pădurilor de foioase (în partea de
V şi NV) şi alta de stepă şi silvostepă (în
E şi SE). Pădurile de foioase ocupă
înălţimile de peste 250 m, fiind alcătuite
predominant din gorun (Quercus petraea)
în amesec cu stejar (Quercus robur), carpen

(Carpinus
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(Acer

pseudoplatanus), frasin (Fraxinus excelsior),

arţar (Acer platanoides), tei (Tilia tomen-

tosa) ş.a. Stratul de arbuşti care se
dezvoltă la parterul acestor păduri
cuprinde alun (Corylus avellana), salba
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moale sau vonicerul (Evonymus europaeus), sânger (Cornus sanguinea), păducel
(Crataegus monogyna), corn (Cornus mas),
măr pădureţ (Malus silvestris) ş.a. Pe
pantele unor dealuri mai înalte, la peste
500 m alt., se întâlnesc păduri de fag
(Fagus silvatica) în amestec cu carpen.
Zona silvostepei, extinsă în partea de E
şi SE a jud. V., pe înălţimile de până la
300 m ale Dealurilor Fălciului şi Depr.
Elanului, este reprezentată prin pajişti
secundare dominate de păiuş (Festuca
valesiaca), bărboasă (Botriochloa ischaemum), firuţă (Poa bulbosa, Poa pratensis),
trifoi (Trifolium pratense) ş.a. În zona
silvostepei apar insular păduri de stejar
brumăriu (Quercus pedunculiflora) şi stejar
pufos (Quercus pubescens) în amestec cu
arţar tătăresc (Acer tataricum). Subzona
stepei se extinde în extremitatea de E a
jud. V., sub forma unei fâşii de-a lungul
văii Prutului, cuprinzând pajişti cu
compoziţie floristică asemănătoare celor
de silvostepă şi o vegetaţie lemnoasă
reprezentată prin pâlcuri sau tufişuri de
arbuşti spinoşi, ca măceş (Rosa canina),
păducel (Crataegus monogyna), migdal
pitic (Amygdalus nana), caragana (Caragana mollis) ş.a. În luncile marilor râuri
se dezvoltă zăvoaie cu plop, salcie, anin
şi vegetaţie higrofilă.
Fauna care populează zonele
forestiere este bogată şi diversă, incluzând
mistreţi, căprioare, lupi, vulpi, jderi,
bursuci, pârşi, veveriţe, pisici sălbatice,
cerbi lopătari (colonizaţi), coţofene,
dumbrăvence, cinteze, piţigoi, turturele,
codobature, corbi, ciori, bufniţe, şerpi,
şopârle, salamandre, tritoni şi diferite
insecte. Fauna stepei şi silvostepei este mai
săracă, fiind reprezentată în general prin
rozătoare (popândăi, hârciogi, cârtiţe,
şoareci, şobolani, iepuri), păsări (prepeliţe,
potârnichi, ciocârlii, ulii, grauri, prigorii,
ciori, vrăbii), reptile (şerpi, guşteri, şopârle)
şi diverse insecte. În jurul apelor trăiesc
vidre, nurci şi variate păsări de apă, iar
apele râurilor şi lacurilor sunt populate cu
crap, şalău, somn, ştiucă, lin, caras,
babuşcă, oblete etc.
Resursele naturale sunt foarte
reduse, fiind reprezentate doar prin câteva
roci de construcţie (gresii calcaroase şi
nisipoase, calcare oolitice, argile, luturi
loessoide, balast), prin mici supr. de păduri

(80 154 ha, la sf. anului 2007) şi prin câteva
izvoare cu ape minerale, în special
sulfuroase (Drânceni, Murgeni, Gura Văii,
Pungeşti), folosite local.
Istoric. Cercetările arheologice
efectuate în perimetrul actual al jud. V. au
scos la iveală numeroase vestigii materiale
paleolitice (Măluşteni, Arsura, Curteni,
Târzii, Epureni, Dăneşti, Banca, Tăcuta,
Şuletea, Gârceni, Blăgeşti, Huşi ş.a.),
neolitice (Vaslui, Huşi, Poieneşti, Perieni,
Gârceni, Curteni, Dăneşti, Dodeşti,
Coşeşti, Epureni, Igeşti ş.a.) şi din Epoca
bronzului (Tomeşti, Duda-Epureni,
Dumeşti, Ghermăneşti, Gârceni, Bârlad,
Zăpodeni ş.a.). Epoca fierului este bine
ilustrată prin descoperirile de la Trestiana,
Zăpodeni, Vaslui, Arsura, Bârzeşti,
Olteneşti, Mărăşeni. Deosebit de importante sunt vestigiile găsite la Rădăeşti şi
Dodeşti, care atestă o locuire neîntreruptă
din Comuna primitivă şi până în epoca
prefeudală. Traco-geţii au avut o importantă cetate pe terit. actual al com. Arsura
(sec. 4–2 î.Hr.), iar aşezările geto-dacice,
identificate în arealele localit. Râşeşti,
Sărăţeni, Bursuci, Vetrişoaia, Igeşti,
Şuletea, Rafaila, Albeşti ş.a., se remarcă
prin bogăţia şi varietatea vestigiilor
dezvăluite. În sec. 1 î.Hr. terit. actual al
jud. V. făcea parte integrantă din statul dac
centralizat şi independent, condus de
Burebista. Cu toate că ţinuturile vasluiene
de astăzi nu au fost incluse în graniţele adtive ale Daciei romane, ele au fost antrenate în schimburile comerciale şi de altă
natură cu civilizaţia romană imperială,
prin intermediul castrului roman de la
Barboşi (Galaţi) care reprezenta un cap de
pod spre terit. din afara graniţelor Imperiului. Legăturile populaţiei geto-dacice
autohtone cu lumea imperială dacoromană au fost foarte intense, aşa cum o
dovedesc tezaurele monetare (denari
romani) de la Murgeni, amforele şi fragmentele ceramice (Epureni, Murgeni,
Giurcani, Delea, Mânzăteşti), cazanul din
bronz de la Ghergheşti ş.a. Modul paşnic
de viaţă şi colaborare dintre Imperiul
Roman şi dacii răsăriteni de pe aceste
meleaguri a fost întrerupt şi modificat din
cauza stabilirii (sec. 2–3) în zona centrală
a Moldovei a carpilor (triburi getodacice), veniţi din regiunea Carpaţilor
Orientali, care au coborât spre sud
atacând puternic graniţele dunărene ale
Imperiului Roman. Cultura carpilor, în
plină înflorire în sec. 3, care a păstrat

elemente vechi dacice, este bine reprezentată prin vestigiile de la Poieneşti,
precum şi prin necropolele de la Bârlad,
Trifeşti, Măluşteni ş.a. Ulterior, peste
populaţia carpilor, s-au succedat valurile
migratoare ale goţilor, gepizilor, slavilor,
cumanilor ş.a., culminând cu invazia
tătarilor, a căror existenţă, aflată în
apropierea ţinuturilor vasluiene, a constituit, secole de-a rândul, o primejdie permanentă pentru băştinaşii acestor locuri.
Intensa locuire a acestor regiuni în sec.
4–11 este ilustrată de numeroasele aşezări
şi vestigii ale populaţiei autohtone descoperite în arealele localităţilor Fedeşti,
Iveşti, Dodeşti, Bogdăneşti, Epureni,
Murgeni, Văleni, Bârlad, Dăneşti, Curteni
ş.a. Frecvenţa şi agresiunea populaţiilor
migratoare au determinat populaţia
autohtonă să se organizeze în „uniuni de
obşti”, cunoscute sub numele de „ţări”
sau judeţe, aşa cum a fost „Ţara berladnicilor” menţionată în documentele sec.
12–13, formaţiuni prestatale cu rol
însemnat în procesul făuririi statului
feudal românesc Moldova la mijlocul sec.
14. Berladnicii, sau românii din sudul
Moldovei, sunt menţionaţi (1159, 1161,
1174) în cronica rusă a lui Vester ca având
însemnate forţe militare (c. 6 000 de
oşteni). Primele atestări documentare ale
unor aşezări vasluiene apar în sec. 12
(respectiv Bârladul în 1174) şi se continuă
până spre mijlocul sec. 17, cu o frecvenţă
mai mare în sec. 15, aşa cum sunt Vaslui
(1375), Pogana (1443), Mânzaţi (1434),
Sârbi (1436), Dragomireşti (1439), Huşi
(1415), Tuleşti (1443), Tomeşti (1448),
Crasna (1450), Tunseşti (1453), Bogdana
(1468), Costeşti (1495), Rădeni (1498),
Soleşti (1502), Cârjoani (1507), Urlaţi
(1507), Bogdăneşti (1528), Ghicani (1613),
Rădăeşti (1617), Giurcani (1635) ş.a. Satele
şi târgurile vasluiene au cunoscut o
perioadă înfloritoare în timpul domniei
lui Ştefan cel Mare. Ceea ce conferă sens
şi o valoare istorică deosebită acestor
ţinuturi sunt numeroasele evenimente în
care strămoşii noştri s-au remarcat prin
fapte de vitejie pentru apărarea pământului străbun. În acest sens, sunt elocvente
luptele de la Crasna, în care, la 5–6 sept.
1450, oastea moldoveană condusă de
Bogdan II, împreună cu fiul său Ştefan
(viitorul domn al Moldovei) a înfrânt
armata polonă invadatoare, dar mai ales
lupta de la Vaslui, din 10 ian. 1475, în care
oastea Moldovei de sub comanda lui

Ştefan cel Mare a repurtat o strălucită
victorie asupra armatelor turco-muntene
invadatoare, mult mai numeroase,
conduse de Soliman-paşa (Hadâmbul).
În sec. 17–18 au avut loc repetate invazii
tătăreşti şi otomane care au prădat şi
incendiat multe aşezări (Vaslui, Huşi,
Bârlad ş.a.), provocându-le pagube
uriaşe. În sec. 18–19, terit. actual al jud.
V. a constituit teatrul mai multor
confruntări armate între imperiile rus şi
otoman, între care cea mai devastatoare
a fost aceea de la Stănileşti din 18–22 iul.
1711. Locuitorii jud. V. au adus o
contribuţie importantă la evenimentele
de seamă ale sec. 19, între care Revoluţia
de la 1848, Unirea Principatelor Române
din 1859 şi mai ales la Războiul de
Independenţă din 1877–1878, când de la
Vaslui au plecat pe front mai multe
unităţi de dorobanţi care s-au remarcat
în luptele de la Griviţa şi Plevna. Faptele
de vitejie ale dorobanţilor vasluieni au
fost versificate de Vasile Alecsandri în
poeziile Peneş Curcanul şi Sergentul, în
care sunt redate exemple înălţătoare de
eroism ale dorobanţilor. Deosebit de
puternic s-a manifestat în ţinuturile
vasluiene Răscoala ţărănească din 1907,
care a cuprins numeroase localit., printre
care Huşi, Vaslui, Bahnari, Muntenii de
Jos, Pungeşti, Băceşti, Mânjeşti, Costeşti
ş.a. Numeroşi locuitori ai jud. V., printre
care s-au remarcat plutonierul Constantin
Ţurcanu (veteranul de la Plevna),
căpitanul Grigore Ignat ş.a., au luptat în
bătăliile Primului Război Mondial, la
Mărăşeşti, Mărăşti şi Oituz. Făurirea
statului naţional unitar român în 1918 a
creat cadrul favorabil de aplicare a unor
reforme cu caracter democratic în
domeniile juridic, agrar, economic etc.,
care s-au răsfrânt pozitiv în dezvoltarea
social-economică, cultural-ştiinţifică etc.
a jud. V. (au fost împroprietăriţi cu
pământ numeroşi ţărani, în special cei
care au luptat pe front sau văduvele
acestora, au luat fiinţă nenumărate
întrepridneri industriale, s-a extins şi
diversificat învăţământul primar,
gimnazial, tehnic-profesional şi liceal, s-a
introdus votul universal etc.). În perioada
interbelică, jud. V. a resimţit anii crizei
economice din 1929–1933, iar după al
Doilea Război Mondial a cunoscut, timp
de 45 de ani, avatarurile comunismului.
În perimetrul actual al jud. V., conturat
ca atare prin Legea nr. 2 din 17 febr. 1968,

sunt incluse trei unităţi ad-tive vechi,
respectiv ţinuturile şi apoi judeţele
Vaslui, Tutova şi Fălciu, care apar delimitate pentru prima oară pe o hartă a
Moldovei întocmită de Dimitrie Cantemir
în 1716 şi apoi repetate, cu unele
modificări teritoriale, pe hărţile din anii
1829, 1864, 1923, 1938, 1948. În perioada
interbelică, jud. Vaslui avea 2 260 km2 şi
includea 3 plăşi, un oraş şi 239 sate, iar
judeţele coparticipante la formarea acestui
judeţ de-a lungul unor perioade de timp,
jud. Fălciu şi Tutova aveau fiecare în
parte o supr. de 2 120 km2, respectiv 2 498
km2 şi erau alcătuite din trei plăşi, două
oraşe şi 153 sate, respectiv patru plăşi, un
oraş, 257 sate. Reorganizările ad-tive
efectuate după anul 1948 au cuprins total
sau parţial terit. actual al jud. V. sau al
fostelor jud. Fălciu şi Tutova. Astfel, prin
Legea nr. 5 din 8 sept. 1950 a fost
înfiinţată regiunea Bârlad, cu reşed. la
Bârlad, care includea şi porţiuni din
fostele jud. Vaslui, Fălciu şi Tutova, iar
în perioada 1956–1968, au făcut parte din
jud. Iaşi. La 17 febr. 1968 a fost reînfiinţat
jud. V. în limitele cunoscute în prezent.
Economia actuală, în cadrul căreia
formele proprietăţii private încep să
ocupe un loc din ce în ce mai important,
are un caracter industrial-agrar, reflectat
prin participarea industriei cu 68% la
realizarea producţiei totale a jud.
Industria, amplasată în cea mai mare
parte în cele cinci centre urbane, precum
şi în câteva aşezări rurale, se înscrie cu
produse variate, obţinute în special în
cadrul a trei ramuri (construcţii de
maşini, textilă şi alim.), precum şi a altor
două ramuri cu ponderi mai mici (prelucr.
lemnului şi mat. de constr.). Principalele
produse industriale realizate de întreprinderile vasluiene sunt: rulmenţi,
elemente de automatizare electronice şi
electrotehnice, maşini-unelte, utilaje
pentru industria alimentară, armături din
fontă, aparate de măsură şi control, utilaje
pentru construcţii, produse abrazive,
angrenaje şi organe mecanice de transmisie (Vaslui, Bârlad, Huşi, Negreşti),
mobilă, confecţii, tricotaje, covoare, fire
şi ţesături din bumbac, fire şi fibre
sintetice, încălţăminte, obiecte de uz
casnic, materiale izolatoare (vată minerală, carton bituminat), materale de
constr. (cărămizi, prefabricate din beton,
cahle de teracotă), ulei, preparate din
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carne şi lapte, conserve şi sucuri de legume
şi fructe, lapte praf, coniac, vermut, vin,
zahăr etc. (Vaslui, Bârlad, Huşi, Negreşti,
Pungeşti, Murgeni, Fălciu, Puieşti,
Hoceni ş.a.). La acestea se adaugă şi o
importantă contribuţie a ind. casnice
producătoare de lăicere, covoare, ţesături
şi cusături populare, obiecte de îmbrăcăminte şi uz casnic etc.
Agricultura reprezintă a doua ramură
(ca importanţă) a economiei jud. V.,
dispunând de condiţii pedo-climatice
relativ bune, dar cu unele greutăţi
cauzate de secetele frecvente şi de
extinderea mare a terenurilor degradate.
La sf. anului 2007, fondul funciar al jud.
V. includea 401 231 ha terenuri agricole
(din care 394 580 ha, respectiv 98,3% în
sectorul privat), 80 154 ha păduri, 8 251
ha supr. acoperite cu ape şi bălţi şi 42 204
ha alte categorii de terenuri. În acelaşi an,
din totalul supr. agricole (401 231 ha),
291 473 ha (72,6%) erau terenuri arabile,
86 950 ha păşuni, 7 951 ha fâneţe naturale,
12 259 ha vii şi pepiniere viticole şi 2 598
ha livezi şi pepiniere pomicole. În anul
2007, terenurile arabile au fost cultivate
cu porumb (102 801 ha, din care 102 543
ha, respectiv 99,7%, în sectorul privat),
grâu şi secară (48 478 ha, 98,7% la
particulari), plante uleioase (47 862 ha),
floarea-soarelui (34 090 ha), plante de
nutreţ (20 469 ha), orz şi orzoaică, ovăz,
sfeclă de zahăr, cartofi, leguminoase
pentru boabe, legume, tutun ş.a.
Viticultura, cu bogate şi vechi tradiţii (sec.
14) în podgoria Huşi, dispune de condiţii
pedo-climatice
favorabile
pentru
dezvoltarea plantaţiilor de viţă de vie din
soiurile Aligoté, Fetească albă, Pinos gris,
Riesling, Cabernet Sauvignon, MuscatOttonel, Chasselas, Muscat-Hamburg ş.a.
Calitatea vinurilor din podgoria Huşi a
fost răsplătită cu mai multe medalii de
aur şi argint la diferitele concursuri naţionale sau regionale. Alte podgorii sunt
conturate în jurul localit. Avereşti,
Vutcani, Târzii, Olteneşti, Iveşti, Şuletea,
Măluşteni, Pădureni, Ivăneşti, Hârsoveni
ş.a. În toamna anului 2007, producţia
totală de struguri obţinută de jud. V. a
fost de 68 006 tone (din care 67 634 tone,
respectiv 99,4%, în sectorul privat), locul
2 pe ţară, după jud. Vrancea. Pomicultura, cu livezi compacte în arealele
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localit. Huşi, Duda, Deleni, Vutcani,
Iveşti, Costeşti, Griviţa ş.a., are o structură variată (pruni, meri, peri, cireşi,
vişini, nuci, caişi ş.a.) şi o producţie bună
(17 405 tone, 2007). La începutul anului
2008, sectorul zootehnic, în cadrul căruia
se remarcă un procent ridicat de privatizare (peste 99%), cuprindea 78 509 capete
bovine, 86 023 capete porcine (în special
rasele Marele Alb, Bazna, Landrace),
197 199 capete ovine (mai ales Merinos,
Spancă, Ţigaie), 34 451 capete cabaline şi
21 717 capete caprine; avicultură
(1 907 929 capete); apicultură (28 363
familii de albine); sericicultură; piscicultură (în iazurile special amenajate).
Căile de comunicaţie rutiere şi
feroviare, cu orientare generală N–S,
prezintă un grad înalt de concentrare şi
o densitate max. în zona centrală a jud.
V., unde se evidenţiază mai multe noduri
feroviare (Podeni, Crasna, Zorleni,
Bârlad) şi rutiere (Vaslui, Mărăşeni,
Crasna, Podeni, Bârlad ş.a.). La sf. anului
2007, lungimea liniilor de c.f. (apărute pe
terit. jud. V. în perioada 1872–1937) era
de 250 km (neelectrificate), cu o densitate
de 47 km/1 000 km2. Principala linie de
c.f. a jud. V., axată în cea mai mare parte
pe valea râului Bârlad este Iaşi–Vaslui–
Bârlad–Tecuci–Mărăşeşti (aici face
joncţiunea cu magistrala Bucureşti–
Suceava) din care derivă patru linii ferate
secundare: către Negreşti–Roman, către
Huşi, către Fălciu şi mai departe în Rep.
Moldova, şi către Galaţi. În acelaşi an,
reţeaua drumurilor publice însuma 2 182
km (din care 582 km drumuri modernizate), cu o densitate de 41,0 km/100
km2 (superioară mediei pe ţară, care este

de 33,9 km/100 km2). În afara multiplelor
legături rutiere judeţene şi interjudeţene,
terit. vasluian este străbătut de DN 24
care corespunde în mare parte drumului
european E 20 Bucureşti–Buzău–Focşani–
Mărăşeşti–Tecuci–Bârlad–Crasna–Huşi–
Albiţa (punct de frontieră şi vamă) – Rep.
Moldova.
Învăţământ, cultură şi artă. În anul
şcolar 2007–2008, procesul educaţional şi
de învăţământ se desfăşura în cadrul a
21 de grădiniţe de copii, cu 17 511 copii
înscrişi şi 902 educatori, 76 de şcoli
generale (învăţământ primar şi gimnazial), cu 47 461 elevi şi 3 564 cadre
didactice, 18 licee, cu 15 198 elevi şi 1 014
profesori, trei şcoli profesionale, cu 6 006
elevi şi 196 profesori ş.a. În aceeaşi
perioadă, reţeaua aşezămintelor culturale
şi de artă cuprindea un teatru dramatic
(„Victor Ion Popa”, la Bârlad), şase
muzee, patru case de cultură, 130 cămine
culturale, 307 biblioteci, cu 2 731 000 vol.,
mai multe ansambluri folclorice, tarafuri
etc. La Vaslui are loc (din 1981) Festivalul
anual de satiră şi umor „Constantin
Tănase” (în luna sept.). În anul 2007,
activitatea sportivă se desfăşura în cadrul
celor 30 de secţii sportive, cu 979 sportivi
legitimaţi, 48 antrenori şi 27 arbitri.
Ocrotirea sănătăţii. La sf. anului
2007, reţeaua unităţilor sanitare
vasluiene cuprindea şapte spitale, cu
2 537 paturi (un pat de spital la 179
locuitori), patru policlinici (una
particulară), patru dispensare, 98
farmacii şi puncte farmaceutice. În
acelaşi an, asistenţa medicală era asigurată de 465 medici (un medic la 979
locuitori), 110 medici stomatologi (un
medic stomatolog la 4 141 locuitori) şi
2 171 cadre medicale cu pregătire medie.
Localităţile jud. Vaslui

I. Municipii

1. BÂRLAD (1174)
2. HUŞI (1415)

3. VASLUI (1375)

Turism. Cu toate că nu dispune de
un patrimoniu turistic valoros, jud. V.
suscită interes prin aspectul peisagistic,
predominant deluros şi de podiş, prin
existenţa unor obiective social-istorice şi
cultural-artistice, prin prezenţa mai
multor rezervaţii naturale, a podgoriilor,
precum şi prin poziţia la graniţa de E a
ţării, fiind în calea turiştilor în tranzit.
Cadrul natural oferă peisaje policrome,
cu dealuri semeţe, acoperite cu păduri,
cum sunt Rugăria-Ivăneşti (485 m),
Cetăţuia (484), Ursoaia (437 m), Ciomaga
(307 m), Chiţoc (262 m), Movila lui Burcel
(283 m, cu rezonanţă literar-istorică) ş.a.
În afara diverselor obiective cu valoare
turistică din oraşele Vaslui, Bârlad, Huşi,
se remarcă cetatea traco-getică din satul
Arsura, extinsă pe 25 ha, datând din sec.
4–2 î.Hr., staţiunile neolitice de la
Poieneşti, Perieni, Huşi ş.a., mausoleul
eroului Peneş Curcanul, câmpul de
bătălie de la Podul Înalt etc. La acestea
se adaugă renumitele manifestări etnofolclorice de la Voineşti şi Odaia
Bursucani, centrele tradiţionale de olărit
(Brădeşti, Dumeşti) şi de ţesături populare
(Stănileşti, Iveşti, Văleni, Rafaila, Zăpodeni
ş.a.), precum şi numeroasele rezervaţii
forestiere (Bălteni, Bădeana, Seaca
Movileni, Hârboanca–Brăhăşoaia), paleontologice (Mânzaţi – aici s-a descoperit
scheletul unui mamifer uriaş, înrudit cu
elefantul, Dinotherium gigantissimum,
conservat în întregime, expus astăzi la
Muzeul „Grigore Antipa” din Bucureşti;
Măluşteni; nisipăria Hulubăţ), geologice
(cineritele de la Nuţasca–Ruseni de pe
valea Tutovei) etc. La sf. anului 2007,
capacitatea de cazare turistică a jud. V.
era de 670 de locuri, repartizate în patru
hoteluri, trei pensiuni turistice urbane ş.a.
Indicativ auto: VS.

(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)
Localit. componente ale municipiilor

1. Bahnari

2. Brodoc

4. Moara Grecilor
5. Rediu

6. Viişoara
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II. Oraşe

Satele care aparţin oraşelor

2. NEGREŞTI (1590–1591)

1. Căzăneşti
2. Cioatele
3. Glodeni
4. Parpaniţa
5. Poiana
6. Valea Mare

1. Murgeni (1466)

III. Comune
1. ALBEŞTI

1. Cârja
2. Floreni*
3. Lăţeşti
4. Raiu**
5. Sărăţeni
6. Schineni

Satele componente
(primul sat este reşed. com.)
1. Albeşti
2. Corni-Albeşti
3. Crasna (1450)
4. Gura Albeşti

7. BĂLTENI

1. Arsura
2. Fundătura
3. Mihail Kogălniceanu
4. Pâhneşti

9. BLĂGEŞTI

2. ALEXANDRU VLAHUŢĂ 1. Alexandru Vlahuţă
2. Buda
3. Ghicani (1613)
4. Morăreni
3. ARSURA

4. BANCA

5. BĂCANI

6. BĂCEŞTI

1. Gara Banca
2. Banca
3. 1 Decembrie***
4. Ghermăneşti (1588)
5. Micleşti
6. Mitoc
7. Satu Nou
8. Sălcioara
9. Sârbi (1436)
10. Stoişeşti
11. Strâmtura-Mitoc
12. Ţifu

8. BEREZENI

10. BOGDANA

11. BOGDĂNEŞTI

1. Băcani (1546)
2. Băltăţeni
3. Drujeşti (1599)
4. Suseni (1436)
5. Vulpăşeni
1. Băceşti
2. Armăşeni
3. Băbuşa

* Până la 20 mai 1996 s-a numit 23 August.
** Până la 20 mai 1996 s-a numit Vădeni.
*** Până la 20 mai 1996 s-a numit 30 Decembrie.

12. BOGDĂNIŢA

4. Păltiniş
5. Ţibăneştii Buhlii
6. Vovrieşti
1. Bălteni
2. Bălteni-Deal
3. Chetreşti
1. Berezeni
2. Muşata
3. Rânceni
4. Satu Nou
5. Stuhuleţ
1. Blăgeşti
2. Igeşti
3. Sipeni

1. Bogdana (1468)
2. Arşiţa
3. Fântâna Blănarului (1830)
4. Găvanu
5. Lacu Babei (1880)
6. Plopeni
7. Similişoara (1845)
8. Suceveni
9. Verdeş
1. Bogdăneşti (1528)
2. Buda
3. Horoiata
4. Hupca
5. Orgoieşti
6. Ulea
7. Unţeşti (1499)
8. Vişinari
9. Vlădeşti (1528)
1. Bogdăniţa
2. Cârţibaşi
3. Cepeşti
4. Coroieşti
5. Rădăeşti (1617)
6. Schitu
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13. BOŢEŞTI

14. BUNEŞTI-AVEREŞTI

15. CIOCANI

16. CODĂEŞTI

17. COROIEŞTI

18. COSTEŞTI

19. COZMEŞTI

20. CREŢEŞTI

21. DĂNEŞTI

22. DELENI

7. Tunseşti (1453)

1. Boţeşti (1443)
2. Găneşti (1493)
3. Gugeşti (1531)
4. Tălpigeni (1493)
1. Avereşti
2. Armăşeni
3. Buneşti
4. Plopi
5. Podu Oprii
6. Roşiori
7. Tăbălăieşti

1. Ciocani (1558)
2. Crâng
3. Crângu Nou
4. Podu Petriş

23. DELEŞTI

24. DIMITRIE CANTEMIR*

25. DODEŞTI
26. DRAGOMIREŞTI

1. Codăeşti
2. Ghergheleu
3. Pribeşti
4. Rediu Galian

1. Coroieşti
2. Chilieni (1629)
3. Coroieştii de Sus
4. Hreasca
5. Mireni (1529)
6. Movileni
7. Păcurăreşti
1. Costeşti (1495)
2. Chiţcani (1529)
3. Dinga
4. Pârveşti
5. Puntişeni (1529)
6. Rădeşti (1509)
1. Cozmeşti
2. Băleşti
3. Fâstâci
4. Hordileşti

1. Creţeşti
2. Budeşti
3. Creţeştii de Sus
4. Satu Nou
1. Dăneşti
2. Bereasa
3. Boţoaia
4. Emil Racoviţă
5. Răşcani
6. Tătărani
1. Deleni
2. Bulboaca
3. Moreni
4. Zizinca

27. DRÂNCENI

28. DUDA-EPUERNI

29. DUMEŞTI

30. EPURENI

31. FĂLCIU

1. Deleşti
2. Albeşti
3. Fundătura
4. Hârsova
5. Mânăstirea
6. Răduieşti

1. Hurdugi
2. Grumezoaia
3. Guşiţei
4. Plotoneşti
5. Urlaţi (1507)

1. Dodeşti (1495)
2. Urdeşti (1467)

1. Dragomireşti (1439)
2. Băbuţa
3. Belzeni
4. Botoi
5. Ciuperca
6. Doagele
7. Poiana Pietrei
8. Popeşti
9. Rădeni (1498)
10. Semenea
11. Tuleşti (1443)
12. Vladia
1. Ghermăneşti
2. Albiţa
3. Băile Drânceni
4. Drânceni
5. Râşeşti
6. Şopârleni

1. Epureni
2. Bobeşti
3. Duda
4. Valea Grecului

1. Dumeşti
2. Dumeştii Vechi
3. Schinetea
4. Valea Mare
1. Epureni (1493)
2. Bârlăleşti
3. Bursuci
4. Horga

1. Fălciu
2. Bogdăneşti
3. Bozia
4. Copăceana
5. Odaia Bogdana
6. Rânzeşti

* Până la 23 mart. 1974, com. Dimitrie Cantemir s-a numit
Hurdugi.

32. FEREŞTI

1. Fereşti (1496)

34. GĂGEŞTI

1. Găgeşti
2. Giurcani (1635)
3. Peicani
4. Popeni
5. Tupilaţi

33. FRUNTIŞENI

35. GÂRCENI

36. GHERGHEŞTI

37. GRIVIŢA
38. HOCENI

39. IANA

40. IBĂNEŞTI
41. IVĂNEŞTI

1. Fruntişeni
2. Grăjdeni

1. Gârceni (1437)
2. Dumbrăveni
3. Racova
4. Racoviţa
5. Slobozia
6. Trohan

1. Ghergheşti
2. Chetrosu
3. Corodeşti (1455)
4. Dragomăneşti
5. Drăxeni
6. Lazu
7. Lunca
8. Soci
9. Valea Lupului

1. Griviţa
2. Odaia Bursucani
3. Trestiana
1. Hoceni
2. Barboşi
3. Deleni
4. Oţeleni
5. Rediu
6. Şişcani
7. Tomşa

1. Iana
2. Hălăreşti (1434)
3. Recea
4. Siliştea
5. Vadurile (1493)

Vaslui

42. IVEŞTI
43. LAZA

44. LIPOVĂŢ

45. LUNCA BANULUI

46. MĂLUŞTENI

47. MICLEŞTI
48. MUNTENII DE JOS

49 MUNTENII DE SUS
50. OLTENEŞTI

1. Ibăneşti
2. Mânzaţi (1434)
3. Puţu Olarului

1. Ivăneşti
2. Albina
3. Bleşca (1439)
4. Broşteni
5. Buscata
6. Coşca
7. Coşeşti (1467)
8. Fundătura Mare
9. Fundătura Mică
10. Hârsoveni
11. Iezerel

51. OŞEŞTI

52. PĂDURENI

12. Ursoaia
13. Valea Mare
14. Valea Oanei
1. Iveşti (1621)
1. Laza
2. Bejeneşti
3. Râşniţa
6. Sauca

1. Lipovăţ (1437)
2. Căpuşneni
3. Chiţoc
4. Corbu
5. Fundu Văii

1. Lunca Banului
2. Broscoşeşti
3. Condrea
4. Focşa
5. Lunca Veche
6. Oţetoaia
7. Răducani
1. Măluşteni
2. Ghireasca
3. Lupeşti
4. Mânăstirea
5. Mânzăteşti
6. Ţuţcani
1. Micleşti
2. Chirceşti
3. Popeşti

1. Muntenii de Jos (1491)
2. Băcăoani
3. Mânjeşti
4. Secuia (1491)

1. Muntenii de Sus (1698)
2. Satu Nou
1. Olteneşti
2. Curteni
3. Pâhna
4. Târzii
5. Vineţeşti
6. Zgura
1. Oşeşti
2. Buda
3. Pădureni
4. Vâlcele

1. Pădureni
2. Căpoteşti
3. Davideşti
4. Ivăneşti
5. Leoşti
6. Rusca
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Vaslui

53. PERIENI

54. POCHIDIA

55. POGANA

56. POGONEŞTI
57. POIENEŞTI

58. PUIEŞTI

59. PUNGEŞTI

60. PUŞCAŞI

61. RAFAILA

62. REBRICEA

7. Todireni
8. Văleni
1. Perieni

1. Pochidia
2. Borodeşti
3. Satu Nou
4. Sălceni

1. Pogana (1433)
2. Bogeşti (1433)
3. Cârjoani (1507)
4. Măscurei (1507)
5. Tomeşti (1448)

1. Pogoneşti (1489)
2. Belceşti
3. Polocin
1. Poieneşti
2. Dealu Secării
3. Floreşti
4. Frasinu
5. Fundu Văii
6. Oprişiţa
7. Poieneşti-Deal

1. Puieşti (1510)
2. Bărtăluş-Mocani
3. Bărtăluş-Răzeşi
4. Călimăneşti
5. Cetăţuia
6. Cristeşti
7. Fântânele
8. Fulgu
9. Gâlţeşti
10. Iezer
11. Lăleşti
12. Rotari
13. Ruşi

1. Pungeşti (1558)
2. Armăşoaia (1437)
3. Curseşti-Deal
4. Curseşti-Vale
5. Hordila
6. Rapşa
7. Siliştea
8. Stejaru
9. Toporăşti
1. Puşcaşi (1491)
2. Poiana lui Alexa
3. Teişoru
4. Valea Târgului
1. Rafaila

1. Rebricea (1460)
2. Bolaţi
3. Crăciuneşti

63. ROŞIEŞTI

64. SOLEŞTI

65. STĂNILEŞTI

66. ŞTEFAN CEL MARE

67. ŞULETEA

68. TANACU
69. TĂCUTA

70. TĂTĂRĂNI

4. Draxeni
5. Măcreşti
6. Rateşu Cuzei
7. Sasova
8. Tatomireşti (1495)
9. Tufeştii de Jos
1. Roşieşti
2. Codreni
3. Gara Roşieşti
4. Gura Idrici
5. Idrici
6. Rediu
7. Valea lui Darie

1. Soleşti (1502)
2. Bouşori
3. Iaz
4. Satu Nou
5. Şerboteşti
6. Ştioborăni (1451)
7. Valea Siliştei

1. Stănileşti (1493)
2. Bogdana-Voloseni
3. Budu Cantemir
4. Chersăcosu
5. Gura Văii
6. Pogăneşti
7. Săratu

1. Ştefan cel Mare (1878)
2. Bârzeşti
3. Brăhăşoaia
4. Călugăreni
5. Cănţălăreşti
6. Mărăşeni
7. Munteneşti
1. Şuletea (1452)
2. Fedeşti
3. Jigălia
4. Răşcani
1. Tanacu
2. Beneşti

1. Tăcuta
2. Cujba
3. Dumasca
4. Focşeasca
5. Mirceşti
6. Protopopeşti
7. Sofieni

1. Tătărăni (1438)
2. Bălţaţi
3. Crăsnăşeni
4. Giurgeşti
5. Leoşti
6. Manţu

71. TODIREŞTI

72. TUTOVA

73. VĂLENI
74. VETRIŞOAIA
75. VIIŞOARA

76. VINDEREI

7. Stroieşti
8. Valea lui Bosie
9. Valea Seacă

1. Todireşti (1400)
2. Cotic
3. Drăgeşti
4. Huc
5. Plopoasa
6. Siliştea
7. Sofroneşti
8. Valea Popii
9. Viişoara
1. Tutova (1436)
2. Bădeana
3. Ciortolom
4. Coroiu
5. Criveşti (1518)
6. Vizureni

1. Văleni (1608)
2. Moara Domnească
1. Vetrişoaia
2. Bumbăta

Vatra Dornei

77. VOINEŞTI

78. VULTUREŞTI

79. VUTCANI
80. ZĂPODENI

1. Viişoara (1463)
2. Halta Dodeşti
3. Văleni
4. Viltoteşti (1435)

1. Vinderei (1477)
2. Brădeşti
3. Docani
4. Docăneasa
5. Gara Docăneasa
6. Gara Tălăşman
7. Obârşeni

VAŞCĂU, oraş în jud. Bihor, situat în
partea de S a Depr. Beiuş, la poalele de
SE ale M-ţilor Codru-Moma şi cele de V
ale M-ţilor Bihor, la 296 m alt., pe cursul
superior al Crişului Negru, la 88 km SE
de municipiul Oradea; 2 635 loc. (1 ian.
2011): 1 279 de sex masc. şi 1 356 fem.
Supr.: 66 km2, din care 1,5 km2 în
intravilan; densitatea: 1 757 loc./km2.
Staţie de c.f. (inaugurată în 1882). Expl.
de calcar (în localit. componentă Câmp)
şi de marmură. Constr. de maşini-unelte
şi de utilaje pentru mine. Prelucr. lemnului şi a marmurei (praf de marmură,
mozaic). Producţie de conf., de ţiglă şi de
cărămidă refractară, încălţăminte, de
ciorapi, de articole de blănărie şi de
produse de panificaţie. Centru de
cojocărit (cojoace, pieptare etc.), de

81. ZORLENI

prelucr. artistică a lemnului (Vărzarii de
Sus) şi de fierărie (în sec. 18–19, în satul
Vărzarii de Jos). Muzeul „Nicolae Bocu”,
ianugurat la 9 mai 1980; Biblioteca publică
„Alexandru Andriţoiu”; Casa de cultură
„Vasile Sala”. Istoric. Localitatea apare
menţionată documentar, prima oară, în
1552, iar apoi în 1692. Declarat oraş în
1956. În prezent, are în subordine ad-tivă
5 localit. componente: Câmp, Câmp-Moţi,
Coleşti, Vărzarii de Jos, Vărzarii de Sus.
Monumente: biserica „Pogorârea Duhului
Sfânt” (1716, renovată în 1905); biserica
romano-catolică (1744, renovată în 1991);
biserica din lemn „Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil” (1752), în localit. componentă Coleşti; bisericile „Adormirea
Maicii Domnului” (1857), „Înălţarea
Sfintei Cruci” (1859) şi „Sfinţii Arhangheli
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8. Valea Lungă

1. Voineşti
2. Avrămeşti
3. Bănceşti (1443)
4. Corobăneşti
5. Gârdeşti
6. Mărăşeşti
7. Obârşeni (1455)
8. Obârşenii Lingurari
9. Rugăria
10. Stâncăşeni
11. Uricari
1. Vultureşti
2. Buhăieşti
3. Podeni
4. Voineşti

1. Vutcani
2. Mălăieşti
3. Poşta Elan

1. Zăpodeni
2. Butucăria
3. Ciofeni
4. Delea
5. Dobrosloveşti
6. Măcreşti
7. Portari
8. Telejna (1432)
9. Unceşti

1. Zorleni (1594)
2. Dealu Mare
3. Popeni
4. Simila
Mihail şi Gavriil” (1850-1861), în localit.
componente Vărzarii de Jos, Vărzarii de
Sus şi Câmp. Fond cinegetic. Agroturism.
Rezervaţie naturală (Peştera Câmpenească – izbucul Boiu), încadrată într-o
arie carstică din M-ţii Codru-Moma,
numită şi platoul calcaros Vaşcău. Peştera
Câmpenească are un portal de 20 m
înălţime; în ea se pierd apele pârâului
Ţarinii, printr-un aven de 35 m adâncime.
După un curs subteran de c. 2 km, apele
reapar în izbucul Boiu din marginea de
V a oraşului Vaşcău.
VATRA DORNEI, municipiu în jud.
Suceava, situat în Depr. Dornelor, la 808
m alt., la confl. râului Dorna cu Bistriţa,
la 110 km SV de municipiul Suceava;
16 427 loc. (1 ian. 2011): 7 927 de sex masc.
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şi 8 500 fem. Supr.: 144 km2, din care 3,63
km2 în intravilan; densitatea: 4 525
loc./km2. Nod feroviar (din 1902) şi
rutier. Expl. forestiere, de turbă şi de
minereu de mangan. Termocentrală.
Reparaţii de maşini şi utilaje pentru ind.
forestieră. Producţie de mobilă pentru
birouri, cherestea, furnire şi panouri din
lemn, echipamente pentru radiologie şi
electroterapie, de articole de blănărie şi
de produse alim. (preparate din carne,
brânzeturi, unt, lactoză, panificaţie).
Centru de îmbuteliere a apelor minerale.
Muzeul Dornelor (f. 1954) cu secţii de
etnografie, cinegetică, de artă şi de
ştiinţele naturii. Parc natural (50 ha),
amenajat în 1862, şi declarat rezervaţie
dendrologică în anul 1970, renumit
pentru prezenţa numeroaselor veveriţe
şi pentru concertele de fanfară care se
susţin vara în aer liber, într-un chioşc
special amenajat. Renumită staţiune
balneoclimaterică de interes general, cu
funcţionare permanentă, aflată în
ambianţa bogatelor păduri de conifere şi
de foioase ce acoperă dealurile şi masivele muntoase ce o înconjură, conferindu-i
un climat plăcut, cu aer curat, lipsit de
praf şi alergeni, cu veri răcoroase (în iul.
temp. medie este 15,2°C) şi precipitaţii
moderate (800 mm anual), mai abundente în mai-aug. Iernile sunt friguroase
(în ian. media termică este sub –6°C);
temp. minimă absolută a fost de -36,5°C
(13 ian. 1990). Factorii naturali de cură
sunt climatul de depresiune intramontană, tonic, cu aer bogat în aerosoli

Vatra Dornei. Muzeul Dornelor

răşinoşi, izv. cu ape minerale carbogazoase, feruginoase, slab bicarbonatate,
sodice, calcice, magneziene, hipotone şi
nămolul de turbă (transportat de la
Poiana Stampei) bogat în substanţe
minerale şi organice (răşini şi uleiuri
eterice). Apele minerale de aici sunt
cunoscute din 1790, dar în anul 1806,
medicul Ignatz Pluschit a făcut primele
analize, dovedind calităţile curative ale
acestora. În scurt timp, mai precis în 1808,
au fost înfiinţate instalaţii balneare, V.D.
devenind o staţiune balneoclimaterică de
renume. În 1812 au fost îmbuteliate aici
50 000 de sticle cu apă minerală pentru
expedierea lor în diverse oraşe ale
Europei. În 1845 au fost construite mai
multe instalaţii şi stabilimente balneare,
în 1862 au fost efectuate alte analize
chimice ale apelor minerale, iar în 1895–
1898 a fost construit, în stil baroc, un
sanatoriu balnear. După 1918, faima
staţiunii a sporit mult, fapt ce a
determinat construirea unor noi spaţii de
tratament şi de cazare. Profilul pr. al
staţiunii îl constituie tratarea afecţiunilor
cardiovasculare (stări după infarct
miocardic în stadiu de postconvalescenţă,
cardiopatie ischemică, insuficienţă
mitrală aortică compensată, valvulopatii,
hipertensiune arterială, varice, sechele
după flebită, arteriopatii periferice prin
ateroscleroză, boala Raynaud). La V.D. se
mai pot efectua şi tratamente ale
afecţiunilor reumatismale (spondiloze
cervicale, dorsale şi lombare, artroze,
poliartroze, tendinoze ş.a.), ale celor posttraumatice (stări după entorse, luxaţii şi
fracturi), neurologie periferice şi centrale

(pareze uşoare, sechele minore după
polineuropatii, sechele vechi după
hemipareze sau după pareze), endocrine
(stări prepuberale la copiii hiperreactivi,
hipertiroidie benignă, boala Basedow în
stadiu incipient), ginecologice (sindrom
ovarian de menopauză), respiratorii
(nevroze respiratorii), metabolice şi de
nutriţie, digestive etc. În cele două baze
de tratament ale staţiunii (Complexul
balnear „Dorna” şi Hotel „Căliman”) se
pot efectua băi calde cu ape minerale în
vane, împachetări calde cu nămol şi
parafină, electroterapie (diadinamice,
galvanoionizări, ultrasunete, ultraviolete), hidroterapie (afuziuni, duş-masaj,
duş subacvatic, băi de plante), masaje,
gimnastică medicală, saună etc. Pentru
cură internă cu ape minerale sunt
amenajate buvete. Istoric. Conform unei
legende populare aşezarea s-ar fi numit
iniţial Vatra Dorinei, după numele unei
păstoriţe răpusă din greşeală de săgeata
voievodului Dragoş Vodă. Documentele
atestă, însă, că localit. a luat fiinţă la sf.
sec. 16, în timpul domniei lui Aron
Tiranul, fiind consemnată (în 1592) ca
popas şi punct de vamă, iar apoi ca
aşezare rurală (în 1641, 1650, 1770, 1774,
1780 etc.). Conform unor mărturii ale
călugărului Rogerius, „prin pădurile
dintre Rusia şi Cumania” (adică prin reg.
oraşului de azi), un corp de armată
tătăresc a trecut, în 1241, în expediţia
către Transilvania, pe un drum, azi numit
drumul tătarilor. În 1770 au început la
V.D. primele expl. de minereu de
mangan, iar în 1780 s-a înfiinţat o staţie
de poştă. În 1857, localit. apare menţio-

Vatra Dornei. Pavilionul vechilor băi

Vatra Dornei. Gara feroviară

nată documentar ca târg, la 17 dec. 1907
a fost declarată oraş, iar la 11 iul. 2000 a
fost trecută în categoria municipiilor. În
prezent, municipiul V.D. are în subordine
ad-tivă 3 localit. componente: Argestru,
Roşu, Todireni. V.D. este, totodată, un
important centru turistic şi un loc preferat
pentru odihnă şi refacerea capacităţii de
muncă în timpul vacanţelor, oferind un
cadru propice pentru drumeţii montane
spre cabanele din masivele Rarău şi
Giumalău sau pentru practicarea sporturilor de iarnă (pârtii de bob, de schi şi
de săniuş), cele mai importante fiind
pârtia de schi de pe Dealu Negru (3 000
m lungime şi 400 m diferenţă de nivel) şi
pârtia de schi Parc (900 m lungime şi 150
m diferenţă de nivel). Complex turistic
pe Dealul Runc. O linie de telescaun de
3 200 m lungime leagă oraşul V.D. cu vf.
Dealului Negru (1 300 m alt.) unde se află
o minunată poiană şi un punct de belvedere (iarna este folosită pentru transportul schiorilor). Agenţia de turism din
staţiune organizează excursii, cu autocarul, în N Bucovinei, cu vizitarea mănăstirilor Voroneţ, Humor, Moldoviţa,
Suceviţa ş.a., sau în Maramureş. Rezervaţie naturală (Cheile Zugrenilor).
Monumente: bisericile „Sfinţii Apostoli
Petru şi Pavel” (1710), „Naşterea Maicii
Domnului”(1900-1905, mărită în 19841993) şi „Sfântul Ilie” (1908). Catedrala
ortodoxă cu hramul „Sfânta Treime” a
fost construită în perioada 11 apr. 1991-

22 sept. 2002, cu picturi murale interioare
executate în frescă între 30 mai 1999 şi
1 sept. 2002 de către un colectiv condus de
pictorul Mihai Mociulschi (sfinţirea bisericii
a avut loc la 22 sept. 2002). Catedrala are
40 m lungime, 11 m lăţime la naos şi 16
m lăţime la abside şi 40,28 m înălţime.
Biserica este dominată de şapte turle care
simbolizează cele şapte sfinte taine ale
bisericii. La demisolul bisericii se află paraclisul cu hramul „Cuvioasa Parascheva”,
sfinţit la 13 sept. 1998; biserica romanocatolică „Schimbarea la Faţă” (1895-1905);
Templul evreiesc (1898-1902); clădirile
izvoarelor Unirea (1896), Santinela (construită în 1896 de Faustinus Nobilis
Krasusl), numit izvorul 23 August în
perioada 1948–1989, şi ale vechilor băi
(1895-1898); edificiile Primăriei (1897–
1905), Bibliotecii (1901), Gării C.F.R.
(1902) şi Poştei (1929), toate declarate
monumente istorice.
VATRA LUMINOASĂ, cartier în partea
central-estică a municipiului Bucureşti.

VATRA MOLDOVIŢEI, com. în jud.
Suceava, alcătuită din 3 sate, situată la
poalele de E-SE ale Obcinei Feredeu şi
cele de V-SV ale Obcinei Mari, pe cursul
superior al râului Moldova, la confl. cu
pâraiele Ciumârna şi Pârâul Boului; 4 531
loc. (1 ian. 2011): 2 315 de sex masc. şi
2 216 fem. Staţie de c.f. (în satul Vatra
Moldoviţei). Nod rutier. Producţie de
cherestea. Pomicultură (meri, pruni, peri).
Centru de ceramică populară. Muzeu de
artă medievală şi de obiecte religioase
(cărţi vechi, icoane, epitafuri, pergamente
etc.). În satul Vatra Moldoviţei se află
mănăstirea Moldoviţa (de maici), ctitorie
din anii 1402–1410 a domnului Alexandru
cel Bun – mănăstire pe care acesta o
pomeneşte într-un act semnat de el în
1410 ca fiind nou construită. Din cauza
unor ploi torenţiale ce au determinat

Vatra Moldoviţei. Tabloul votiv din biserica „Buna
Vestire”

Vatra Moldoviţei
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alunecări de teren, biserica şi chiliile s-au
prăbuşit în primii ani ai sec. 16, rămânând în ruină. În 1532, în apropierea
ruinelor fostei mănăstiri (c. 500 m) a fost
construit un nou ansamblu monahal prin
grija domnului Petru Rareş, format din
biserica ce poartă hramul „Buna Vestire”
(33 m lungime şi 8,50 m lăţime), chilii şi
o casă domnească, toate înconjurate de
ziduri groase de 1,2 m şi înalte de 6 m
(construite în anii 1532–1537) străjuite de
puternice turnuri de apărare în cele patru
colţuri. Biserica mănăstirii are un pridvor
deschis cu cinci arcade mari şi cu bolţile
în stil moldovenesc, în formă de cruce.
Din pridvor se intră în pronaos printr-un
portal sculptat în piatră, în stil gotic,
prevăzut cu o uşă din lemn de stejar cu
chenar din fier. În pronaos se află
gropniţa. Deasupra naosului se află turla
centrală cu aspect circular la interior şi
octogonal la exterior. Sub cornişa bisericii
şi sub cornişa turlei există un rând de 105
ochiţe, în care sunt pictaţi îngeri, şi un
altul de firide alungite. Biserica „Buna
Vestire” păstrează atât la interior cât şi
la exterior picturi murale executate în mai
mulţi ani (terminate în 1537) de o echipă
de zugravi condusă de Toma din
Suceava, care se impun prin marea lor
densitate, monumentalitate, prin puternica forţă expresivă şi mai ales prin
armonia cromatică. Din întreg ansamblul

Vatra Moldoviţei. Biserica „Buna Vestire” a
mănăstirii Moldoviţa
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pictural se detaşează reprezentarea
„Asediul Constantinopolului”, de pe
faţada sudică, care simbolizează ideea
luptei antiotomane, frecvent întâlnită în
iconografia moldovenească medievală.
În perioada 1610–1612, episcopul de
Rădăuţi, Efrem, cel care a organizat aici
şcoala de copişti şi miniaturişti, a refăcut
incinta fortificată a mănăstirii, a construit
turnul de poartă, prevăzut cu decoraţii
sculptate, şi a înălţat clisiarniţa (o clădire
de plan dreptunghiular, destinată stareţului, aflată pe latura de NV a incintei)
care azi funcţionează ca muzeu. În
perioada ocupaţiei austriace (1775–1918),
aşezământul monahal a fost desfiinţat din
ordinul Curţii imperiale de la Viena,
acesta funcţionând doar ca biserică de
parohie, devenind din nou mănăstire de
maici în 1931. Întreg ansamblu mănăstiresc a fost supus unor ample lucrări de
renovare în anii 1954–1960, 1985–1986 şi
1995–1998. Biserica mănăstirii Moldoviţa,
unul dintre cele mai frumoase monumente de arhitectură bisericească medievală, aeste
fost declarată monument UNESCO.
[n 1993.

Vatra Moldoviţei. Jilţul lui Petru Rareş de la
mănăsrtirea Moldoviţa

Vatra Moldoviţei. Clisiarniţa mănăsrtirii Moldoviţa

În muzeul mănăstirii se păstrează „Mărul
de Aur” – premiu oferit de Federaţia
Internaţională a Ziariştilor mănăstirilor
din Bucovina de N pentru valoarea lor
în contextul artei şi culturii universale.
Popas turistic.

VAŢA DE JOS, com. în jud. Hunedoara,
alcătuită din 13 sate, situată în partea de
NV a Depr. Brad, la 233 m alt., la poalele
de N ale M-ţilor Metaliferi, cele de SV ale
M-ţilor Bihor şi cele de E ale M-ţilor
Zarand, pe cursul superior al Crişului
Alb, la confl. cu pârâul Obârşia, la 50 km
NV de municipiul Deva; 3 779 loc. (1 ian.
2011): 1 876 de sex masc. şi 1 903 fem.
Staţii (în satele Vaţa de Jos şi Ociu) şi
halte de c.f. (în satele Birtin şi Ocişor).
Zăcăminte de min. cuprifere şi de titanomagnetit vanadifer (în satele Căzăneşti
şi Ciungani). Expl. de bazalt (în satul
Birtin), calcar şi balast (Vaţa de Jos). Expl.
şi prelucr. primară a lemnului. Centru de
ţesături populare şi de confecţionat
ciubere. Muzeu etnografic. Satul Vaţa de
Jos, atestat documentar în 1439, fiinţează
ca staţiune balneoclimaterică de interes
general, cu funcţionare permanentă, cu
climat de depresiune intramontană,
sedativ, cu temp. medie anuală de 9,5°C
(în iul. media termică 20°C, iar în

Vaţa de Jos. Pavilionul central

ian. -2°C) şi precipitaţii moderate (750 mm
anual). Izv. cu ape minerale sulfuroase,
clorurate, sodice, calcice, termale (35–
38,5°C), recomandate pentru tratarea
afecţiunilor reumatismale (spondiloze
cervicale, dorsale şi lombare, coxartroze,
gonartroze, artroze, poliartroze etc.), a
celor posttraumatice (stări după entorse,
luxaţii şi fracturi ale oaselor membrelor,
tratate ortopedico-chirurgical şi vindecate), neurologice periferice (pareze
uşoare, sechele după polineuropatii,
sechele vechi de poliomielită), ginecologice (tulburări minore de menopauză
sau de pubertate), metabolice şi de nutriţie
(gută) ş.a. Piscină cu apă minerală, în aer
liber. Bisericile din lemn cu hramurile
„Buna Vestire” (sf. sec. 16, repictată în
1777 de meşterul Iosif zugravul), „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1750,
pictată în 1821 de Nichifor Nandonie şi
Nicolae Bădău din Lupşa, reparată în
1882 şi 1963), „Buna Vestire” (1690),
„Pogorârea Duhului Sfânt” (sec. 17),
„Adormirea Maicii Domnului” (1802,
renovată în 1967 şi 2009) şi „Sfântul
Nicolae” (sec. 17, pictată în 1810), toate
declarate monumente istorice, în satele
Ciungani, Ociu, Birtin, Căzăneşti, Ocişor
şi Basarabasa.

VĂCĂRENI, com. în jud. Tulcea, formată
dintr-un sat, situată în Depr. Luncaviţa,
pe dr. Dunării, la poalele M-ţilor Măcin;
2 328 loc.(1 ian. 2011): 1 180 de sex masc.
şi 1 148 fem. Cherhana. Confecţii textile.
Pescuit. Legumicultură. Com. V. a fost
înfiinţată la 24 nov. 2003 prin desprinderea satului Văcăreni din com.
Luncaviţa, jud. Tulcea.
VĂCĂREŞTI 1. Com. în jud. Dâmboviţa,
alcătuită din 3 sate, situată în Câmpia
Târgoviştei, pe râul Dâmboviţa şi pe
cursul superior al râului Ilfov; 5 086 loc.
(1 ian. 2011): 2 536 de sex masc. şi 2 550
fem. Staţie de c.f. (în satul Văcăreşti),
inaugurată la 2 ian. 1884. Culturi de
cereale, plante tehnice şi de nutreţ,
floarea-soarelui, legume ş.a. În satul
Văcăreşti, menţionat documentar, prima
oară, în 1535, se află ruinele caselor care
au aparţinut familiei de scriitori Văcărescu (sec. 18), ruinele capelei (1868),
biserica având hramul „Sfântul Nicolae”
(1698–1699) şi un parc, iar în satul
Brăteştii de Jos se găsesc bisericile cu
hramurile „Sfântul Nicolae”-Brăiloiu
(1714, cu picturi murale interioare din

1748) şi „Sfânta Treime” (1810, refăcută în
1828). Până la 14 dec. 2004, com. V. a avut
în componenţă satul Perşinari, care la acea
dată a devenit comună de sine stătătoare.
2. Mănăstirea ~ Õ Bucureşti.

VĂCULEŞTI, com. în jud. Botoşani,
alcătuită din 3 sate, situată în zona de
contact a Dealului Bour cu Câmpia Jijiei
Superioare, pe cursul superior al râului
Pârâul Întors; 2 231 loc. (1 ian. 2011): 1 111
de sex masc. şi 1 120 fem. Staţie de c.f. (în
satul Văculeşti), inaugurată la 15 dec.
1888. Prelucr. lemnului. Culturi de
cereale, cartofi, sfeclă de zahăr, plante
tehnice şi de nutreţ ş.a. În satul Văculeşti,
menţionat prima oară, la 14 apr. 1415,
într-un uric semnat de Alexandru cel
Bun, se află o biserică din lemn cu dublu
hram – „Adormirea Maicii Domnului” şi
„Sfântul Nicolae” (1712), cu decor
sculptat şi cu pridvor adăugat în sec. 19,
iar în satul Gorovei există un conac (sec.
19), azi sanatoriu, şi o mănăstire de
călugări, cu o biserică din lemn având
hramul „Sfântul Nicolae” (ctitorie călugărească din anii 1740–1742 construită pe
un teren donat de Ion Gorovei, refăcută
în 1859), şi o biserică din cărămidă, cu
hramul „Sfântul Ioan Bătezătorul”, zidită
în anii 1828–1834 prin osârdia egumenului Macarie Jora, consolidată în 1894
şi restaurată în anii 1984–1985. În satul
Sauceniţa se află bisericile din lemn cu
hramurile „Adormirea Maicii Domnului”
(1773, cu unele reparaţii şi adăugiri din
1804) şi „Naşterea Maicii Domnului”
(1794, cu catapeteasmă din 1834).

VĂDASTRA, com. în jud. Olt, formată
dintr-un sat, situată în partea de S a
Câmpiei Romanaţi; 1 533 loc. (1 ian.
2011): 747 de sex masc. şi 786 fem.
Produse alim. Morărit. Culturi de cereale,
plante tehnice şi de nutreţ, floareasoarelui etc. Legumicultură. Centru de
confecţionat piese de port popular cu
ajutorul războiului de ţesut manual.
Muzeu etnografic. Pe terit. satului
Vădastra au fost descoperite (1871–1874,
1926, 1934, 1948 şi după 1948) vestigiile
unor aşezări (care au dat numele culturii
neolitice omonime) cu mai multe niveluri
de locuire succesive (prima jumătate şi
începutul celei de-a doua jumătăţi a
milen. 4 î.Hr.), în care s-a găsit ceramică
foarte frumos ornamentată cu alb şi roşu,
cu o arie larg răspândită în SE Olteniei şi
în partea de N a Bulgariei. Peste nivelul

de locuire din Paleolitic, cu bogat
inventar de silex gălbui (dalte, vârfuri de
săgeţi, topoare etc.) a fost identificat un
nivel de locuire din Neoliticul timpuriu,
cu aşezări de bordeie în care s-au găsit
vase ceramice cu decor excizat şi plisat,
cu motive spiralate, urmat de un nivel de
locuire din Neoliticul mijlociu, cu fragmente de locuinţe de suprafaţă şi cu vase
ceramice de o excepţională valoare
artistică, cu forme armonioase, decorate
cu motive geometrice (spirale, meandre
conjugate, spirale duble, şiruri de
romburi) executate în tehnica exciziei
(străchini mari, conice, larg evazate, vase
bitronconice cu gât cilindric, capace
cilindrice etc.). Plastica este reprezentată
prin figurine mari, feminine. Bisericile
„Sfântul Grigore” (1836) şi „Sfântul
Dumitru” (construită în etape între 1938
şi 1967). Până la 7 mai 2004, com. V. a
avut în componenţă satul Vişina Nouă,
care la acea dată a devenit comună de
sine stătătoare.
VĂDĂSTRIŢA, com. în jud. Olt, formată
dintr-un sat, situată în partea de S a
Câmpiei Romanaţi; 3 278 loc. (1 ian.
2011): 1 698 de sex masc. şi 1 580 fem.
Nod rutier. Materiale de construcţii.
Culturi de cereale, plante tehnice, uleioase
şi de nutreţ etc. Creşterea bovinelor. Pe
terit. satului Vădăstriţa , atestat documentar în anul 1501, au fost identificate
urmele unei aşezări rurale romane, iar în
anul 1937 a fost descoperită o necropolă
cu tumuli din care s-a recuperat un
sarcofag din piatră. Biserica cu hramul
„Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”
(1860-1861, reparată în 1969).

VĂDENI, com. în jud. Brăila, alcătuită din
3 sate, situată în SE Câmpiei Siretului
inferior, pe stg. Dunării şi pe dr. Siretului,
în zona lor de confl.; 4 062 loc. (1 ian.
2011): 2 034 de sex masc. şi 2 028 fem.
Staţii de c.f. (în satele Vădeni şi Baldovineşti), inaugurate la 13 sept. 1872.
Producţie de biscuiţi, de produse lactate
şi de conserve de legume şi fructe. Culturi
de cereale, plante tehnice, uleioase şi de
nutreţ, legume etc. Pomicultură (meri,
peri, cireşi, caişi, pruni). Creşterea ovinelor. Pe terit. satului Baldovineşti a fost
descoperită (1964) o necropolă de
înhumaţie datând din perioada de trecere
de la Neolitic la Epoca bronzului, aparţinând culturii Horodiştea (sf. milen. 3 începutul milen. 2 î.Hr.), în care s-a găsit
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ceramică decorată. În satul Vădeni, atestat
documentar în 1638, se află biserica
„Adormirea Maicii Domnului” (1848,
distrusă de inundaţiile din 1897 şi
reconstruită în 1949).

VĂGIULEŞTI, com. în jud. Gorj, alcătuită
din 5 sate, situată în partea de SV a
Dealurilor Jiului, în zona de contact cu
Piem. Coşuştei, pe cursul inf. al râului
Motru; 2 773 loc. (1 ian. 2011): 1 432 de
sex masc. şi 1 341 fem. Bisericile „Naşterea Maicii Domnului" a fostului schit
(1809) şi „Sfântul Dumitru" (2003-2010),
în satele Covrigi şi Văgiuleşti; în satul
Murgileşti este biserica din lemn „Sfântul
Nicolae" (1768); biserica din lemn
„Sfântul Nicolae" din satul Covrigi (sf.
sec. 19) a fost mutată în 2008 la Liceul
Teologic din Târgu Jiu.
VĂLANI, Dealurile Vălanilor, zonă
deluroasă în SE Dealurilor Pădurii
Craiului (parte componentă a acestora),
între râurile Holod (la N) şi Valea Roşie
(la S), dominând zona de NV a Depr.
Beiuş. Sunt alcătuite predominant din
conglomerate, gresii, marne nisipoase şi
calcare sarmaţiene şi din petice de
conglomerate, gresii şi şisturi argiloase
triasice şi din porţiuni izolate de argile şi
nisipuri loessoide cuaternare. Acoperite
cu păduri de cer (Quercus cerris), gorun
(Quercus petraea) ş.a. şi pajişti stepizate.
Alt. max.: 395 m. Cunoscute şi sub
denumirea de Dealurile Răbăganilor.

VĂLCANI, com. în jud. Timiş, formată
dintr-un sat, situată în Câmpia Mureşului, pe râul Aranca, la graniţa cu Serbia;
1 351 loc. (1 ian. 2011): 685 de sex masc.
şi 666 fem. În satul Vălcani, atestat documentar în 1256, se află o biserică din 1799.
Com. V. a fost înfiinţată la 25 mart. 2005
prin desprinderea satului Vălcani din
com. Dudeştii Vechi, jud. Timiş.
VĂLCEŞTI Õ Bucecea (2).

VĂLEANCA, Rezervaţia forestieră ~ Õ
Pogoanele.

VĂLENI 1. Com. în jud. Neamţ, alcătuită
din 4 sate, situată pe stg. Văii Moldova;
1 757 loc. (2011): 905 de sex masc. şi 852
fem. Parc dendrologic (3 ha), în satul
Văleni, cu brad argintiu (Abies concolor),
arborele pagodelor (Ginkgo biloba), pin
negru (Pinus nigra), pin roşu de Canada
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(Pinus banksiana), brad de Grecia (Abies
cephalonica), chiparos japonez (Chamaecyparis
pisifera) ş.a. În satul Văleni au fost
descoperite (1959-1963) vestigiile unor
aşezări neolitice aparţinând culturii
Cucuteni, în care s-au găsit figurine
antropomorfe feminine, ceramică pictată
ş.a., urmele unor aşezări din Epoca
bronzului (cultura Noua), cu inventar
alcătuit din ceramică tipică acestei culturi,
şi urmele unei aşezări carpice din sec. 2-3,
fortificată cu val de pământ, palisadă şi
şanţ, în care s-au găsit fructiere, căni, oale,
urne şi căţui de tradiţie dacică, precum
şi amfore, ceşti, oenochoe din import.
Biserica „Sfinţii 40 de Mucenici” (1519,
restaurată în 2005) şi conacul „Stârcea”
(1878-1879). Com. V. a fost înfiinţată la 4
mart. 2004 prin desprinderea satelor
David, Moreni, Munteni şi Văleni din
com. Boteşti, jud. Neamţ.
2. Com. în jud. Olt, alcătuită din 4
sate, situată în partea de V a Câmpiei
Boian, pe cursul superior al râului Vedea;
3 103 loc. (1 ian. 2011): 1 446 de sex masc.
şi 1 657 fem. Nod rutier. Culturi de
cereale, plante de nutreţ, floarea-soarelui,
legume ş.a. Creşterea bovinelor. În satul
Văleni, atestat documentar la 21 ian. 1536,
se află biserica „Intrarea în Biserică a
Maicii Domnului” (1922-1924), iar în satul
Popeşti există biserica „Sfântul Nicolae”
(1830).
3. Com. în jud. Vaslui, alcătuită din
2 sate, situată în Pod. Central Moldovenesc, pe dr. râului Vaslui şi pe pârâul
Valea Fereştilor; 4 636 loc. (1 ian. 2011):
2 389 de sex masc. şi 2 247 fem. Producţie
de alcool. Morărit. Cămin cultural construit
în anii 2006-2008. Până la 1 ian. 1965, satul
şi com. V. s-au numit Valea Rea. În satul
Văleni, menţionat documentar, prima
oară, în 1608, se află biserica având
hramul „Adormirea Maicii Domnului”
(1811–1815, reclădită în 1933), declarată
monument istoric. Până la 7 mai 2004,
com. V. a avut în componenţă satul
Fereşti, care la acea dată a devenit
comună de sine stătătoare.
4. Mănăstirea ~ Õ Sălătrucu.

VĂLENI-DÂMBOVIŢA, com. în jud.
Dâmboviţa, alcătuită din 2 sate, situată
în NV Subcarpaţilor Ialomiţei, la poalele
de SV ale M-ţilor Leaota; 2 764 loc. (1 ian.
2011): 1 309 de sex masc. şi 1 455 fem.

Pomicultură. Producţie de sucuri
naturale şi de băuturi răcoritoare. Centru
de prelucr. artistică a lemnului, de ţesături şi cusături populare. Punct muzeal
cu colecţii de etnografie (în satul VăleniDâmboviţa). În satul Mesteacăn se află
biserica din lemn cu hramul „Adormirea
Maicii Domnului” (1741), iar în satul
Văleni-Dâmboviţa există bisericile cu
hramurile „Adormirea Maicii Domnului”
(1826) şi „Sfântul Nicolae” (1856-1857) şi
numeroase case din sec. 19. Agroturism.

VĂLENII DE MUNTE, oraş în jud.
Prahova, situat în depresiunea cu acelaşi
nume din Subcarpaţii Prahovei, la poalele
de SE ale Dealului Vărbilău, la 431 m alt.,
pe râul Teleajen, la 28 km N de municipiul Ploieşti; 13 433 loc. (1 ian. 2011):
6 339 de sex masc. şi 7 094 fem. Supr.: 21,6
km2, din care 8 km2 în intravilan;
densitatea: 1 679 loc./km2. Staţie de c.f.
Nod rutier. Expl. de nisip cuarţos.
Producţie de mobilă, cherestea, confecţii,
aparate medicale, conserve de legume şi
fructe, preparate din carne, articole de
voiaj, tapiserii şi covoare manuale.
Centru pomicol. Staţiune climaterică.
Muzeu de etnografie şi istorie a văii
Teleajenului (f. 1948, reorganizat în 20012002). Muzeul memorial „Nicolae Iorga”
(f. 1965), cu un bust al savantului, realizat
în 1968 de sculptorul Emil Ruşi şi plasat
în faţa casei. În casa marelui istoric de aici
a funcţionat (1908–1914 şi 1921–1940) o
universitate populară fundată şi condusă
de Nicolae Iorga. Universitatea a fost
redeschisă la 26 aug. 1990. Istoric. Aşezarea s-a înfiripat înainte de anul 1400 cu
denumirea de Berevoieşti, iar în 1409 apare
consemnată, într-un hrisov al lui Mircea
cel Bătrân, cu numele Văleni, adică
„locuitorii din Vale”. Într-un document

emis de domnul Dan II în 1431 este atestat
ca „târg al săcuienilor” şi punct de vamă,
iar în perioada 1503–1509 figurează într-un
document numit „Socoteala Braşovului”
ca având relaţii comerciale cu oraşul
Braşov. Ulterior, localit. este amintită
într-un act din 1625, apoi menţionată ca
reşed a jud. Săcuieni sau Saac în 1645
(reşedinţa a fost mutată la Bucov în 1781)
şi ca oraş într-o lucrare a lui Miron Costin
din 1684. La începutul sec. 19, istoricul
grec Dionisie Fotino (secretar al domnului
Ioan Gheorghe Caragea) aminteşte de
şcoala grecească înfiinţată în 1800 pe
lângă mănăstirea din Vălenii de Munte.
La 15 dec. 1817, domnul Ioan Gheorghe
Caragea a semnat un act de întemeiere a
şcolii obşteşti naţionale, iar la 12 aug. 1832
a luat fiinţă o şcoală cu predare în limba
română. În sec. 19, Vălenii de Munte a fost
un important punct de vamă pe drumul
comercial dintre Ploieşti şi Braşov ce
trecea prin pasul Bratocea. Monumente:
biserica fostei mănăstiri, având hramul
„Adormirea Maicii Domnului” (1680, cu
picturi murale interioare din 1737; restaurată în anul 1809 după cutremurul din
1802; avariată de cutremurul din 4 mart.
1977, biserica a fost consolidată şi
renovată în 1989–1995 şi resfinţită la 18
aug. 1996); bisericile „Sfântul Nicolae”Tabaci (1633, restaurată în 2005-2006) şi
„Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”
(1808, refăcută în 1982–1983); biserica
„Sfântul Ioan Botezătorul” (1850-1855) a
fost consolidată şi repictată după
cutremurul din 4 mart. 1977 (sfinţită în
1998), dar la 12 aug. 1999 a fost mistuită
de un incendiu cauzat de un scurt-circuit
electric şi reconstruită în 2001-2011;
biserica din lemn „Sfântul Spiridon”„Berevoieşti”(c. 1726, pictată în ulei de
Gheorghe Cepoiu în 1920, consolidată şi
restaurată în 2007-2009), declarată
monument istoric; han (mijlocul sec. 19)
şi case vechi din sec. 19.

VĂLIŞOARA, com. în jud. Hunedoara,
alătuită din 4 sate, situată la poalele de S
ale M-ţilor Metaliferi, pe interfluviul Boz–
Călan; 1 312 loc. (1 ian. 2011): 645 de sex
masc. şi 667 fem. Creşterea ovinelor şi
caprinelor. Satul Vălişoara apare menţionat documentar, prima oară, în 1506. Nod
rutier. Popas turistic.

Valenii de Munte. Muzeul memorial „Nicolae Iorga”

VĂLIUG 1. Lac de acumulare (59 ha; vol.:
10 mil. m3), cu o lungime de 3 km,
construit (1959) pe cursul superior al

râului Bârzava, ale cărui ape pun în mişcare
turbinele hidrocentralei Văliug (8,18 MW
putere instalată). Zonă de agrement.
2. Com. în jud. Caraş-Severin, formată dintr-un sat, situată pe versantul de
NV al M-ţilor Semenic, pe cursul superior
al Bârzavei, la poalele de V-NV ale vf.
Semenic; 925 loc. (1 ian. 2011): 475 de sex
masc. şi 450 fem. Expl. de diorite. Hidrocentrală (8,18 MW). Prelucr. lemnului.
Păstrăvărie. Satul Văliug apare menţionat documentar în 1808, cu numele
Valyuga. Biserica romano-catolică (1861).
Punct de acces spre cabanele din M-ţii
Semenic. Turism montan. Fond cinegetic.

VĂRATEC 1. Vârf în M-ţii Lăpuş,
constituind alt. max. a acestora (1 358 m).
2. Mănăstirea ~ Õ Agapia.

VĂRĂDIA, com. în jud. Caraş-Severin,
alcătuită din 2 sate, situată în Câmpia
Caraşului, în zona de contact cu
prelungirile de S ale Dealurilor Dognecei,
pe cursul inf. al râului Caraş, la confl. cu
pâraiele Ciornovăţ şi Lişava, la graniţa
cu Serbia; 1 596 loc. (1 ian. 2011): 791 de
sex masc. şi 805 fem. Pe terit. satului
Vărădia au fost descoperite (1932) vestigiile unui castru roman, datând de la
începutul sec. 2 d.Hr., construit iniţial ca
fortificaţie de pământ în timpul războaielor cu dacii, urmat de o fază în care
s-a refăcut cu ziduri din piatră (154 x 172
m). Tot aici au fost identificate urmele
unei aşezări civile romane, cunoscută cu
numele de Arcidava, dezvoltată pe locul
unei aşezări vechi dacice. În satul
Vărădia, atestat documentar în 1390, a
existat un schit, menţionat documentar
în 1390, a cărui activitate a încetat în timpul ocupaţiei otomane. Biserica „Pogorârea Duhului Sfânt” a fost reconstruită
în 1754–1773 şi renovată în 1796. Viaţa
monahală a fost reactivată ca mănăstire
în 2004, iar biserica restaurată în 20072010. Biserică greco-catolică (1991–1996).

VĂRĂDIA DE MUREŞ, com. în jud.
Arad, alcătuită din 6 sate, situată la
poalele de SE ale M-ţilor Zarand, pe
cursul inf. al râului Mureş, la confl. cu
pârâul Stejar; 1 862 loc. (1 ian. 2011): 916
de sex masc. şi 946 fem. Staţie de c.f. (în
satul Vărădia de Mureş). Expl. de diabaze.
Expl. şi prelucr. lemnului. Pomicultură.
Staţie meteorologică. În satul Vărădia de
Mureş, menţionat documentar în 1369 cu
numele Waradia, se află biserica „Întâmpi-

narea Domnului” (1815), iar în satul Juliţa,
atestat documentar în 1479, se află o
biserică ortodoxă, din lemn, cu hramul
„Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”
(1787, pictată în 1813 de meşterii Simion
Silaghi, Nicolae Nandrolea şi Nicolae
Maler din Lupşa).

VĂRĂŞTI, com. în jud. Giurgiu, alcătuită
din 2 sate, situată în partea de SE a
Câmpiei Câlnăului, la contactul cu lunca
Argeş-Sabar, pe stg. cursului inf. al râului
Sabar; 5 872 loc. (1 ian. 2011): 2 906 de sex
masc. şi 2 966 fem. Culturi de cereale,
plante tehnice şi de nutreţ, floarea-soarelui,
sfeclă de zahăr, leguminoase pentru boabe,
legume ş.a. În arealul satului Vărăşti a fost
descoperită (1964–1965) o necropolă de
înhumaţie, datând din Neolitic (cultura
Gumelniţa, milen. 4–3 î.Hr.), în care s-au
găsit opaiţe din ceramică, ace de păr, din
cupru ş.a.). Între 17 febr. 1968 şi 23 ian.
1981, com. V. a făcut parte din jud. Ilfov.
În satul Dobreni, atestat documentar la 18
apr. 1531, este biserica „Adormirea Maicii
Domnului” (ctitorie din 1646 a domnului
Constatin Şerban Basarab Cârnul, cu
picturi murale interioare originare),
declarată monument istoric, ruinele Curţii
Domneşti şi conacul lui Daniel
Danielopolu (1900), iar în satul Vărăşti
există biserica cu dublu hram – „Sfântul
Nicolae” şi „Adormirea Maicii Domnului”
(1817).
VĂRBILA Õ Iordăcheanu.
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satele Vărgata, Valea şi Grâuşorul).
Agroturism. Satul Vărgata apare menţionat documentar, prima oară, în 1412. În
satul Mitreşti, atestat documentar în 1453,
se află o biserică din 1241, cu tavan
casetat şi pictat în 1667, azi biserică
unitariană, şi hanul „Călăreţul”.
VĂRŞAG, com. în jud. Harghita, formată
dintr-un sat, situată în depresiunea omonimă, la poalele de S ale M-ţilor Gurghiu,
pe cursul superior şi în zona de izvor al
râului Târnava Mare şi pe pârâul Vărşag;
1 528 loc. (1 ian. 2011): 817 de sex masc. şi
711 fem. Expl. forestiere. Păstrăvărie. Centru
de prelucr. artistică a lemnului şi de confecţionare a fluierelor şi toiagelor ciobăneşti.
Prelucr. laptelui. Culturi de cereale, plante
tehnice şi de nutreţ, legume ş.a. Creşterea
bovinelor. Agroturism.
VĂRZĂREŞTI, Mănăstirea ~ Õ Urecheşti
(2).

VĂTAVA, com. în jud. Mureş, alcătuită
din 3 sate, situată la poalele de SV ale
M-ţilor Căliman şi cele de NE ale
Dealului Bura (Dealurile Mureşului);
1 1917 loc. (1 ian. 2011): 970 de sex masc.
şi 947 fem. Haltă de c.f. (în satul Râpa de
Jos). Prelucr. lemnului (mobilier, uşi ş.a.).
Ceramică populară. Centru de confecţioanre a cojoacelor şi şerparelor (în satul

VĂRBILĂU, com. în jud. Prahova,
alcătuită din 5 sate, situată în Subcarpaţii
Prahovei, la poalele Dealului Vărbilău,
pe râul Vărbilău; 7 194 loc. (1 ian. 2011):
3 607 de sex masc. şi 3 587 fem. Haltă de
c.f. desfiinţată. Zăcăminte de sulf de
origine bacteriană. Producţie de cărămidă
şi de var. Morărit. Pomicultură. În satul
Coţofeneşti a fost descoperit (1929) un
coif din aur, datând din prima jumătate
a sec. 4 î.Hr., asemănător coifurilor de tip
traco-getic găsite la Agighiol, Peretu şi
Băiceni, care a aparţinut unei căpetenii
getice. În satul Vărbilău, atestat documentar în 1700, se află bisericile „Sfântul
Nicolae” (1814-1816, mărită în 2007-2009)
şi „Cuvioasa Parascheva” (1877).
VĂRGATA, com. în jud. Mureş, alcătuită
din 5 sate, situată în partea de E a
Dealurilor Nirajului, pe cursul superior
al râului Niraj; 1 955 loc. (1 ian. 2011): 939
de sex masc. şi 1 016 fem. Halte de c.f. (în

Vărbilău. Coif din aur descoperit la Coţofeneşti
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Dumbrava) şi de ţesături şi cusături
populare (în satul Vătava). În satul Vătava,
numit iniţial Râpa de Sus, menţionat documentar în 1332, cu numele Villa Rapularum,
iar în 1495 cu toponimul Repa, se află
biserica „Naşterea Maicii Domnului”
(1938-1976, pictată în 2004-2007), iar în
satul Râpa de Jos, atestat documentar în
1332, există o biserică din 1759.
VÂLCAN 1. Munţii ~, masiv muntos în
partea de V-SV a Carpaţilor Meridionali,
între văile râurilor Jiu de Vest (la N) şi
Jiu (defileul Jiului) la E, Subcarpaţii
Olteniei (la S) şi valea superioară a
Motrului (la V). Alcătuit din şisturi
cristaline cu intruziuni granitice, calcare
jurasice şi cretacice. Au aspect disimetric,
cu versantul nordic mai abrupt, care
domină Depr. Petroşani, pe când cel
sudic se prelungeşte prin culmi secundare domoale, despărţite de văi înguste,
cu versanţi abrupţi, în cadrul cărora s-au
format Cheile Vaidei pe Şuşiţa, Cheile
Runcului (sau Cheile Sohodolului) pe
Sohodol ş.a. Culmea lor centrală, extinsă
pe c. 55 km pe direcţie NE-SV, este
dominată de vârfurile Straja (1 868 m alt.),
Mutu (1 737 m), Coarnele (1 789 m),
Şigleu Mare (1 682 m), Arcanu (1 815 m)
ş.a. Alt. max.: 1 946 m (vf. Oslea). Important nod hidrografic. Păduri de fag şi de
conifere pe versantul nordic şi de fag pe
cel sudic. La peste 1 400 m alt. predomină
pajiştile naturale. Obiectiv turistic.
2. Pas în partea de E a M-ţilor Vâlcan,
situat la 1 621 m alt., prin care, în trecut
se făcea legătura între Oltenia (respectiv
Târgu Jiu, via Schela) şi Transilvania
(oraşul Vulcan din Depr. Petroşani). Este
un drum comercial străvechi, ce şi-a
pierdut importanţa din cauza construirii
şoselei şi căii ferate (în 1948) prin defileul
Jiului, care au preluat în întregime

circulaţia între Oltenia şi Transilvania.

VÂLCĂNEŞTI, com. în jud. Prahova,
alcătuită din 3 sate, situată în Subcarpaţii
Prahovei, la poalele Dealului Cosminele,
pe râul Cosmina; 3 923 loc. (1 ian. 2011):
1 991 de sex masc. şi 1 932 fem. Prelucr.
lemnului şi a fructelor. Pomicultură.
Creşterea ovinelor şi bovinelor. Ape
minerale sulfuroase în satul Trestioara.
Biserica „Sfântul Gheorghe”(1853-1859,
pictată în 1876, reparată în 1995-2008), în
satul Vâlcăneşti.

VÂLCEA 1. Subcarpaţii Vâlcii, subdiviziune a Subcarpaţilor Getici, situată
între văile râurilor Topolog (la E) şi
Bistriţa vâlceană (la V), caracterizată prin
predominarea structurii monoclinale în
formaţiunile paleogene şi miocene şi prin
apariţia unor structuri cutate şi diapire
în partea de SV. În partea nordică, la
contactul cu muntele, se află un şir de
depresiuni subcarpatice (Depr. Horezu,
culoarul Olăneşti-Călimăneşti şi Depr.
Jiblea-Berislăveşti). Culmile deluroase
(Păuşeşti-Măglaşi, Bărbăteşti-SuseniSmeurătu, Buneşti, Govora ş.a.), cu
trăsături subcarpatice, sunt înguste şi
paralele, orientate pe direcţie N-S, situate
la 600–800 m alt., cu aspect de muscele
înalte, fragmentate adânc, alternând cu
bazinete depresionare intracolinare.
Alcătuirea geologică se remarcă printr-o
mare varietate de depozite, între care
dominante sunt gresiile, şisturile argiloase şi nisipoase, argilele, marnele,
nisipurile ş.a. Dispunerea succesivă a
dealurilor şi depresiunilor a permis
formarea de-a lungul timpului a
numeroase aşezări omeneşti şi a unei
reţele de drumuri de acces spre acestea.
Dealurile subcarpatice vâlcene (Măgura
Slătioarei 769 m, dealurile Tomşani 576 m,
Costeşti 597 m, Buneşti 680 m ş.a.) mai
scunde decât Muscelele Argeşului, dar
mai semeţe decât Dealurile Gorjului, sunt

Vâlcan (1). Vârful
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afectate de intense procese de eroziune,
au pante accentuate, acoperite cu păduri,
livezi şi fâneţe. În unele porţiuni apar
sâmburi de sare (în anticlinalul Ocnele
Mari-Titireciu), în altele izvoare cu ape
minerale cloruro-sodice, sulfuroase (aliniamentul Costeşti-Olăneşti-MuereascaCălimăneşti-Băile Govora), iar în altele
depozite de lignit (Berbeşti-Alunu) şi
hidrocarburi. Alt. max.: 871 m (Dealul
Robaia).

2. Judeţ în partea central-sudică a
României, situat în bazinul mijlociu al
râului Olt, la S de Carpaţii Meridionali,
între 44°28' şi 45°36' latitudine N şi 23°37'
şi 24°30' longitudine E, limitat de jud.
Sibiu (N), Argeş (E), Olt (S şi SE), Dolj (S
şi SV), Gorj (V), Hunedoara (NV) şi Alba
(NV). Supr.: 5 765 km2 (2,42% din supr.
ţării). Populaţia (1 ian. 2011): 405 822 loc.
(1,9% din populaţia ţării), din care
198 871 loc. de sex masc. (49%) şi 206 951
loc. de sex fem. (51%). Populaţia urbană:
185 255 loc. (45,6%); rurală: 220 567 loc.
(54,4%). Densitatea: 70,4 loc./km2. Structura
populaţiei pe naţionalităţi (la recensământul
din 20-31 oct. 2011): 93,6% români (locul
3 pe ţară din punct de vedere al
procentului mare de români, după jud.
Gorj şi Botoşani), 1,9% rromi, apoi
maghiari, germani, turci, italieni ş.a.
Reşed.: municipiul Râmnicu Vâlcea. Oraşe:
Băbeni, Băile Govora, Băile Olăneşti,
Bălceşti, Berbeşti, Brezoi, Călimăneşti,
Drăgăşani (municipiu), Horezu, Ocnele
Mari. Comune: 78. Sate: 548 (din care 20
aparţin oraşelor). Localit. componente ale
oraşelor şi municipiilor: 53.
Relief variat (c. 33% munţi, c. 45%
dealuri piemontane, c. 20% dealuri şi
depresiuni subcarpatice şi c. 2% lunci),
marcat de pronunţate fragmentări,
dispus în trepte de la N la S, sub forma
unor fâşii orientate E–V, pe o diferenţă de
nivel de 2 274 m (rezultată între vf. Ciortea
de 2 426 m, alt. max. a jud. V., şi lunca
Oltului, aflată la 152 m alt. în aval de
Drăgăşani). Diversitatea formelor de
relief vâlcene se datorează prezenţei unor
sectoare ale marilor unităţi fizicogeografice
(Carpaţii
Meridionali,
Subcarpaţii Getici, Piem. Getic), care au
o alcătuire geologică foarte complexă (cu
roci dintre cele mai vechi, cristaline, şi
până la cele mai tinere, cuaternare),
precum şi o îndelungată şi complicată

evoluţie impusă de agenţii modelatori ai
scoarţei terestre. Zona montană, parte
integrantă a Carpaţilor Meridionali,
ocupă treimea nordică a jud. V., fiind
extinsă sub forma a două culmi paralele,
orientate E–V, separate de Depr. Loviştea.
Culmea nordică, împărţită cu judeţele
învecinate (Alba, Sibiu, Argeş) este
reprezentată de creasta pr. a M-ţilor
Lotru şi de partea vestică a M-ţilor
Făgăraş, separate de Valea Oltului prin
defileul de la Turnu Roşu. În acest sector
montan se întâlnesc înălţimile cele mai
mari ale jud. V., marcate prin vârfurile
Ciortea (2 426 m, alt. max. vâlceană), Suru
(2 283 m), Sterpu (2 142 m), Clăbucet (2 054
m), Ştefleşti (2 242 m) ş.a. Şirul munţilor
aflaţi la S este la fel de bine individualizat
ca şi cel nordic, dar prezintă înălţimi mai
mici, culmi domoale şi suprafeţe de
eroziune bine conservate (Borăscu 1 800–
2 000 m alt., Râu Şes 1 300–1 700 m şi
Gornoviţa 900–1 000 m). În cadrul acestei
laturi sudice se află Masivul Cozia (1 668
m), pe stg. Oltului, M-ţii Căpăţânii, pe
dr. Oltului, dominaţi de vârfurile Preota
(1 954 m), Buila (1 849 m), Ursu (2 124 m),
continuaţi spre V cu prelungirile estice
ale M-ţilor Parâng (vf. Păpuşa, 2 136 m,
vf. Mohoru, 2 337 m). Extremitatea de V
a celor două şiruri paralele de munţi este
închisă de un segment al culmii ce face
legătura între M-ţii Şureanu (în N) şi
Parâng (în S), respectiv între Poiana
Muierii (1 888 m) în N şi vf. Coasta lui
Rus (2 306 m) în S. Regiunea subcarpatică, extinsă în partea centrală a jud. V.
şi la S de zona montană, reprezintă o
treaptă intermediară de relief, aparţinând
Subcarpaţilor Vâlcii şi Depr. subcarpatice
oltene, constituită dintr-o asociaţie de
dealuri subcarpatice (Cârligele, Robaia,
Manga, Purcăretu, Vâlsăneşti, Măgura
Slătioarei, Dealu Negru ş.a.) în alternanţă
cu bazinete depresionare intracolinare
(Păuşeşti-Măglaşi, Suseni-Smeurătu,
Buneşti, Govora, Horezu, Jiblea ş.a.).
Partea central-sudică a jud. V. este
ocupată de extremitatea de E a Piem.
Olteţului şi de cea NV a Piem. Cotmeana,
în care apele au săpat văi adânci.
Clima este temperat-continentală,
puternic influenţată de fragmentarea
accentuată a reliefului, de expunerea
versanţilor, de regimul radiaţiei solare
(care variază între 125 kcal./cm2/an în
partea de S a jud. V. şi 110 kcal./cm2/an
în zonele montane înalte), de regimul

eolian etc. Regimul climatic aparţine în
proporţie de c. 65% ţinutului cu climă de
dealuri şi podiş, c. 33% ţinutului cu climă
de munte şi c. 2% ţinutului cu climă de
câmpie. Valorile temp. medii anuale
înregistrează o scădere de la S la N, în
funcţie de etajarea reliefului, variind între
10,4°C în lunca Oltului, la Drăgăşani, 9°C
în reg. subcarpatică şi sub –2°C pe
crestele înalte ale munţilor. Temp. max.
absolută (42°C) a fost înregistrată la
Orleşti (14 aug. 1946), iar minima
absolută (–33,5°C) la Drăgăşani (24 ian.
1942). Cu toate că Depr. Loviştei se află
încadrată de munţi înalţi, ea dispune de
un climat mai blând decât al altor
depresiuni similare, aici înregistrânduse foarte rar, sau deloc, cunoscutele
inversii termice (frecvente în mai toate
depresiunile intramontane) care provoacă scăderi accentuate ale temp.
aerului. Acest fenomen nu se
înregistrează aici datorită celor două
deschideri ale Depr. Loviştea (la N şi la
S) care permit o circulaţie accentuată a
aerului pe fundul depresiunii şi o
scurgere rapidă, în lungul văii Oltului, a
maselor de aer rece care coboară de pe
versanţi. Astfel, în această depresiune,
temp. medie anuală este de 6–8°C, cu
mult mai ridicată faţă de alte asemenea
depresiuni. Precipitaţiile medii anuale
variază în raport cu altitudinea,
însumând 500–600 mm în lunca Oltului,
la Drăgăşani, 700–800 mm în zona
subcarpatică şi peste 1 200 mm pe culmile
montane. Vânturile, influenţate în bună
măsură de configuraţia reliefului, bat în
toate direcţiile, cu o frecvenţă mai mare
dinspre N (14,8%), S (13,5%), NE (10,8%),
SV (8,6%), cu viteze medii anuale
cuprinse între 1,2 m/s la Drăgăşani, 2,0
m/s la Râmnicu Vâlcea şi 4,0–7,0 m/s pe
culmile muntoase înalte. La poalele
munţilor şi pe pantele dealurilor se
înregistrează frecvent efecte ale
mişcărilor föhnale de aer, care provoacă
o încălzire locală, înseninare şi scăderea
umidităţii relative a aerului.
Reţeaua hidrografică aparţine în
întregime bazinului mijlociu şi inf. al
Oltului – pr. curs de apă care străbate jud.
V. de la N la S, pe o distanţă de 135 km,
la limita sa estică. În perimetrul vâlcean,
Oltul şi-a croit, pe o lungime de c. 40 km
(între Turnu Roşu şi Călimăneşti), unul
dintre cele mai mari şi mai spectaculoase
defilee din Carpaţii româneşti, iar în aval
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de Călimăneşti au fost construite mai
multe lacuri de acumulare (Călimăneşti,
Dăeşti, Râmnicu Vâlcea, Râureni,
Govora, Băbeni, Ioneşti, Zăvideni,
Drăgăşani ş.a.) cu scop hidroenergetic şi
de alimentare cu apă. În arealul jud. V.,
Oltul primeşte numeroşi afluenţi, între
care Boia, Băiaş, Sălătrucel, Topolog (pe
stg.), Călineşti, Lotru, Muereasca,
Olăneşti, Bistriţa vâlceană, Luncavăţ,
Olteţul cu afl. său Cerna (pe dr.) ş.a.
Densitatea medie a reţelei hidrografice
oscilează între 0,5 şi 0,7 km/km2 în zona
deluroasă şi 1,1 şi 1,4 km/km2 în cea
montană. Pe lângă reţeaua de ape
curgătoare, cu debite relativ bogate şi
scurgere permanentă (fapt ce-i conferă
un potenţial hidroenergetic ridicat), pe
terit. jud. V. se află câteva lacuri de
origine glaciară (Câlcescu, Iezeru
Latoriţei, Cioara, Singuraticu, Zănoaga
Mare, Găuri ş.a.) şi numeroase lacuri
antropice (lacurile sărate de la Ocnele
Mari şi Ocniţa, salba de lacuri de
acumulare pe râul Olt, lacurile hidroenergetice Vidra şi Malaia-Brădişor pe Lotru,
Galbenu şi Petrimanu pe Latoriţa, Jidoaia
pe râul cu acelaşi nume).
Vegetaţia, bogată şi variată, corespunzătoare diversităţii formelor de relief şi
condiţiilor pedo-climatice existente, este
dispusă etajat. Zonele alpine, extinse la
peste 2 000 m alt., sunt dominate de
pajişti întinse de Nardus stricta, Carex
curvula ş.a., care alternează cu tufărişurile
pitice, alcătuite din smirdar sau bujor de
munte (Rhododendron kotschyi), salcia
pitică (Salix herbacea, Salix reticulata),
coacăz (Brukenthalia spiculifolia) ş.a., iar
vegetaţia subalpină coboară până la 1 800
m alt., fiind formată din pajişti cu păruşcă
(Festuca supina), iarba-vântului (Agrostis
rupestris) şi mai ales din tufărişuri de
jneapăn (Pinus mugo), smirdar (Rhododendron kotschyi), ienupăr pitic (Juniperus
sibirca), afin (Vaccinium myrtillus) ş.a.
Pădurile de molid şi de fag, în amestec
cu molid şi brad, apar pe areale mai
întinse în M-ţii Căpăţânii şi M-ţii
Lotrului, iar local se întâlnesc şi pâlcuri
de zadă (Larix decidua) şi exemplare
solitare de tisă (Taxus baccata). Pădurile
de foioase, situate sub 1 100 m alt.,
reprezintă cel mai extins domeniu, fiind
alcătuite din făgeto-gorunete, gorunete,
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cerete, gârniţete etc. În cadrul acestui etaj,
datorită climatului mai blând, se dezvoltă
şi unele elemente sudice de vegetaţie, ca
nucul (Juglans regia) şi mojdreanul
(Fraxinus ornus), iar gorunul (Quercus
petraea) urcă în alt. pe versanţii sudici
până la 1 300 m (cea mai mare înălţime
din Carpaţii româneşti până unde ajunge
acesta).
Fauna predominantă este alcătuită
din specii de pădure, printre care urşi,

cerbi, căprioare, mistreţi, vulpi, viezuri,
veveriţe, pârşi, cocoşul de munte,
ierunca, jderul de copac, jderul de piatră,
pisici sălbatice, şopârla de munte etc.
Printre elementele mediteraneene se
remarcă scorpionul carpatic, vipera cu
corn ş.a. Crestele alpine ale M-ţilor
Făgăraş, Căpăţânii şi Lotrului reprezintă
domeniul favorit al caprelor negre
(Rupicapra rupicapra), ocrotite de lege,
declarate monumente ale naturii, cu o
densitate mare în această zonă, precum
şi al unor păsări ca fâsa alpină, brumăriţa,
acvila de piatră, mierla gulerată ş.a. Apele

repezi de munte sunt bogate în păstrăvi,
iar în râurile mari şi lacurile antropice
trăiesc scobarul, cleanul, lipanul,
mreana ş.a.
Resursele naturale: zăcăminte de
petrol (Băbeni, Zătreni, Stoileşti, Guşoeni,
Alunu, Grădiştea, Mihăeşti, Şirineasa,
Făureşti), gaze naturale (Tetoiu, Zătreni,
Grădiştea, Alunu, Băbeni), lignit (Alunu,
Berbeşti, Cuceşti, Copăceni), mică albă
(în arealul staţiunii Voineasa din M-ţii
Lotrului), sare gemă (Ocnele Mari,
Ocniţa), cuarţ cu mineralizaţii de pirită
(pe Valea lui Stan). Expl. de gnaisuri
(Cozia), gresii (Turnu, Tomşani,
Căciulata), calcare cristaline (Brezoi, Râu
Vadului), gips (Stoeneşti, Păuşeşti), tufuri
dacitice (Ocnele Mari, Buleta, Goranu,
Cetăţuia), nisip cuarţos (Costeşti, Bărbăteşti), argile (Călimăneşti, Râmnicu
Vâlcea), balast (Ioneşti, Robeşti, Râu
Vadului). O bogăţie aparte o reprezintă
pădurile (290 880 ha, sf. anului 2007, locul
4 pe ţară, după jud. Suceava, CaraşSeverin şi Hunedoara) şi izvoarele cu ape
minerale sulfuroase, clorosodice, iodurate,
bromurate etc. (Băile Govora, Băile
Olăneşti, Călimăneşti, Costeşti, Căciulata,
Ocnele Mari ş.a.).
Istoric. Descoperirile arheologice şi
analizele antropologice ale bogatului
depozit fosilifer villafranchian (începutul
Cuaternarului) de la Bugiuleşti (azi satul
Tetoiu, com. Tetoiu) atestă prezenţa unor
hominizi în această zonă cu c. 1 000 000
de ani în urmă, cunoscuţi sub numele de
paradolichopitecus („oameni în formare”),
care îşi procurau hrana din vânătoare.
Uneltele din os şi pietrele necioplite
folosite de aceşti protohominizi,
asemănătoare celor descoperite în sudul
Africii (la Olduwai) şi în China (Su Ku
Tien), reprezintă cele mai vechi urme de
activitate descoperite pe terit. României.
Paleoliticul mijlociu şi superior este bine
reprezentat prin materialele găsite în
aşezările de la Olanu, Drăgoeşti, Bârseşti,
Căzăneşti, iar Neoliticul prin cele de la
Râureni, Ocniţa, Buleta, Govora ş.a.
Epoca bronzului a fost identificată în
arealele localit. Buneşti, Vlădeşti, Govora,
Costeşti ş.a., iar cea a fierului la Copăcelu,
Ocniţa, Govora, Costeşti, Râureni, Brezoi
ş.a. Există nenumărate dovezi referitoare
la evoluţia civilizaţiei geto-dacice pe
aceste meleaguri de-a lungul a cinci
secole de dezvoltare (sec. 4 î.Hr.-1 d.Hr.),

edificatoare fiind complexele cetăţilor şi
aşezărilor dacice de la Ocniţa, Ocnele
Mari, Roeşti, Stolniceni, Drăgăşani,
Râureni, Vaideeni ş.a. După războaiele
daco-romane (101–102, 105–106) şi
transformarea Daciei în provincie
romană, aceste ţinuturi au fost împânzite
cu numeroase castre romane de-a lungul
Limesului alutan, printre care Pons Vetus
(azi Câineni), Arutela (Păuşa), Castra
Traiana (Sânbotin), Buridava (Ocniţa),
Pons Aluti (Ioneşti), Rusidava (Drăgăşani)
ş.a. Cercetările arheologice atestă locuirea
neîntreruptă a acestor ţinuturi şi după
retragerea administraţiei romane din
Dacia (în perioada 271–275), exemplificată prin nenumărate aşezări dacoromane existente în sec. 4–10. În sec. 13, pe
terit. actual al jud. V. au apărut primele
grupări de populaţie şi unele organizări
teritoriale, menţionate de un document
din 1233 în care se vorbeşte despre Ţara
Loviştei de pe stânga Oltului, iar renumita Diplomă a Cavalerilor Ioaniţi, din anul
1247, furnizează date preţioase cu privire
la evoluţia societăţii feudale româneşti
din a doua jumătatea sec. 13, amintind
de existenţa unei formaţiuni politice
(cnezat) conduse de Farcaş, alături de
voivodatele lui Litovoi şi Seneslau,
precum şi despre prezenţa în aceste zone
ale nobililor (majores terrae) şi ţăranilor
(rustici). În procesul cristalizării şi
dezvoltării poporului român, un rol
decisiv l-a avut lupta de la Posada (9–12
nov. 1330), în care oastea Ţării Româneşti,
condusă de domnul Basarab I, a învins-o
pe cea a regelui ungur Carol I Robert
de Anjou, suzeranul său, obţinând astfel
recunoaşterea independenţei Ţării
Româneşti. Din a doua jumătate a sec. 14
încep să fie amintite documentar o serie
de localităţi vâlcene, printre care
Râmnicu Vâlcea (1370), Ocnele Mari
(1247), Călimăneşti (1386) ş.a., fiind
folosit, totodată, şi numele Vâlcea, într-un
hrisov din 8 ian. 1392 al domnului Mircea
cel Bătrân, în care se specifică faptul că
mănăstirea Cozia capătă de la domn
albinăritul jud. Vâlcea. În sec. 14–17,
documentele vremii menţionează apariţia şi dezvoltarea pe terit. actual al jud.
V. a peste 150 de localit. (Râmnicu Vâlcea,
Ocnele Mari, Călimăneşti, Jiblea,
Bogdăneşti, Govora, Horezu, Drăgăşani
ş.a.), unele dintre ele cu funcţii culturale
deosebite (Govora, Bistriţa, Arnota,
Horezu), legate de transcrierea şi

tipărirea cărţilor. La începutul sec. 18, la
Râmnic s-a desfăşurat o rodnică activitate tipografică, apărând mai multe cărţi
traduse şi redactate de episcopii de aici
(în special prin contribuţia lui Antim
Ivireanul), precum şi o reprezentare
grafică a jud. V., exemplificată printr-o
stemă care înfăţişa un ţăran ţinând un cal
de căpăstru, lângă o fântână. În 1716,
meleagurile vâlcene, împreună cu alte
ţinuturi ale Olteniei, au fost încorporate
în hotarele Imperiului Habsburgic, o
bună parte a acestor locuri fiind consemnate pe o hartă a acestei provincii, întocmită
în 1722 de Fr. Schwantz, pe stema jud. V.
fiind consemnat un copac, care simboliza
marea întindere a pădurilor din cuprinsul
acestuia. După două decenii de
dominaţie habsburgică, în urma Păcii de
la Belgrad (18 sept. 1739), Imperiul
Austriac a restituit Ţării Româneşti
întreaga Oltenie. În a doua jumătate a sec.
18 a fost adoptată o nouă stemă a jud. V.,
reprezentând un poştalion (ca urmare a
redeschiderii drumului prin defileul
Oltului pentru circulaţia transcarpatică),
iar pe o serie de hărţi ale acestui judeţ au
fost trecute mai multe plaiuri (Loviştea,
Hurez, Cozia), echivalente cu plăşile de
mai târziu. Istoria meleagurilor vâlcene
este legată şi de Revoluţia lui Tudor
Vladimirescu din 1821, când pandurii
acestuia au venit din nenumărate
localităţi ale jud. V. pentru încrâncenata
luptă cu turcii la Drăgăşani (29 mai 1821).
Un moment important în desfăşurarea
evenimentelor anului revoluţionar 1848
îl constituie activitatea taberei militare de
voluntari, organizată la Râureni (2/14
aug.-25 sept./7 oct. 1848), condusă de
generalul Gheorghe Magheru, care
chema la luptă masele populare pentru
„a ne apăra ţara cu armele şi a păstra
sfintele drepturi ce păgânii vor să le
hrăpească”. La sf. lunii sept. 1848 (25
sept./7 oct. 1848), generalul Gheorghe
Magheru a decretat dizolvarea taberei de
voluntari de la Râureni. În a doua
jumătate a sec. 19, jud. V. a continuat să
apară conturat pe diferite hărţi cu şapte
ocoale denumite plaiuri sau plăşi (Cozia,
Hurez, Oltul, Ocolul, Olteţu de Sus,
Olteţu de Jos, Otăsău), iar în 1882 au
apărut unele modificări în delimitrea
plăşilor şi se consemna că acesta era
format din 10 plăşi, 3 comune urbane şi
163 comune rurale. Începutul sec. 20 a
fost marcat de Răscoala ţărănească din

Vâlcea

1067

1907, care a cuprins şi terit. vâlcean timp
de o săptămână (12–19 mart. 1907), şi de
conflagraţia Primului Război Mondial,
ale căror lupte s-au purtat şi pe aceste
meleaguri (luptele din oct.-nov. 1916 de
la Câineni pentru apărarea defileului
Oltului). Perioada interbelică reprezintă
un moment al împlinirilor democratice
în mai toate domeniile vieţii sociale. După
instaurarea comunismului în România
(1945), dezvoltarea jud. V. a fost încadrată
în economia planificată impusă şi
condusă de partidul comunist timp de 45
de ani, până la prăbuşirea acestuia în dec.
1989. Ca o modalitate de concentrare şi
coordonare planificată a tuturor activităţilor, regimul comunist a desfiinţat
(prin Legea nr. 5 din 8 sept. 1950) jud. V.,
care avea o supr. de 4 081 km2, 6 plăşi, 5
oraşe şi 563 sate (în anul 1938), terit. lui
fiind inclus în regiunea Piteşti (1950–
1960) şi apoi în regiunea Argeş (1960–
1968). La 17 febr. 1968, prin Legea nr. 2,
a fost reînfiinţat jud. V. în limitele
cunoscute şi astăzi.
Economia actuală, aflată în plin proces
de extindere, modernizare, restructurare
şi privatizare a întreprinderilor, de
apariţie şi dezvoltare a unor noi societăţi
comerciale cu capital privat, de adaptare
la economia concurenţială de piaţă etc.,
se caracterizează printr-o industrie
diversificată, o agricultură bazată tot mai
mult pe proprietatea particulară, un
comerţ activ, precum şi printr-o activitate
turistică accentuată, de valorificare superioară a potenţialului de care dispune.
Industria, amplasată în toate centrele
urbane şi în câteva aşezări rurale, reprezintă ramura conducătoare a economiei
jud. V., contribuind cu ponderi însemnate
la realizarea producţiei judeţene şi a ţării,
în special cu subramurile extractivă
(petrol, gaze, cărbune, sare, mică albă etc.),
chimică (Râmnicu Vâlcea, Govora, Ocnele
Mari) şi energiei electrice (salba hidrocentralelor de pe Olt, hidrocentrala LotruCiunget ş.a.). Cele mai importante
produse industriale vâlcene sunt: energia
electrică, produse chimice (sodă caustică
şi calcinată, mase plastice, insecticide,
răşini sintetice, policlorură de vinil ş.a.),
utilaj chimic, motoare electrice, remorci
pentru autoturisme (Râmnicu Vâlcea,
Drăgăşani, Ocnele Mari, Govora), mobilă,
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placaje, furnire, panel, plăci aglomerate
din lemn/PAL ş.a. (Râmnicu Vâlcea,
Câineni, Brezoi, Băbeni, Horezu, Bălceşti,
Jiblea), încălţăminte, talpă de cauciuc
(Râmnicu Vâlcea, Drăgăşani), confecţii,
tricotaje, ţesături (Râmnicu Vâlcea,
Horezu, Bălceşti, Călimăneşti), preparate
din carne şi lapte, conserve de legume şi
fructe, compoturi, dulceţuri, băuturi
alcoolice, vin, bere etc. (Râmnicu Vâlcea,
Drăgăşani, Horezu, Râureni, Tomşani,
Băile Olăneşti, Băile Govora, Ocnele Mari,
Fârtăţeşti, Bălceşti ş.a.). O contribuţie
suplimentară o au meşteşugurile populare,
cu îndelungată tradiţie, în cadrul cărora
se realizează vase ceramice (Horezu,
Vlădeşti, Lungeşti, Slătioara), covoare
populare olteneşti, ţesături, cusături,
năframe (Horezu, Buneşti, Bărbăteşti,
Pietrari, Păuleşti), cojoace (Bărbăteşti,
Vaideeni) ş.a.
Agricultura, cu un procent din ce în
ce mai mare de privatizare, este profilată
în special pe pomicultură şi creşterea
animalelor, ca urmare a predominării
reliefului piemontan, deluros şi de
munte, care oferă condiţii pedoclimatice
optime desfăşurării celor două activităţi
tradiţionale. La sf. anului 2007, fondul
funciar al jud. V. includea 245 789 ha
terenuri agricole (din care 243 989 ha,
respectiv 92,3% în proprietate privată),
290 880 ha păduri (locul 4 pe ţară, după
jud. Suceava, Caraş-Severin şi Hunedoara), 12 544 ha acoperite cu ape şi bălţi
şi 27 264 ha alte categorii de suprafeţe. În
acelaşi an, fondul terenurilor agricole
(245 789 ha) era alcătuit din 87 915 ha
suprafeţe arabile (judeţul cu cele mai mici
suprafeţe arabile), 109 389 ha păşuni,
31 509 ha fâneţe naturale, 13 120 ha livezi
şi pepiniere pomicole (locul 2 pe ţară,
după jud. Argeş) şi 3 856 ha vii şi
pepiniere viticole. În anul 2007, terenurile
arabile erau cultivate cu porumb (56 085
ha), grâu şi secară (9 431 ha), legume
(4 376 ha, în luncile râurilor mari), ovăz,
cartofi, leguminoase pentru boabe ş.a.
Pomicultura, una dintre subramurile
agricole cele mai importnte, cu vechi
tradiţii, are condiţii optime de dezvoltare
în zonele dealurilor subcarpatice şi
piemontane, formând bazine compacte
în arealele localit. Horezu, Pietrari,
Stoeneşti, Dobriceni, Călimăneşti, Băile

Olăneşti, Bujoreni, Goranu, Zmeurătu ş.a.
În anul 2007, jud. V. ocupa locul 3 pe ţară
la producţia de fructe (79 330 tone), după
jud. Dâmboviţa şi Argeş, cele mai mari
cantităţi fiind obţinute la prune (49 092
tone), mere (26 506 tone), nuci (2 387 tone,
locul 1 pe ţară), pere (4 491 tone) ş.a.
Plantaţiile de viţă de vie ocupă suprafeţe
întinse pe pantele dealurilor din jurul
localit. Drăgăşani, Sâmbureşti, Ştefăneşti,
Mitrofani, Zătreni, Bălceşti ş.a. În anul
2007, producţia totală de struguri
(soiurile Sauvignon, Muscat-Ottonel,
Fetească regală, Riesling, Pinot-gris ş.a.) a
fost de 23 058 tone. Creşterea animalelor,
subramură agricolă cu bogată şi îndelungată tradiţie în economia locală, este
favorizată de existenţa unor întinse
păşuni şi fâneţe naturale, la care se mai
adaugă culturile plantelor de nutreţ, de
cereale ş.a. La începutul anului 2008,
sectorul zootehnic cuprindea 84 415
capete bovine (integral la particulari),
185 255 capete porcine (integral privatizat),
89 769 capete ovine (integral privatizat),
18 913 capete caprine şi 15 494 capete
cabaline (ambele în totalitate privatizate);
avicultură (1 778 720 capete); apicultură
(38 158 familii de albine, locul 2 pe ţară,
după jud. Mureş).
Căile de comunicaţie. Din cauza reliefului
accidentat, jud. V. dispune de o reţea
feroviară cu extindere mică, compensată
de una rutieră mult mai bine dezvoltată,
cu posibilităţi de penetrare în cele mai
îndepărtate locuri. Singura linie de c.f.,
neelectrificată, construită în perioada
1886–1902, care străbate partea de E a jud.
V. de la N la S, prin defileul Oltului, pe o
distanţă de 164 km, porneşte din Sibiu
din magistrala feroviară centrală a ţării
(Bucureşti–Braşov–Sibiu–Deva– Arad) şi
trece prin Podu Olt–Câineni–Călimăneşti–Râmnicu Vâlcea–Drăgăşani–Piatra
Olt–Caracal, făcând astfel aici joncţiunea
cu magistrala feroviară sudică a ţării
(Bucureşti–Roşiori de Vede–Caracal–
Craiova–Drobeta-Turnu Severin–Timişoara). Din această linie pr. de c.f., cu
ecartament normal, se desprind, spre V.,
două tronsoane de c.f. cu ecartament
îngust care pătrund în zonele montane şi
subcarpatice, respectiv spre Brezoi–
Malaia–Voineasa şi din Băbeni spre
Viişoara–Tomşani–Horezu–Vai deeni.
Densitatea reţelei feroviare este cu mult
sub media pe ţară, respectiv 28,4 km/
1 000 km2, faţă de 45,2 km/1 000 km2.

Reţeaua drumurilor publice, mai bine
organizată şi divers repartizată, măsura
la sf. anului 2007, o lungime totală de
2 167 km (din care 637 km drumuri
modernizate), cu o densitate superioară
mediei pe ţară, respectiv 37,6 km/100 km2,
faţă de 33,9 km/100 km2. O importanţă
remarcabilă pentru transporturile rutiere
o are segmentul şoselei naţionale Râmnicu
Vâlcea–Sibiu, prin defileul Oltului, parte
integrantă a şoselei europene E 81 Halmeu–
Satu Mare–Zalău–Cluj-Napoca–Turda –
Alba Iulia–Sibiu–Râmnicu Vâlcea–Piteşti–
Bucureşti– Giurgiu, care asigură legătura
între sudul ţării şi partea centrală şi de N
a acesteia pe o rută mult mai scurtă şi,
totodată, printr-o zonă peisagistică de
mare valoare turistică. Extremitatea de
NV a jud. V. este traversată de şoseaua
transalpină Novaci–Oaşa–Sebeş.
Învăţământ, cultură şi artă. În anul
şcolar 2007–2008, reţeaua unităţilor de
învăţământ şi educaţie de pe terit. jud. V.
cuprindea 29 de grădiniţe de copii, cu
12 725 copii înscrişi şi 791 educatori, 108
şcoli generale (învăţământ primar şi gimnazial), cu 33 817 elevi şi 3 026 cadre
didactice, 28 de licee, cu 16 921 elevi şi
1 424 profesori, o şcoală profesională, cu
3 909 elevi şi 19 profesori, o universitate
de stat („Constantin Brâncoveanu”), cu
trei facultăţi, 3 176 studenţi şi 39 profesori
şi o universitate privată („Cozia”), cu o
facultate, 2 485 studenţi şi 39 profesori. În
aceeaşi perioadă, activitatea culturalartistică era susţinută de Teatrul de stat
„Anton Pann” (f. 1990), Filarmonica de
stat „Ion Dumitrescu” (înfiinţată la 30 nov.
1995), două cinematografe, opt case de
cultură, 77 cămine culturale, 272 biblioteci,
cu 2 263 000 vol., numeroase muzee şi
colecţii de artă, ansambluri folclorice,
orchestre de muzică populară etc. Printre
cele mai importante manifestări etnofolclorice se înscriu Festivalul folcloric al
păstorilor din Carpaţi, „Învârtita dorului”
la Vaideeni, Târgul de ceramică populară
„Cocoşul de Horezu” de la Horezu,
Festivalul folcloric internaţional „Cântecele Oltului” de la Râmnicu Vâlcea ş.a. În
anul 2007, activitatea sportivă se desfăşura
în cadrul celor 64 de secţii sportive, cu
1 944 sportivi legitimaţi, 92 antrenori şi 81
arbitri.
Ocrotirea sănătăţii. La sf. anului
2007, serviciile de sănătate erau deservite
de nouă spitale, cu 2 269 paturi (un pat

de spital la 181 locuitori), 12 policlinici de
stat, patru dispensare, 124 farmacii şi
punte farmaceutice, 163 de cabinete
medicale particulare, 167 de cabinete
stomatologice privatizate ş.a. În acelaşi
an, personalul medical era format din 641
medici (un medic la 642 locuitori), 168
medici stomatologi (un medic stomatolog
la 2 449 locuitori) şi 2 347 cadre medicale
cu pregătire medie.
Turism. Prin poziţia sa geografică în
partea central-sudică a ţării, pe una dintre
cele mai frecventate şi mai atractive reţele
rutiere ale României (renumita vale a
Oltului, cu defileul său de mare frumuseţe peisagistică), jud. V. beneficiază
de caracteristicile unei zone turistice
complexe, cu un valoros potenţial, în
cadrul căreia se îmbină armonios formele
variate de relief cu prezenţa numeroaselor obiective istorice, monahale,
arhitectonice, balneoclimaterice, etnofolclorice etc., ceea ce face ca această
regiune să fie mult frecventată de turiştii
români şi străini, aflaţi la odihnă sau în
tranzit. Ţinutul de munte, cu piesajul lui
specific (creste ascuţite, cu multe puncte
de belvedere, lacuri glaciare, păşuni
împânzite de turme de oi, păduri răco-

roase, ape repezi şi limpezi, linişte, aer
curat etc.), oferă o atractivitate turistică
irezistibilă, conturată în special în zona
văii superioare a Lotrului, în jurul lacului
Vidra, în perimetrul staţiunii climaterice
Voineasa, a rezervaţiei forestiere Latoriţa
(690 ha), M-ţilor Cozia, Vânturariţa-Buila
ş.a., care se încadrează într-o zonă cu
profil turistic propriu-zis, de odihnă şi
recreere, sanatorial, pentru sporturi
nautice şi de iarnă etc. Frumoasa
depresiune „Ţara Loviştei” este leagănul
multor vestigii romane şi al primelor
organizări teritoriale în sec. 13. Perimetrul
subcarpatic, cu tot ansamblul peisagistic,
caracteristic contactului dintre munţi şi
dealuri, se conturează ca o regiune cu
potenţial turistic ridicat determinat de
prezenţa unor renumite staţiuni
balneoclimaterice (Băile Olăneşti, Băile
Govora, Costeşti ş.a.), a unor complexe
monahale (Arnota, Bistriţa, Mănăstirea
dintr-un lemn, Hurez), integrate în
circuitul naţional cu numele de Nordul
Olteniei, centre de ceramică, de covoare,
ţesături şi cusături populare (Horezu,
Bărbăteşti, Slătioara, Vaideeni ş.a.),
localităţi cu case vechi, între care se
evidenţiază culele de la Măldăreşti ş.a.
Un loc aparte îl ocupă aria turistică a văii

I. Municipii

Localit. componente ale municipiilor

2. RÂMNICU VÂLCEA (1370)

1. Aranghel
2. Căzăneşti
3. Copăcelu
4. Dealu Malului
5. Feţeni
6. Goranu
7. Lespezi
8. Poenari
9. Priba
10. Râureni
11. Săliştea
12. Stolniceni
13. Troian

1. DRĂGĂŞANI (1535)

Localit. componente ale oraşelor

2. BĂILE GOVORA (1488)

1. Curăturile
2. Gătejeşti
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Oltului, cu un flux turistic de tranzit
foarte accentuat, remarcabilă atât prin
ineditul aspectului peisagistic, cât şi prin
prezenţa staţiunilor balneoclimaterice
Călimăneşti–Căciulata, a complexelor
monahale Cozia, Cornetu şi Govora şi
mai ales de existenţa în această zonă a
municipiului Râmnicu Vâlcea, reşed. jud.
V., cu toate obiectivele lui turistice, un
adevărat centru polarizator central. În
apropiere de Râmnicu Vâlcea, în localit.
componentă Feţeni, pe valea râului
Stăncioi se află o interesantă rezervaţie
geologică şi geomorfologică, extinsă pe
12 ha, cunoscută sub numele de
„Piramidele de pământ” de la Stăncioi.
La sf. anului 2007, capacitatea de cazare
turstică a jud. V. era de 10 556 locuri (locul
3 pe ţară, după jud. Constanţa şi Braşov),
repartizate în 49 de hoteluri şi moteluri,
trei cabane, nouă campinguri, 42 vile, trei
tabere pentru elevi, 36 de pensiuni
turistice urbane, 25 de pensiuni turistice
rurale ş.a. Indicativ auto: VL.
Localităţile jud. Vâlcea
(între paranteze sunt înscrişi anii
primei menţiuni documentare)

1. Valea Caselor
2. Zărneni
3. Zlătărei (1519)

II. Oraşe

1. BĂBENI (1491)

Vâlcea

Satele care aparţin oraşelor

1. Bonciu
2. Capu Dealului
3. Pădureţu
4. Români
5. Tătărani
6. Valea Mare
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3. BĂILE OLĂNEŞTI (1527)

4. BĂLCEŞTI (1574)

5. BERBEŞTI (1423)

6. BREZOI (1575)

7. CĂLIMĂNEŞTI (1388)

8. HOREZU (1487)

9. OCNELE MARI (1247)

III. Comune

3. Prajila

1. Cheia
2. Comanca
3. Gurguiata
4. Livadia
5. Mosoroasa
6. Olăneşti
7. Pietrişu
8. Tisa

1. Beneşti (1613)
2. Cârlogani
3. Chirculeşti
4. Goruneşti
5. Irimeşti
6. Otetelişu (1574)
7. Preoteşti (1502)
8. Satu Poieni

1. Dămţeni
2. Dealu Aluniş
3. Roşioara
4. Târgu Gânguleşti (1488)
5. Valea Mare

1. Căciulata
2. Jiblea Nouă
3. Jiblea Veche
4. Păuşa
5. Seaca

1. Buda
2. Cosota
3. Făcăi
4. Gura Suhaşului
5. Lunca
6. Ocniţa
7. Slătioarele
8. Ţeica

Satele componente
(primul sat este reşed. com.)

1. Călineşti
2. Corbu
3. Drăgăneşti
4. Golotreni
5. Păscoaia
6. Proieni
7. Valea lui Stan
8. Văratica

1. Ifrimeşti
2. Râmeşti
3. Romanii de Jos
4. Romanii de Sus
5. Tănăseşti
6. Urşani

1. ALUNU

2. AMĂRĂŞTI

3. BĂRBĂTEŞTI

4. BERISLĂVEŞTI

5. BOIŞOARA
6. BUDEŞTI

7. BUJORENI

8. BUNEŞTI

9. CÂINENI

1. Alunu (1502)
2. Bodeşti
3. Colteşti
4. Igoiu
5. Ilaciu
6. Ocracu
7. Roşia
1. Amărăşti
2. Mereşeşti
3. Nemoiu
4. Padina
5. Palanga
6. Teiul

1. Bodeşti
2. Bărbăteşti
3. Bârzeşti
4. Negruleşti

1. Stoeneşti
2. Berislăveşti
3. Brădişor
4. Dângeşti
5. Rădăcineşti
6. Robaia
7. Scăueni
1. Boişoara
2. Bumbueşti
3. Găujani

1. Budeşti
2. Barza
3. Bârseşti
4. Bercioiu
5. Linia
6. Piscu Pietrei
7. Racoviţa
8. Ruda

1. Olteni (1436)
2. Bogdăneşti (1392)
3. Bujoreni (1436)
4. Gura Văii
5. Lunca (1392)
6. Malu Alb
7. Malu Vârtop
1. Buneşti
2. Coasta Mare
3. Fireşti
4. Râpăneşti
5. Teiuşu
6. Titireci

1. Câinenii Mici (1415)
2. Câinenii Mari
3. Grebleşti
4. Priloage
5. Râu Vadului

10. CERNIŞOARA

11. COPĂCENI

12. COSTEŞTI

13. CREŢENI

14. DĂEŞTI

15. DĂNICEI

16. DICULEŞTI

17. DRĂGOEŞTI
18. FĂUREŞTI

19. FÂRTĂŢEŞTI

6. Robeşti

Vâlcea

1. Armăşeşti
2. Cernişoara
3. Groşi
4. Mădulari
5. Modoia
6. Obârşia
7. Sărsăneşti

1. Ulmetu (1591)
2. Bălteni (1831)
3. Bondoci
4. Copăceni (sec. 15)
5. Hotărasa
6. Veţelu (1612)
1. Costeşti (1512)
2. Bistriţa
3. Pietreni
4. Văratici
1. Creţeni
2. Izvoru
3. Mreneşti
4. Streminoasa
1. Dăeşti
2. Băbueşti
3. Fedeleşoiu
4. Sânbotin

1. Dealu Lăunele
2. Bădeni
3. Ceretu
4. Cireşul
5. Dealu Scheiului
6. Dobreşti
7. Drăguleşti
8. Glodu
9. Gura Crucilor
10. Lăunele de Jos
11. Linia pe Vale
12. Udreşti
13. Valea Scheiului

1. Diculeşti (1625)
2. Băbeni-Olteţu (1602)
3. Budeşti (1536)
4. Colelia (f. 1956)
1. Drăgoeşti
2. Buciumeni
3. Geamăna
1. Mileşti
2. Bungeţani
3. Făureşti
4. Găineşti
5. Mărcuşu
1. Fârtăţeşti
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20. FRÂNCEŞTI

21. GALICEA

22. GHIOROIU

23. GLĂVILE

24. GOLEŞTI

2. Afânata
3. Becşani
4. Căţetu
5. Cuci
6. Dăncăi
7. Dejoi
8. Dozeşti
9. Gârnicet
10. Giuleşti
11. Giuleştii de Sus
12. Măriceşti
13. Nisipi
14. Popeşti
15. Rusăneşti
16. Seciu
17. Stănculeşti
18. Şotani
19. Tanislavi
20. Valea Ursului
1. Frânceşti
2. Băluţoaia
3. Coşani
4. Dezrobiţi
5. Genuneni
6. Mănăileşti
7. Moşteni
8. Surpatele
9. Viişoara

1. Galicea (1219)
2. Bratia din Deal
3. Bratia din Vale
4. Cocoru
5. Cremenari
6. Dealu Mare
7. Ostroveni
8. Teiu
9. Valea Râului

1. Ghioroiu (1581)
2. Căzăneşti
3. Herăşti
4. Mierea
5. Poienari
6. Ştirbeşti
1. Glăvile
2. Aninoasa
3. Jaroştea
4. Olteanca
5. Voiculeasa

1. Popeşti (1432)
2. Aldeşti
3. Blidari (1492)
4. Coasta
5. Drăgăneşti
6. Gibeşti (1732)

25. GRĂDIŞTEA

26. GUŞOENI

27. IONEŞTI

28. LALOŞU

29. LĂCUSTENI

30. LĂDEŞTI

31. LĂPUŞATA

7. Giurgiuveni
8. Opăteşti (1607)
9. Poeniţa
10. Tulei-Câmpeni
11. Vătăşeşti (1601)

1. Grădiştea (1489)
2. Diaconeşti (1480)
3. Dobricea
4. Linia
5. Obislavu (1722)
6. Străchineşti
7. Turburea (1502)
8. Ţuţuru
9. Valea Grădiştei
1. Guşoeni
2. Burdăleşti
3. Dealu Mare
4. Guşoianca
5. Măgureni
6. Spârleni

1. Ioneşti (1494)
2. Bucşani
3. Dealu Mare
4. Delureni (1635)
5. Fişcălia
6. Foteşti
7. Guguianca
8. Marcea (1392)
9. Prodăneşti
1. Laloşu (1592)
2. Berbeşti (1594)
3. Ghindari
4. Mologeşti
5. Olteţani
6. Portăreşti

1. Lăcusteni (1480)
2. Contea (1722)
3. Găneşti (1480)
4. Lăcustenii de Jos (1619)
5. Lăcustenii de Sus
1. Lădeşti
2. Cermegeşti
3. Chiriceşti
4. Ciumagi
5. Dealu Corni
6. Găgeni
7. Măldăreşti
8. Olteanca
9. Păsculeşti
10. Popeşti

1. Săruleşti (1625)
2. Bereşti
3. Broşteni

32. LIVEZI

33. LUNGEŞTI

34. MALAIA
35. MATEEŞTI
36. MĂCIUCA

37. MĂDULARI

38. MĂLDĂREŞTI

39. MIHĂEŞTI

4. Mijaţi
5. Scoruşu
6. Şerbăneşti
7. Zărneşti

1. Livezi
2. Părăuşani
3. Pârâienii de Jos
4. Pârâienii de Mijloc
5. Pârâienii de Sus
6. Pleşoiu
7. Tina
1. Lungeşti
2. Carcadieşti
3. Dumbrava
4. Fumureni
5. Gănţulei
6. Stăneşti-Lunca
1. Malaia (1515)
2. Ciungetu
3. Săliştea
1. Mateeşti
2. Greci
3. Turceşti

1. Oveselu (1531)
2. Bocşa
3. Botorani
4. Ciocănari
5. Măciuceni
6. Măldăreşti
7. Popeşti
8. Ştefăneşti
9. Zăvoieni

1. Mădulari (1501)
2. Bălşoara
3. Bănţeşti
4. Dimuleşti
5. Iacovile
6. Mamu

1. Măldăreşti
2. Măldăreştii de Jos
3. Roşoveni
4. Telecheşti
1. Buleta
2. Arsanca
3. Bârseşti
4. Govora
5. Gurişoara
6. Măgura
7. Mihăeşti
8. Munteni
9. Negreni
10. Rugetu
11. Scărişoara
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40. MILCOIU

41. MITROFANI

42. MUEREASCA

12. Stupărei
13. Vulpueşti
1. Milcoiu
2. Căzăneşti
3. Ciuteşti
4. Izbăşeşti
5. Şuricaru
6. Tepşenari

1. Mitrofani (1626)
2. Cetăţeaua
3. Izvoraşu
4. Racu

1. Muereasca
2. Andreieşti
3. Frânceşti-Coasta
4. Găvăneşti
5. Hotarele
6. Muereasca de Sus
7. Pripoara
8. Şuta

43. NICOLAE BĂLCESCU 1. Rotărăşti
2. Băneşti
3. Corbii din Vale
4. Dosu Râului
5. Gâltofani
6. Ginerica
7. Linia Hanului
8. Măzăraru
9. Mângureni
10. Pleşoiu
11. Popeşti
12. Predeşti
13. Schitu
14. Şerbăneasa
15. Tufanii
16. Valea Bălcească
17. Valea Viei
44. OLANU

45. ORLEŞTI

46. OTEŞANI

1. Olanu
2. Casa Veche
3. Cioboţi
4. Drăgioiu
5. Nicoleşti
6. Stoicăneşti
1. Orleşti
2. Aureşti
3. Procopoaia
4. Scaioşi
5. Silea
1. Oteşani
2. Bogdăneşti
3. Cârstăneşti
4. Cuceşti
5. Sub Deal

1073

1074

Vâlcea

47. PĂUŞEŞTI

48. PĂUŞEŞTI-MĂGLAŞI

49. PERIŞANI

50. PESCEANA

51. PIETRARI
52. POPEŞTI

53. PRUNDENI

54. RACOVIŢA

55. ROEŞTI

1. Păuşeşti (1453)
2. Barcanele
3. Buzdugan
4. Cernelele
5. Păuşeşti-Otăsău
6. Şerbăneşti
7. Şoliceşti
8. Văleni

56. ROŞIILE

1. Păuşeşti-Măglaşi (1453)
2. Coasta
3. Pietrari
4. Ulmeţel
5. Valea Cheii (1580)
6. Vlăduceni (1608)
1. Perişani
2. Băiaşu
3. Mlăceni (1596)
4. Podeni
5. Poiana (1533)
6. Pripoare (1567)
7. Spinu
8. Surdoiu
1. Pesceana
2. Cermegeşti
3. Lupoaia
4. Negraia
5. Roeşti
6. Ursoaia

1. Pietrari
2. Pietrarii de Sus
1. Popeşti (1577)
2. Curtea
3. Dăeşti
4. Firijba
5. Meieni
6. Urşi
7. Valea Caselor
1. Prundeni
2. Bărbuceni
3. Călina
4. Zăvideni

1. Racoviţa
2. Balota
3. Blănoiu
4. Bradu-Clocotici
5. Copăceni
6. Gruiu Lupului
7. Tuţuleşti
1. Roeşti
2. Băiaşa
3. Băjenari
4. Bărbărigeni
5. Ciocâltei

57. RUNCU

58. SĂLĂTRUCEL

59. SCUNDU

60. SINEŞTI

61. SLĂTIOARA

62. STĂNEŞTI

6. Cueni
7. Frasina
8. Piscu Scoarţei
9. Râpa Cărămizii
10. Saioci
1. Roşiile (1560)
2. Balaciu
3. Cherăşti
4. Hotăroaia
5. Lupuieşti
6. Păsărei
7. Perteşti
8. Pleşeşti (1633)
9. Răţăleşti
10. Romaneşti
11. Zgubea
1. Runcu
2. Căligi
3. Gropeni
4. Snamăna
5. Surpaţi
6. Valea Babei
7. Vărateci

1. Sălătrucel (1488)
2. Păteşti
3. Seaca
4. Şerbăneşti
1. Scundu
2. Avrămeşti
3. Blejani
4. Crângu

1. Sineşti
2. Ciucheţi
3. Dealu Bisericii
4. Mijlocu
5. Popeşti
6. Urzica

1. Slătioara
2. Coasta Cerbului
3. Goruneşti
4. Milostea
5. Mogeşti
6. Rugetu
1. Stăneşti (1821)
2. Bărcăneşti
3. Cioponeşti
4. Cuculeşti
5. Gârnicetu
6. Linia Dealului
7. Suieşti
8. Valea Lungă
9. Vârleni

63. STOENEŞTI

64. STOILEŞTI

65. STROEŞTI

66. SUTEŞTI

67. ŞIRINEASA

68. ŞTEFĂNEŞTI

69. ŞUŞANI

70. TETOIU

1. Stoeneşti
2. Bârlogu
3. Budurăşti
4. Deleni
5. Dobriceni
6. Gruieri
7. Gruiu
8. Mogoşeşti
9. Neghineşti
10. Piscu Mare
11. Popeşti
12. Suseni
13. Zmeurătu
1. Stoileşti
2. Balomireasa
3. Bârsoiu
4. Bulagei
5. Delureni
6. Geamăna
7. Ghiobeşti
8. Giuroiu
9. Izvoru Rece
10. Malu
11. Neţeşti
12. Obogeni
13. Stăneşti
14. Urşi
15. Vlăduleşti

1. Stroeşti
2. Cireşu
3. Dianu
4. Obroceşti
5. Pojogi-Cerna

1. Suteşti (1514)
2. Boroşeşti
3. Măzili
4. Verdea

1. Şirineasa
2. Aricioaia
3. Ciorăşti
4. Slăviteşti
5. Valea Alunişului

1. Ştefăneşti
2. Condoieşti
3. Dobruşa
4. Şerbăneşti

1. Şuşani
2. Râmeşti (1642)
3. Sârbi (1531)
4. Stoiculeşti
5. Uşurei (1569)

1. Tetoiu
2. Băroiu
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71. TITEŞTI
72. TOMŞANI

73. VAIDEENI

74. VALEA MARE

75. VLĂDEŞTI

76. VOICEŞTI
77. VOINEASA
78. ZĂTRENI

3. Budele
4. Măneasa
5. Nenciuleşti
6. Popeşti
7. Ţepeşti

1. Titeşti (1526)
2. Bratoveşti
3. Cucoiu

1. Tomşani (1536)
2. Bălţăţeni
3. Bogdăneşti (1536)
4. Chiceni
5. Dumbrăveşti
6. Foleştii de Jos
7. Foleştii de Sus (1453)
8. Mireşti
1. Vaideeni (1504)
2. Cerna
3. Cornet
4. Izvoru Rece
5. Mariţa
1. Valea Mare
2. Bătăşani
3. Delureni
4. Drăganu
5. Mărgineni
6. Pietroasa
1. Vlădeşti
2. Fundătura
3. Pleaşa
4. Priporu
5. Trundin

1. Voiceşti
2. Tighina
3. Voiceştii din Vale
1. Voineasa (1496)
2. Valea Măceşului
3. Voineşiţa

1. Zătreni (1550)
2. Butanu
3. Ciorteşti (1617)
4. Dealu Glămeia
5. Dealu Văleni
6. Făureşti
7. Mănicea
8. Mecea
9. Olteţu
10. Săşcioara (1577)
11. Stanomiru (1581)
12. Valea Văleni
13. Văleni (1667)
14. Zătrenii de Sus
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VÂLCELE 1. Lac de acumulare creat pe
cursul mijlociu al Argeşului (dat în folosinţă în 1975), în arealul com. Merişani,
jud. Argeş, ale cărui ape sunt folosite
pentru hidrocentrala omonimă (11,5
MW). Vol.: 41,6 mil. m3.
2. Com. în jud. Covasna, alcătuită din
4 sate, situată în depresiunea cu acelaşi
nume, la 640–690 m alt., la poalele de S
ale M-ţilor Baraolt, pe pârâul Vâlcele, la
11 km V de municipiul Sfântu Gheorghe;
4 353 loc. (1 ian. 2011): 2 216 de sex masc.
şi 2 137 fem. Reşed. com. este satul Araci.
Expl. de gresii (în satul Ariuşd) şi de
nisipuri metalurgice (în satul Araci).
Producţie de mobilă şi de cherestea şi de
utilaje pentru prelucr. lemnului. Morărit;
produse de panificaţie. Confecţionarea
obiectelor din lemn şi din răchită (în satul
Hetea). Spital de patologie neuromusculară „Dr. Radu Horea”. Centru de
olărit, de ţesături şi cusături populare (în
satul Araci), renumit încă din sec. 17
pentru „cusături în ochi încrucişat”. Satul
Vâlcele, menţionat documentar, prima
oară, în 1468, este binecunoscut azi ca
staţiune balneoclimaterică de interes
general, cu funcţionare permanentă, cu
climat de depresiune intramontană, tonic,
cu veri răcoroase (în iul. temp. medie este
de 16,5°C) şi ierni friguroase (în ian.
media termică –4°C), precipitaţii atmosferice moderate (700 mm anual) şi izv.
cu ape minerale carbogazoase, bicarbonatate, calcice, sodice, magneziene, feruginoase, hipotone. Staţiunea este
recomandată pentru tratarea afecţiunilor
cardiovasculare (hipertensiune arterială,
arteriopatii periferice prin ateroscleroză,
boala Raynaud, varice), a celor digestive

(gastrite cronice hipoacide, constipaţie
cronică), hepato-biliare (dischinezie
biliară, colecistită cronică necalculoasă
sau calculoasă), a bolilor metabolice şi de
nutriţie (diabet zaharat, sindrom hiperuricemic), a celor urinare, endocrine,
respiratorii etc. Buvete pentru cură internă cu ape minerale. Sanatoriu balnear
pentru copiii bolnavi de hepatită. Staţie
de îmbuteliere a apelor minerale. Staţiunea a găzduit (27 aug.-3 sept. 1875) un
Congres internaţional de balneologie,
ocazie cu care s-a bătut şi o medalie
jubiliară. În satul Araci, menţionat
documentar în 1332, se află o biserică (sec.
14) care conservă un amvon sculptat în
piatră, în stil gotic, şi fragmente de frescă
originare. Pe terit. satului Ariuşd au fost
descoperite (1907–1913, 1973) vestigiile
unei întinse aşezări neolitice, caracteristice fazei de început a culturii Cucuteni
(mijlocul milen. 4–mijlocul milen. 3 î.Hr.),
cu inventar arheologic bogat: unelte din
silex, os, corn, cupru şi aur, topoare,
bijuterii din cupru şi mai ales vase
ceramice (fructiere, linguri, polonice, vase
mari de provizii etc.) de culoare neagră,
cenuşie, roşie sau brună, în două culori,
având o culoare de fond neagră sau brunroşcată pe care sunt realizate motive
ornamentale geometrice sau spiralomeandrice de culoare albă, şi în trei
culori, în care predomină vasele de
culoare roşie pe care sunt pictate motive
ornamentale (în general spiralo-meandrice) cu alb, roşu sau negru. Plastica este
reprezentată prin figurine zoomorfe şi
antropomorfe. Peste aşezarea neolitică
au fost identificate urme ale culturii Glina
III-Schneckenberg (sec. 18–16 î.Hr.)
aparţinând perioadei de început a Epocii
bronzului. În satul Vâlcele se află biserica

„Sfântul Teodor”, zidită în 1843–1844 pe
locul uneia din lemn din 1804, restaurată
în 2010-2011, declarată monument istoric,
şi o clădire cu două etaje, în stil elveţian,
construită în 1770 pe cheltuiala contelui
Nemeş; în satul Araci există o biserică din
sec. 15 (azi biserică reformată), cu
modificări din 1659, 1894 şi din sec. 20 şi
casa memorială a scriitorului Romulus
Cioflec (1882-1955), iar în satul Ariuşd, o
biserică din sec. 16 şi un parc geologic
(stâncile Ciocaşului).
3. Com. în jud. Olt, alcătuită din 3
sate, situată în partea de V a Câmpiei
Boian, pe cursul inf. al râului Iminog şi
în zona de izvor a râului Călmăţui; 2 783
loc. (1 ian. 2011): 1 374 de sex masc. şi
1 409 fem. Confecţii textile; morărit; produse de panificaţie. Creşterea bovinelor,
ovinelor şi caprinelor. Apicultură. Formaţie de căluşari. Biserica „Sfântul Nicolae”
(1882-1885) şi conacul „Momiceanu”
(1895), în satul Vâlcele.
VÂLCELELE 1. Com. în jud. Buzău,
formată dintr-un sat, situată în Câmpia
Râmnicului; 1 546 loc. (1 ian. 2011): 751 de
sex masc. şi 795 fem. Culturi de cereale,
plante tehnice, uleioase şi de nutreţ etc.
Satul Vâlcelele apare menţionat documentar în 1846.
2. Com. în jud. Călăraşi, alcătuită din
2 sate, situată în partea de S a Câmpiei
Bărăganului; 1 793 loc. (1 ian. 2011): 868
de sex masc. şi 925 fem. Nod rutier. În
satul Floroaica se află o frumoasă pădure
de foioase, căutată de turişti pentru
recreere. Satul Vâlcelele apare menţionat
documentar în 1896 cu numele Crucea
Giurca, din 1925 şi până la 1 ian. 1965,
satul şi com. V. s-au numit Crucea, iar
între 17 febr. 1968 şi 23 ian. 1981, com. V.
a făcut parte din jud. Ialomiţa.
VÂLCIU, braţ navigabil al Dunării, în
cursul ei inf., situat în partea de V a
Insulei Mari a Brăilei, între Dunăre (la V)
şi braţul Măcin (la E). Lungime: 60 km.
Se desprinde din apele Dunării şi ale braţului Măcin în aval de com. Giurgeni,
curgând paralel şi în apropierea Dunării.
Prin braţul V. se scurg c. 20% din apele
fluviului.

Vâlcele (2).
Pavilionul central

VÂLSAN, râu, afl. stg. al Argeşului pe
terit. com. Merişani (jud. Argeş); 76 km;
supr. bazinului: 347 km2. Izv. de pe
versantul de S al M-ţilor Făgăraş, de sub
vf. Moldoveanu, de la 2 310 m alt., curge

predominant pe direcţie N-S, drenând
mai întâi versanţii de S ai M-ţilor Făgăraş
şi Ghiţu, pe o pantă accentuată şi o vale
foarte îngustă, după care traversează
Muscelele şi Dealurile Argeşului unde
şi-a creat sectoare de vale înguste ce
alternează cu bazinete depresionare
(Brădetu, Valea lui Maş, Costeşti-Vâlsan
ş.a.). Debitul său multianual, în zona de
vărsare, este de 22 m3/s. Cursul superior
al râului V. a fost captat într-un mic lac
de derivaţie, creat în amonte de confl. cu
pârâul Dobroneagu, din care apele sunt
dirijate printr-un tunel spre lacul de
acumulare Vidraru al hidrocentralei de
pe râul Argeş. Pe cursul superior al râului
V. a fost construită o hidrocentrală cu o
putere instalată de 5 MW, dată în folosinţă
în 1969. Afl. pr.: Dobroneagu, Robaia,
Sobana, Topliţa, Buneşti. În cursul superior, între com. Muşeteşti şi Brăduleţ, pe
o lungime de 17 km, valea Vâlsanului a
fost declarată rezervaţie naturală faunistică, deoarece în apele sale trăieşte o
specie endemică de peşti (aspretele/Romanichtys valsanicola), descoperită
aici în 1957. Reducerea catastrofală a
debitului râului ca urmare a lucrărilor
hidroenergetice şi fenomenele de poluare
au adus această specie în pragul
dispariţiei.

VÂNĂTAREA LUI BUTEANU, vârf pe
creasta pr. a M-ţilor Făgăraş, situat în
partea de V a acestora, între vf.
Moldoveanu (la E) şi Negoiu (la V),
dominând lacurile glaciare Bâlea şi Capra
şi străjuind şoseaua transfăgărăşeană.
Alt.: 2 506 m. (al şaptelea vârf din ţară ca
înălţime după vârfurile Moldoveanu 2 544
m, Negoiu 2 535 m, Viştea Mare 2 527, m,
Lespezi 2 522 m, Parângu Mare 2 519 m
şi Păpuşa din M-ţii Retezat 2 508 m).

VÂNĂTĂRILE PONORULUI, zonă calcaroasă în M-ţii Trascău, în arealul com.
Ponor, jud. Alba, în perimetrul căreia s-au
produs mai multe prăbuşiri ce au
determinat formarea unor pereţi verticali
abrupţi, care închid între ei o arie depresionară de c. 80 m adâncime, străbătută
de trei pâraie (Valea Poienii, Valea
Ponorului, Valea Seacă). După ce pâraiele
se unesc într-un singur curs de apă,
acesta pătrunde printr-un aven în peştera
Dălbina, unde formează un curs subteran, cu cascade şi marmite de eroziune,
iar apoi reapare la zi sub numele de Valea
Morilor.

VÂNĂTORI 1. Com. în jud. Galaţi,
alcătuită din 3 sate, situată în SE Câmpiei
Covurlui, pe dr. cursului inf. al râului
Chineja şi pe ţărmul de V al lacului
Brateş; 4 917 loc. (1 ian. 2011): 2 505 de
sex masc. şi 2 412 fem. Producţie de
aparate electrocasnice, de mobilă, de
săpun şi detergenţi. Culturi de cereale,
legume etc. Creşterea bovinelor. Complex
avicol. Pescuit. Viticultură. Satul Vânători
a fost înfiinţat în 1879, iar satul Odaia
Manolache este atestat documentar la 8
sept. 1675.
2. Com. în jud. Iaşi, alcătuită din 5
sate, situată în SE Pod. Sucevei, în zona
Colinelor Dealu Mare-Hârlău, pe stg.
râului Sireţel; 4 655 loc. (1 ian. 2011): 2 372
de sex masc. şi 2 283 fem. Prelucr. lemnului.
Satul Vânători a fost întemeiat în 1864 cu
numele Stolniceni-Ghiţescu, nume pe care
l-a purtat până la 1 ian. 1965. Moară de
cereale. Satul Hârtoape, atestat documentar în 1470, a fost (în sec. 19 şi prima
jumătate a sec. 20) un important centru de
confecţionare a cojoacelor şi cheptarelor.
3. Com. în jud. Mehedinţi, alcătuită din
2 sate, situată în SE Câmpiei Blahniţei, pe
cursul inf. al râului Drincea; 2 061 loc. (1
ian. 2011): 1 033 de sex masc. şi 1 028 fem.
Satul Vânători a fost întemeiat în 1891 prin
împroprietărirea însurăţeilor. Până la 7 apr.
2004, com. V. a avut în componenţă satele
Braniştea şi Goanţa, care la acea dată au
format com. Braniştea, jud. Mehedinţi.
4. Com. în jud. Mureş, alcătuită din 5
sate, situată în Pod. Târnavelor, pe cursul
superior al râului Târnava Mare; 4 264 loc.
(1 ian. 2011): 2 126 de sex masc. şi 2 138
fem. Staţie de c.f. (nod feroviar), în satul
Vânători. Fabrică de nutreţuri concentrate. Creşterea ovinelor (în satele Feleag
şi Archita). Pomicultură (meri, pruni,
peri). În satul Archita, atestat documentar
în 1341, se află una dintre cele mai
puternice şi impozante cetăţi ţărăneşti din
Transilvania, datând din sec. 15, cu dublă
incintă străjuită de 7 turnuri de apărare
de formă pătrată. În incinta cetăţii există
o biserică evanghelică, iniţial bazilică
romanică (sec. 13), având nava centrală şi
corul supraînălţate la sf. sec. 15. În satul
Vânători, menţionat documentar, prima
oară, în 1329 cu numele Villa Eyanis, se
află o biserică ortodoxă, din lemn, cu
hramul „Sfântul Gheorghe” (1801) şi una
din cărămidă (1902). Motel. Popas turistic.
Agroturism.
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5. Com. în jud. Vrancea, alcătuită din
7 sate, situată în partea de N a Câmpiei
Siretului Inferior, pe cursul inf. al râului
Putna; 6 123 loc. (1 ian. 2011): 3 071 de
sex masc. şi 3 052 fem. Prelucr. metalelor.
Creşterea porcinelor. În satul Mirceştii
Vechi se află biserica având hramul
„Sfinţii Voievozi”, ctitorie din sec. 18 a
lui Constantin Mavrocordat. Fond cinegetic (fazani, prepeliţe, potârnichi ş.a.).

VÂNĂTORII MICI, com. în jud. Giurgiu,
alcătuită din 8 sate, situată în Câmpia
Găvanu-Burdea, pe râul Neajlov, pe
autostrada Bucureşti–Piteşti; 4 558 loc.
(1 ian. 2011): 2 221 de sex masc. şi 2 337
fem. Nod rutier. Expl. de petrol. Între 17
febr. 1968 şi 23 ian. 1981 a făcut parte din
jud. Ilfov. Bisericile cu hramurile „Sfântul
Nicolae” (1827) şi „Sfântul Gheorghe”
(1850–1857), în satele Izvoru şi Vânătorii
Mici. În satul Izvoru (numit în trecut
Corbii Ciungi) se află o rezervaţie naturală
(5 ha), înfiinţată la 5 iun. 1966, cu
numeroase izvoare reci (11–12°C) care
apar la baza terasei Neajlovului, care au
contribuit la conservarea unor nevertebrate rare, de climă rece, cum sunt
turbelariatul Dugesia gonocephala, ostracodul Ilyodromus olivaceus ş.a. Această
rezervaţie constituie cel mai avansat
punct de răspândire spre S a acestor
nevertebrate.
VÂNĂTORI-NEAMŢ, com. în jud. Neamţ,
alcătuită din 4 sate, situată în zona de
contact a Subcarpaţilor Neamţului cu
M-ţii Stânişoarei, la poalele de S ale
Culmii Pleşu, pe cursul mijlociu al râului
Neamţ (Ozana), la confl. cu Nemţişor;
8 839 loc. (1 ian. 2011): 4 494 de sex masc.
şi 4 345 fem. Producţie de utilaje pentru
construcţii, de încălţăminte, de mobilă şi
cherestea, de confecţii şi tricotaje, de
articole pentru nou născuţi şi de
cărămidă. Prelucr. cauciucului; confecţii
metalice. Culturi de flori. Muzeu memorial „Mihail Sadoveanu” (f. 1966) care
cuprinde fotocopii după manuscrise,
scrisori, ziare, precum şi ediţii princeps
ale operei sadoveniene, cărţi rare,
mobilier ş.a. În arealul satului VânătoriNeamţ au fost descoperite (1953) vestigiile unei aşezări neolitice, aparţinând
culturii Cucuteni (faza B), în care s-a găsit
o figurină feminină, numită „Venus de
la Vânători”. Satul Vânători-Neamţ apare
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menţionat documentar, prima oară, la 25
ian. 1446, într-un act prin care Ştefan cel
Mare dăruia logofătului Mihai satul
Vânători, iar apoi la 25 apr. 1607, într-un
act de danie către mănăstirea Secu,
semnat de Simion Movilă. În satul
Mânăstirea Neamţ se află mănăstirea
Sihăstria (de călugări), iniţial cu o biserică
din lemn, ctitorie din anul 1655 a
sihastrului Atanasie, căzută în ruină la
sf. sec. 17 şi începutul sec. 18. În anii 17301734, episcopul Ghedeon al Romanului
a zidit o biserică pe locul celei vechi. În
1821 mănăstirea a fost incediată de turci,
lucrările de refacere a acesteia începând
în 1824 şi terminându-se în 1825. Atunci
s-au reconstruit biserica având hramul
„Naşterea Maicii Domnului”, turnulclopotniţă, chiliile şi s-a construit zidul
de incintă cu turnul porţii de intrare. În
1837 a fost construit paraclisul din lemn
cu hramul „Sfinţii Părinţi Ioachim şi
Ana”. Între 1870 şi 1910, complexul
monahal a rămas în paragină, dar a fost
refăcut ulterior. În vara anului 1941,
paraclisul şi o parte din chilii au fost
mistuite de un incendiu, dar în perioada
1942-1946 s-a ridicat un nou paraclis şi a
fost reconstruit un corp de chilii cu peste
20 de încăperi prin efortul părintelui
Cleopa, stareţul de atunci al acestei
mănăstiri. Biserica centrală a mănăstirii,
cu hramul „Naşterea Maicii Domnului”
a fost restaurată şi pictată după
cutremurul din 4 mart. 1977 (picturile
interioare realizate de protosinghelul
Bartolomeu Florea) şi resfinţită în 1988.
La 1 mai 1995 a început construirea unei
noi biserici cu hramul „Sfânta Teodora”
de la Sihla a cărui sfinţire a avut loc în
1999. La această mănăstire a trăit
părintele Cleopa între 1929 şi 1998 cu
câteva întreruperi şi înmormântat aici.
Tot în satul Vânători-Neamţ se află
mănăstirea Neamţ (de călugări), iniţial un
schit cu biserică din lemn, numită Biserica
Albă, ctitorie călugărească de la sf. sec.
13. Către sf. sec.14, domnul Moldovei,
Petru I (Muşat) a zidit o biserică pe locul
celei din lemn, consemnată documentar
la 7 iun. 1407 într-un act semnat de
Vlădica Iosif (rudă a domnului Petru I),
primul Mitropolit al Moldovei recunoscut de Patriarhia din Constantinopol
în anul 1401. Distrusă de incendiul din
1467, biserica mănăstirii a fost

Vânatori-Neamţ.
Biserica „Înălţarea
Domnului” a
mănăstirii Neamţ

reconstruită de domnul Ştefan cel Mare,
dar cutremurul din 1471 a zdruncinat-o
din temelii, provocându-i mari stricăciuni. Pe locul bisericii ruinată de
cutremur, Ştefan cel Mare a construit o
biserică nouă, de mari dimensiuni (40 m
lungime şi 23 m înălţimea turlei), cu
hramul „Înălţarea Domnului”, sfinţită la
14 nov. 1497. Biserica mănăstirii este un
monument de arhitectură care încununează stilul moldovenesc al epocii lui
Ştefan cel Mare, caracterizat prin armonia
formelor arhitectonice şi prin frumuseţea
decoraţiei faţadelor (benzi de ceramică
smălţuită, ocniţe pictate, ancadramente
de factură gotică la uşi şi ferestre, contraforturi ş.a.). Picturile murale interioare,
originare, au fost afectate de frecventele
incendii, fiind refăcute în anii 1671, 1696,
1830 şi 1862, fragmente de fresce originare păstrându-se în altar, în naos şi
camera mormintelor, iar în pridvor şi
pronaos picturile sunt din timpul
domniei lui Petru Rareş. Ansamblul
monahal a fost supus unor ample lucrări
de restaurare în 1954–1961. În biserica
mănăstirii se află mormântul lui Ştefan
II, fiul lui Alexandru cel Bun şi unchiul
lui Ştefan cel Mare. În incinta complexului monastic se mai află paraclisele „Buna
Vestire” (sec. 16, refăcut în 1821), „Sfântul
Gheorghe” (1796, refăcut în 1826) şi
„Adormirea Maicii Domnului” (sec. 18,
cu unele transformări din 1843), un turnclopotniţă (1497), aghiasmarul, numeroase chilii şi turnuri de apărare. În Evul
Mediu, mănăstirea Neamţ a fost un
important focar de cultură şi artă al
Moldovei, în cadrul căreia funcţiona o
şcoală de caligrafi şi miniaturişti
(întemeiată la începutul sec. 15 de Gavriil
Uric). În sec. 16, la această mănăstire au
trăit şi activat cronicarii Macarie şi
Eftimie, iar în sec. 18, călugărul rus Paisie

(Petru Velicikovski) − stareţ al mănăstirii
Neamţ în anii 1779-1794. În 1808, Veniamin Costache, mitropolit al Moldovei, a
înfiinţat aici o tipografie şi un atelier de
xilogravură. În prezent, aici funcţionează
o tipografie mitropolitană, ateliere de
tâmplărie, fierărie ş.a., un seminar teologic al Arhiepiscopiei Iaşului, o bibliotecă
mănăstirească (c. 18 000 vol. şi numeroase manuscrise, din care peste 200 sunt
în limba slavonă, 80 în limba greacă şi
150 în limba română, datând din sec. 14–
19) şi un muzeu de artă religioasă (obiecte
de cult, icoane vechi etc.). În satul
Mânăstirea Neamţ se mai află schitul
„Sihla” (sec. 18), cu o bisericuţă din lemn
de brad, aflată sub o stâncă, cu hramul
„Schimbarea la Faţă”, construită în 1763
de Ioniţă Cantacuzino şi o biserică din
lemn cu hramul „Naşterea Sfântului Ioan
Botezătorul”, construită în 1813, refăcută
de mai multe ori, ultima refacere datând
din 1973 şi pictată la interior în 1974 de
Vasile Paşcu din Focşani; schitul „Vovidenia” (ctitorie din 1749-1751
1751 a episcopului
Ioanichie al Romanului); schitul,
„Pocrov”, cu o biserică din lemn cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului”
(1706), cu picturi interioare refăcute în
1984-1988, cu un paraclis cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului” (1847) şi
cu un corp de clădire cu mai multe chilii
construit în 1993; schitul „Icoana Veche”
cu biserica „Sfântul Antonie cel Mare”
(sec. 18, refăcută după 1990), precum şi
bisericile „Sfântul Pantelimon” (1820,
refăcută în 1843), „Sfântul Ioan
Boguslavul” (1834), cea cu dublu hram „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”
şi „Sfântul Spiridon” (1849–1857) şi
biserica din lemn „Acoperământul Maicii
Domnului” (1714). Pe terit. com. V.-N.
mai există şi mănăstirea Secu (de
călugări), situată la poalele de NE ale

M-ţilor Stânişoarei, pe malul râului Secu,
iniţial un schit, cu biserica din lemn cu
hramul „Naşterea Sfântului Ioan
Botezătorul”, întemeiat în prima jumătate
a sec. 15 de sihastrul Zosim, numit ulterior schitul lui Zosim. În 1530, domnul
Petru Rareş a construit, pe locul bisericii
din lemn, o biserică voievodală, înconjurată cu zid de incintă în anul 1550. Spre
sf. sec. 16, biserica zidită de Petru Rareş
şi construcţiile adiacente se aflau în ruină.
În perioada 7 iun. − 5 oct. 1602 a fost
construită o nouă biserică, având hramul
„Tăierea Capului Sfântului Ioan
Botezătorul”, pe cheltuiala marelui vornic
Nestor Ureche şi a soţiei sale Mitrofana
(părinţii cronicarului Grigore Ureche),
aceştia înzestrând-o cu moşii, odoare,
cărţi ş.a. În sec. 18, biserica a fost amplificată prin adăugarea unui pridvor, iar
în 1818 i s-a adăugat o a doua turlă. În
toamna anului 1821 a fost incendiată de
către turci pentru a-i extermina pe grecii
eterişti care se baricadaseră în biserică.
Refăcută după incendiu, între 1821 şi
1825, bisericii i s-au adăugat (1850) un alt
pridvor mai mic, un diaconicon şi i s-a
refăcut în întregime pictura murală
interioară. Biserica are 30 m lungime şi
9,50 m înălţimea pereţilor, faţadele sunt
împărţite în două registre de un brâu
median realizat din cărămizi dispuse în
zimţi şi este înconjurată de o puternică
centură de ziduri, străjuită de turnuri de
apărare la colţuri. În interiorul incintei
monahale mai există paraclisele cu
hramurile „Sfântul Nicolae” (1821–1824)
şi „Adormirea Maicii Domnului” (1610),
iar în cimitir, o biserică având hramul
„Sfântul Ioan Botezătorul” (1832). În
încăperea mormintelor dintre pronaos şi
naos sunt înmormântaţi mitropolitul
Varlaam († 1657), vornicul Nestor
Ureche(† 1617) şi soţia acestuia din urmă,
Mitrofana(† 1633). Mănăstirea Secu are
un interesant muzeu de artă religioasă
(vase liturgice, o cruce din lemn de
măslin, de la Muntele Athos, veşminte,
broderii, covoare, manuscrise vechi, o
evanghelie din 1664 etc.) şi o valoroasă
bibliotecă cu tipărituri vechi. Ansamblul
monahal Secu a fost supus unor ample
lucrări de restaurare în anii 1966–1976.
În com. V.-N. există un popas turistic şi
o pădure seculară de stejar (Quercus
robur), extinsă pe 70,6 ha, declarată
rezervaţie forestieră. Această pădure face
parte dintr-un corp mult mai mare, extins

pe 30 818 ha, situat pe versantul de E al
M-ţilor Stânişoara în raza comunelor
Crăcăoani, Agapia, Vânători-Neamţ,
oraşul Târgu-Neamţ şi staţiunile balneoclimaterice Bălţăţeşti şi Oglinzi şi declarat
Parc Natural în 1999. Alături de stejar mai
vegetează carpenul (Carpinus betulus),
fagul (Fagus sylvatica), jugastrul (Acer
campestre) ş.a., numeroşi arbuşti
(alun/Corylus avellana, păducel/Crataegus
monogyna, corn/Cornus mas ş.a.) şi variate
specii de plante ierboase, ca limbaşarpelui (Ophioglossum vulgatum),
sânzienele de pădure (Galium vernum),
lăcrămioarele (Convallaria majalis) etc. În
interiorul Parcului Natural VânătoriNeamţ trăiesc urşi bruni, lupi, vulpi,
pisici sălbatice, râşi, cerbi, căpriori,
mistreţi ş.a., iar în 1968 a fost înfiinţată o
rezervaţie de zimbri, numită rezervaţia
„Dragoş Vodă” prin aducerea a trei
exemplare din Polonia şi a încă cinci
exemplare aduse din U.R.S.S. la 24 nov.
1977. În anul 2005 au mai fost cumpăraţi
trei masculi şi o femelă din Elveţia, astfel
că în prezent în această rezervaţie există
24 de zimbri.
VÂNJULEŢ, com. în jud. Mehedinţi,
alcătuită din 2 sate, situată în zona de
contact a Câmpiei Blahniţei cu Piem.
Bălăciţei, pe dr. râului Blahniţa; 1 819 loc.
(1 ian. 2011): 986 de sex masc. şi 923 fem.
Viticultură. Biserică din 1899.

VÂNJU MARE, oraş în jud. Mehedinţi,
situat în zona de contact a Câmpiei
Blahniţei cu Piem. Bălăciţei, la 100 m alt.,
la 32 km SE de municipiul DrobetaTurnu Severin; 6 187 loc. (1 ian. 2011):
3 051 de sex masc. şi 3 136 fem. Supr.: 76,2
km2, din care 3,8 km2 în intravilan;
densitatea: 1 628 loc./km2. Nod rutier.
Producţie de confecţii bărbăteşti (cămăşi),
tricotaje, cherestea şi produse alim.
(preparate din lapte, panificaţie). Morărit.
Centru viticol. Piaţă agricolă. Istoric. În
perimetrul actualului oraş au fost
descoperite vestigii arheologice datând
din Neolitic, Epoca fierului şi din
perioada dacică. Prima menţiune
documentară referitoare la localit. V.M.
datează din 1772, iar la 17 febr. 1968 a fost
declarat oraş. În prezent are în subordine
ad-tivă 4 sate: Bucura, Nicolae Bălcescu,
Oreviţa Mare (atestată documentar în
1652), Traian. În arealul oraşului (în extravilan) se află o pădure de agrement, cu o
zonă de interes cinegetic. Rezervaţia
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naturală „Lunca Vânjului” – o pădure de
luncă alcătuită din stejar, frasin, arţar
tătăresc. În pătura ierbacee vegetează,
printre altele, mărgăritarul (Convallaria
majalis).
VÂNTULUI, Peştera ~ Õ Peştera
Vântului.

VÂRCIOROG 1. Dealurile Vârciorogului, zonă deluroasă în NE Dealurilor
Pădurii Craiului (parte componentă a
acestora), la contactul cu M-ţii Pădurea
Craiului. Sunt alcătuite din argile, marne
argiloase şi nisipoase, conglomerate,
nisipuri loessoide şi pietrişuri.
2. Com. în jud. Bihor, alcătuită din 4
sate, situată la poalele de NV ale M-ţilor
Pădurea Craiului, în zona de contact cu
Dealurile Vârciorogului; 2 175 loc. (1 ian.
2011): 1 121 de sex masc. şi 1 054 fem. Expl.
de bauxită. Prelucr. lemnului. În satul
Vârciorog, menţionat documentar în 1492,
se află biserica din lemn „Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil” (1703), monument istoric,
bogat ornamentată cu decor sculptat, şi
biserica de zid „Sfântul Ioan Botezătorul"
(1999-2009); bisericile ortodoxe, din lemn,
cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului”
(1737, pictată în 1808) şi „Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil” (1759), în satele Surducel
şi Fâşca.
VÂRCIOROVA 1. Rezervaţia naturală
~ Õ Gura Văii (2).
2. Õ Drobeta-Turnu Severin.

VÂRFU CÂMPULUI, com. în jud.
Botoşani, alcătuită din 6 sate, situată în
NE Pod. Sucevei, la poalele de SV al
Dealului Bour, pe stg. văii superioare a
Siretului; 3 764 loc. (1 ian. 2011): 1 837 de
sex masc. şi 1 927 fem. Producţie de cărămizi . Produse de artizanat (obiecte
împletite din nuiele). Nod rutier. Creşterea bovinelor. Muzeu etnografic. În
satul Vârfu Câmpului, atestat documentar în 1772, se află biserica „Sfântul
Dumitru”, zidită în 1861–1864 din
iniţiativa principesei Aglaia Moruzzi, în
satul Ionăşeni există conacul „Scarlat
Rosetti” construit în 1890, azi şcoală, iar
în satul Maghera este conacul prinţului
Dimitrie P. Moruzzi (sec. 19) cu parc de
stejari multiseculari. La 16 mart. 2006, în
componenţa com. V.C. au mai fost incluse
fostele sate Dobrinăuţi-Hăpăi (atestat
documentar la 30 mart. 1392), Maghera
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Vârfu cu Dor

şi Pustoaia care fuseseră desfiinţate la 17
febr. 1968.

VÂRFU CU DOR, vârf în partea de S a
masivului Bucegi, alcătuit din conglomerate, care străjuieşte spre V oraşul
Sinaia. Alt.: 2 030 m. Acoperit cu păşuni
alpine. Uşor accesibil pe poteci marcate,
cu telecabina sau cu telescaunul (de la
„Cota 1400” până la cabana Mioriţa şi de
acolo pe potecă). Are pante propice
practicării sporturilor de iarnă. Obiectiv
turistic. Punct de plecare către celelalte
obiective turistice din M-ţii Bucegi (către
Peştera Ialomiţei, vf. Omu, cabanele şi
hotelurile de pe platoul Bucegilor etc.).
VÂRFU FLORII Õ Preluca.

VÂRFU LUI PĂTRU, vârf în partea
central-sudică a masivului Şureanu,
reprezentând alt. max. a acestuia
(2 130 m).

VÂRFU LUI STAN, vârf în partea
centrală a M-ţilor Mehedinţi, constituind
alt. max. a acestora (1 466 m).
VÂRFU MARE, vârf în Munceii Vinţului,
constituind alt. max. a acestora (1 011 m).

VÂRFU MĂGURII, vârf în masivul
deluros Măgura Odobeştilor, constituind
alt. max. a acestuia (996 m) şi cea mai
înaltă cotă din Subcarpaţii Vrancei.
VÂRFU PAHARNICULUI Õ Paharnicului.
VÂRFU PIETRII Õ Pietrii, Vârfu ~.

VÂRFURAŞUL, Peştera ~, peşteră în
M-ţii Vlădeasa, săpată de pârâul Valea
Seacă, situată la 1 240 m alt. Lungimea
galeriilor: 2 420 m. Dezvoltată în calcarele
tithonice metamorfozate, cristaline,
peştera are forma literei U, larg deschis,
străbătută de pârâul Valea Seacă. Prezintă un sistem de galerii îngemănate,
bogate în concreţiuni, în cadrul cărora se
evidenţiază culoarea albă, intensă, a
rocilor calcaroase. Cunoscută şi sub
numele de Peştera cu gheaţă datorită
faptului că în interiorul ei se menţin
formaţiuni de gheaţă până în luna iulie,
favorizate de prezenţa temp. scăzute (în
medie 5°C).

VÂRFURI, com. în jud. Dâmboviţa,
alcătuită din 7 sate, situată în Subcarpaţii
Ialomiţei; 1 933 loc. (1 ian. 2011): 948 de
sex masc. şi 985 fem. Prelucr. lemnului.
Pomicultură. Creşterea porcinelor şi

păsărilor. În satul Vârfuri, atestat documentar în anul 1800, se află biserica
având dublu hram – „Duminica Tuturor
Sfinţilor” şi „Buna Vestire” (1862).

VÂRFURILE, com. în jud. Arad, alcătuită
din 8 sate, situată în Depr. Hălmagiu, la
poalele de SE ale M-ţilor Codru-Moma,
pe cursul superior al Crişului Alb; 2 858
loc. (1 ian. 2011): 1 392 de sex masc. şi
1 466 fem. Staţie de c.f. (în satul
Vârfurile). Nod rutier. Expl. de andezit
şi forestiere. Pomicultură (meri, pruni).
Centru de confecţionare a uneltelor din
lemn, în special furci pentru munci
agricole (în satul Lazuri). În satul Avram
Iancu are loc anual, în luna iunie, manifestarea etno-folclorică numită „Nedeia
de la Tăcăşele”. În satul Vârfurile, atestat
documentar în 1390, se află biserica
„Sfinţii Arhangheli” (1889) şi ruinele unei
cetăţi din sec. 16. Zonă de interes
cinegetic (în satul Lazuri). Până în 1926,
satul şi com. V. s-au numit Ciuci. Bisericile
din lemn cu hramurile „Naşterea Maicii
Domnului” (1751), „Sfinţii Cosma şi
Damian” (1784, cu iconostas pictat) şi
„Înălţarea Domnului” (1907), în satele
Poiana, Vidra şi Groşi. Agroturism.
VÂRFU ROŞU Õ Roşu (2).

VÂRGHIŞ, com. în jud. Covasna, formată
dintr-un sat, situată în NV Depr. Baraolt,
la poalele de S ale M-ţilor Harghita şi cele
de NE ale M-ţilor Perşani, la 500 m alt.,
pe râul Vârghiş; 1 768 loc. (1 ian. 2011):
917 de sex masc. şi 851 fem. Expl. de
lignit, de calcare şi serpentine. Producţie
de var. Prelucr. lemnului. Centru de
cioplituri şi sculpturi în lemn, de
confecţionare a mobilierului pictat în stil
popular şi de construcţie a porţilor
secuieşti. Staţie de îmbuteliere a apelor
minerale. Izv. cu ape minerale carbogazoase, feruginoase, bicarbonatate, calcice,
magneziene, sodice, cu mineralizare
ridiată (290 mg ‰), hipotone, folosite ca
ape de masă, dar şi pentru tratarea
afecţiunilor hepato-biliare (dischinezie
biliară, colecistită cronică, litiază biliară).
Parc dendrologic, cu exemplare seculare
de stejar, frasin, paltin, în mijlocul căruia
se află castelul baronului „Daniel” (sec.
16, restaurat în 1723, amplificat în 1797,
cu bastion din 1850-1853). Biserica din
lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil” (1807); biserica unitariană (18131820); biserică reformată (1847). Poiană

cu narcise (3 ha) ocrotită de lege. Satul
Vârghiş apare menţionat documentar în
1334, cu numele Sacerdos de Villa Wardach.
Agroturism.

VÂRLEZI, com. în jud. Galaţi, alcătuită
din 2 sate, situată în partea de SE a Pod.
Covurlui, pe stg. văii superioare a râului
Suha; 2 104 loc. (1 ian. 2011): 1 056 de sex
masc. şi 1 048 fem. Nod rutier. Culturi de
cereale, floarea-soarelui, cartofi, fasole
ş.a. Creşterea bovinelor, ovinelor, porcinelor. Apicultură. Pomicultură. Viticultură. În satul Vârlezi se află o biserică
având dublu hram – „Sfinţii Voievozi” şi
„Sfântul Ioan Botezătorul” (ante 1809,
restaurată în anii 1832–1833), iar în satul
Crăieşti există biserica „Adormirea Maicii
Domnului” (1852).

VÂRŞOLŢ, com. în jud. Sălaj, alcătuită
din 3 sate, situată în Depr. Şimleu, la
poalele Măgurii Şimleului, pe cursul
superior al râului Crasna, la confl. cu
Coliţca; 2 326 loc. (1 ian. 2011): 1 164 de
sex masc. şi 1 162 fem. Prelucr. lemnului.
Produse de panificaţie. Legumicultură.
Nod rutier. Satul Vârşolţ apare menţionat
documentar, prima oară, în 1341. În satul
Recea, atestat documentar în 1326, se află
o biserică ortodoxă, din lemn, cu turnclopotniţă (ambele din 1754). Agroturism.
VÂRTEŞCOIU, com. în jud. Vrancea,
alcătuită din 6 sate, situată în zona de
contact a Câmpiei Râmnicului cu
Subcarpaţii Vrancei, la poalele de E-NE
ale Dealului Deleanu, pe râul Milcov;
3 512 loc. (1 ian. 2011): 1 736 de sex masc.
şi 1 776 fem. Centru viticol (podgoriile
Vârteşcoiu şi Faraoanele, profilate pe
soiurile Fetească neagră, Merlot, Muscat
Ottonel). Pe terit. satului Vârteşcoiu au
fost descoperite (1926, 1929) vestigiile
unei aşezări carpice, cu o necropolă de
incineraţie, datând din sec. 2–3, cu
inventar sărac (cercei din argint în
filigran, urne). Biserica „Sfinţii Voievozi”
(1860), în satul Olteni.

VÂRTOAPE, com. în jud. Teleorman,
alcătuită din 3 sate, situată în Câmpia
Găvanu-Burdea, pe Râu Câinelui; 2 918
loc. (1 ian. 2011): 1 402 de sex masc. şi
1 516 fem. Reşed. com. este satul Vârtoapele de Sus. Nod rutier. Haltă de c.f. (în
satul Vârtoapele de Sus). Culturi de
cereale, plante tehnice, uleioase şi de
nutreţ etc. Biserică (1890).

VÂRTOP 1. Gheţarul de la ~, peşteră
situată în partea de S a M-ţilor Bihor, la
1 200 m alt., în arealul satului Casa de
Piatră (com. Arieşeni, jud. Alba).
Lungime: 300 m. Explorată prima oară în
1955. Este o peşteră fosilă, cu concreţiuni
bogate, cu gheaţă perenă şi cu mult
grohotiş în sala de intrare. Din sala de
intrare (75 m lărgime) porneşte o galerie
îngustă (30 cm diametru, 15 m lungime,
8 m diferenţă de nivel) care face legătura
cu alte trei săli succesive (Sala Domului,
Sala Minunilor, Sala Mare) în care se
găsesc numeroase stalagmite (5 m înălţime), scurgeri parietale în formă de
pagode, coloane, domuri, curgeri de
calcit etc. Declarată monument al naturii
(1957) şi rezervaţie speologică (1969).
2. Com. în jud. Dolj, formată dintr-un
sat, situată în zona de contact a Câmpiei
Desnăţuiului cu Piem. Bălăciţei, pe râul
Baboia; 1 557 loc. (1 ian. 2011): 773 de sex
masc. şi 784 fem. Nod rutier. Culturi de
cereale, plante tehnice, uleioase şi de
nutreţ ş.a. Viticultură. Creşterea bovinelor. Lac de acumulare (17 ha). Satul
Vârtop a luat fiinţă în anul 1700. Pe terit.
com. au fost descoperite mai multe
vestigii arheologice: o aşezare şi mai
mulţi tumuli datând din prima Epocă a
fierului (c. 1 200–450/300 î.Hr.) în care
s-au găsit vase mari de provizii, intens
lustruite; un tezaur de argint (monede
dacice, fibule) din perioada dacică; o
fibulă digitată cu picior cu buton
prosomorf (sec. 7 d.Hr.). Biserica având
dublu hram – „Sfântul Nicolae” şi „Sfinţii
Împăraţi Constantin şi Elena”, construită
în 1800–1805 prin strădania arnăutului
Cârstea, zugrăvită în 1828 prin grija lui
Constantin Brăiloiu, repictată în 1894 şi
restaurată în anii 1932–1934.
VÂRTOPU, vârf în M-ţii Făgăraş (2 499 m).

VÂRVORU DE JOS, com. în jud. Dolj,
alcătuită din 8 sate, situată în partea de
NE a Câmpiei Desnăţuiului, pe cursul
inf. al râului Terpeziţa, la confl. cu râul
Desnăţui; 2 918 loc. (1 ian. 2011): 1 372 de
sex masc. şi 1 546 fem. Nod rutier.
Morărit. Apicultură. Pomicultură. Culturi
de cereale, plante tehnice şi de nutreţ,
floarea-soarelui, leguminoase pentru
boabe, legume ş.a. Viticultură. Piscicultură (în lacul Fântânele). Până la 1 ian.
1965, satul şi com. Vârvoru de Jos s-au
numit Ruptura. În satul Ciutura se află o

biserică de schit cu hramul „Sfinţii
Voievozi” (1548, cu pridvor adăugat în
anii 1654–1658), ctitorie a marelui
postelnic Istrate Leurdeanu, refăcută din
temelii în perioada 1851–1852 prin
strădania egumenului Dorotei, cu picturi
murale interioare din 1853, declarată
monument istoric; bisericile cu hramurile
„Adormirea Maicii Domnului” (zidită în
anii 1871–1875, pe locul unei biserici din
lemn ce data din 1640) şi „Sfinţii
Voievozi” (construită în 1891 pe locul
uneia din lemn din 1750), în satele Vârvor
şi Gabru. Satul Vârvoru de Jos este atestat
documentar în 1864.
VECHEL Õ Veţel.

VECSEY Õ Victor Vlad Delamarina.

VEDEA 1. Râu în partea de S a României,
afl. stg. al Dunării pe terit. com. Pietroşani
(jud. Teleorman); 215 km; supr. bazinului: 5 450 km2. Izv. din zona de N a
Platformei Cotmeana, de la 435 m alt.,
din arealul com. Morăreşti (jud. Argeş)
şi se încadrează pe o direcţie generală de
curgere NV-SE, străbătând mai întâi pe
direcţie N–S (iar în aval de com. Spineni
se îndreaptă spre SE), Platforma Cotmeana, în cadrul căreia formează o vale
adâncă, cu pante accentuate (în medie
4-10‰), apoi drenează câmpiile Boian,
Găvanu-Burdea şi Burnas, unde panta
scade sub 1‰ şi cursul devine leneş şi
foarte meandrat. Bazinul său are o formă
dendritică şi o puternică asimetrie spre
stg. Debitul mediu multianual al râului
V. este de 13,6 m3/s în zona de vărsare.
În perioadele de secetă îndelungată râul
tinde să sece. Afl. pr.: Plapcea, Dorofei,
Bratcov, Vediţa, Cotmeana, Burdea, Râu
Câinelui, Teleorman.
2. Com. în jud. Argeş, alcătuită din
19 sate, situată în SE Platformei
Cotmeana; 3 971 loc. (1 ian. 2011): 1 862
de sex masc. şi 1 929 fem. Nod rutier.
Expl. de petrol (în satele Vedea şi Vaţa).
Reparaţii de utilaj petrolier. Prelucr.
lemnului. Produse alim. Pomicultură
(meri, pruni). Până la 1 ian. 1965, satul şi
com. V. s-au numit Gura Boului.
3. Com. în jud. Giurgiu, formată
dintr-un sat, situată în SV Câmpiei
Burnas, pe stg. văii Dunării şi pe pârâul
Pasărea, la graniţa cu Bulgaria; 2 855 loc.
(1 ian. 2011): 1 414 de sex masc. şi 1 441
fem. Culturi de cereale, plante tehnice,
uleioase şi de nutreţ, legume etc. Centru

Velenţa

1081

viticol şi de vinificaţie. Pescuit. Până la 1
ian. 1965, satul şi com. V. s-au numit
Arsache. Între 17 febr. 1968 şi 23 ian. 1981,
com. V. a făcut parte din jud. Ilfov. Biserica având hramul „Sfântul Pantelimon”
(1863) şi conacul „Dr. Arsache (sec. 19), în
satul Vedea. Până la 3 oct. 2003, com. V. a
avut în componenţă satul Malu, care la acea
dată a devenit comună de sine stătătoare.
4. Com. în jud. Teleorman, alcătuită
din 5 sate, situată în Câmpia GăvanuBurdea, pe cursul inf. al râului Burdea;
2 957 loc. (1 ian. 2011): 1 532 de sex masc.
şi 1 425 fem. Culturi de cereale, floareasoarelui, sfeclă de zahăr, plante de nutreţ,
legume etc. Viticultură. Până la 1 ian.
1965, satul şi com. V. s-au numit Goala.
Pe terit. satului Dulceanca au fost
descoperite (1963–1964, 1966–1967)
vestigiile unei aşezări (sec. 3 d.Hr.) peste
care s-au suprapus o aşezare din sec. 6,
aparţinând culturii Ipoteşti-Cândeşti şi o
aşezare cu locuinţe de supr. datând din
sec. 14. În satul Coşoteni se află biserica
„Sfântul Dumitru” a fostei mănăstiri
Ţigănia (sau Drăgăneşti), ctitorie din 1647
a domnului Matei Basarab. Biserica a fost
refăcută în 1708, reparată în 1997-2006,
iar picturile murale restaurate în 2004;
monument istoric. Bisericile cu hramurile
„Sfinţii Voievozi” (1831, reparată în 1879
şi căzută în ruină după anul 1909)
şi „Sfântul Pantelimon” (1845, cu picturi
murale interioare realizate de Gheorghe
Tattarescu), în satele Albeşti şi Vedea.

VELA, com. în jud. Dolj, alcătuită din 8
sate, situată în zona de contact a Câmpiei
Desnăţuiului cu Piem. Bălăciţei, pe
interfluviul Desnăţui-Terpeziţa; 1 951 loc.
(1 ian. 2011): 996 de sex masc. şi 955 fem.
Satul Bucovicior apare menţionat documentar, prima oară, în 1535, iar satul
Gubaucea, în perioada 1568–1577. Bisericile cu hramurile „Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena” (1832) şi „Sfinţii
Voievozi” (1848), în satele Ştiubei şi Vela.
Bisericile din lemn cu hramurile
„Cuvioasa Parascheva” (1737, reconstruită în 1864), „Sfântul Nicolae” (1835)
şi „Sfântul Gheorghe” (ante 1845,
refăcută în 1911), în satele Ştiubei,
Bucovicior şi Gubaucea.
VELENŢA Õ Oradea (3).
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Venus

VENUS, staţiune balneoclimaterică
estivală, de interes general, situată în
extremitatea de SE a României (jud.
Constanţa), pe ţărmul Mării Negre, la
3-20 m alt., la 3 km N de municipiul
Mangalia, de care aparţine administrativ,
şi la 41 km S de municipiul Constanţa.
Climat de litoral maritim, cu veri călduroase (în iul. temp. medii peste 22°C) şi
mai mult senine (în medie 25–28 zile
însorite pe lună, cu durata de strălucire
a Soarelui de 10–12 ore pe zi) şi cu ierni
blânde (în ian. temp. medii de 0°C).
Temp. medie anuală este de 11,2°C, iar
precipitaţiile atmosferice însumează c.
400 mm anual. Factorii naturali de cură
sunt climatul maritim, excitant-solicitant,
bogat în aerosoli salini şi apa Mării Negre
clorurată, sulfatată, sodică, magneziană,
hipotonă (mineralizare 15,5 ‰), staţiunea
fiind recomandată atât pentru persoanele
sănătoase care pot beneficia de cură
heliomarină în timpul vacanţelor de vară,
cât şi pentru tratamentul unor afecţiuni
reumatismale degenerative, posttraumatice, al unor stări de anemie secundară,
de debilitate, decalcefieri, rahitism, al
unor boli dermatologice, endocrine,
ginecologice etc. Staţiunea beneficiază de
o plajă naturală mare (extinsă pe circa 1,2
km lungime, între staţiunile Venus şi
Saturn, şi 200 m lăţime), cu nisip fin,
pentru helioterapie şi talazoterapie, unde
apar şi izvoare minerale sulfuroase
hipotermale, captate sub formă de
duşuri. Venus a intrat în nomenclatorul
staţiunilor balneare în anul 1972 ca o
staţiune intimă şi elegantă, care excelează
prin frumuseţea şi varietatea stilurilor
arhitectonice ale hotelurilor şi vilelor, cât
şi prin confortul sporit al acestora. O
caracteristică deosebită a staţiunii o
constituie faptul că majoritatea
hotelurilor cu cinci etaje poartă nume de
fete (Anca, Brânduşa, Corina, Dana, Felicia,
Irina, Raluca, Rodica, Silvia etc.) dominate
de patru hoteluri turn (Vulturul, Pajura,
Cocorul, Egreta). Staţiunea mai dispune
de un camping, de numeroase restaurante, cofetării, braserii, baruri de zi şi de
noapte, cinematograf în aer liber, grădini
de vară, terenuri de sport şi de minigolf,
discoteci, parc distractiv etc. În marginea
de S a staţiunii există un pavilion amenajat pentru ungeri cu nămol sapropelic şi

băi sulfuroase şi, tot în această parte, în
apropierea staţiunii există o herghelie de
cai. Variate posibilităţi de distracţii,
agrement şi de petrecere a timpului liber:
practicarea sporturilor nautice (yahting,
wind-surfing, iole ş.a.), efectuarea unor
excursii interne (turul staţiunilor litoralului românesc, plimbări cu vaporul pe
Marea Neagră sau pe canalul DunăreMarea Neagră, deplasări în Delta Dunării,
la Cetatea Histria, la Podgoria Murfatlar
etc.) sau externe (turul staţiunilor
litoralului bulgăresc al Mării Negre –
Balcic, Albena, Nisipurile de Aur, Varna),
practicarea hipismului etc.
VERBIA Õ Corlăteni.

VERBICIOARA Õ Verbiţa.

VERBILA Õ Iordăcheanu.

VERBIŢA, com. în jud. Dolj, alcătuită din
2 sate, situată în SE Piem. Bălăciţei, la izv.
râului Baboia; 1 347 loc. (1 ian. 2011): 691
de sex masc. şi 656 fem. Viticultură.
Heleşteu. Muzeu de istorie (în satul
Verbiţa). Pe terit. satului Verbiţa au fost
descoperite (1950–1951) urmele unei
aşezări neolitice, aparţinând culturii Criş
(milen. 5 î.Hr.), cu bordeie, ceramică
specifică acestei culturi şi podoabe (verigi
din aur), peste care s-au suprapus o
necropolă din perioada de trecere de la
Neolitic la Epoca bronzului, apoi o
aşezare din prima Epocă a fierului,
aparţinând culturii Basarabi (sec. 9–6
î.Hr.), urmată de o aşezare de bordeie a
populaţiei locale daco-romane (sec. 3–4).
Tot în satul Verbiţa a fost descoperit un
tezaur medieval alcătuit din 24 piese din
argint. Săpăturile arheologice efectuate
în anii 1949–1957, în arealul satului
Verbicioara, au scos la iveală urmele unei
aşezări cu mai multe niveluri de locuire,
caracteristice fiind însă cele din Epoca
bronzului mijlociu (datând din sec. 16–13
î.Hr.), cu o identitate bine definită şi o arie
largă de răspândire, cuprinzând Oltenia,
Banatul şi NV Bulgariei, fapt ce i-a
determinat pe specialişti să o considere
o cultură de sine stătătoare, atribuindu-i
numele de Cultura Verbicioara. Reprezentativ pentru această cultură sunt
locuinţele de suprafaţă, care evoluează
către genul colibelor ciobăneşti, şi vasele
ceramice de diferite tipuri (vasul clepsidră, vasul cu etaj, cupe cu picior, străchini, castroane şi în special ceşti sferice
cu toarte supraînălţate, cu butoni cilin-

drici sau în formă de cap de pasăre)
decorate geometric, cu motive radiare,
gravate fin şi încrustate cu alb. Plastica
este reprezentată prin figurine feminine
din lut ars. Cronologic, cultura Verbicioara
se suprapune peste culturile CrişStarcevo, Vinča, Sălcuţa, Coţofeni şi Glina
şi se continuă cu prima Epocă a fierului,
străpunse de morminte de înhumaţie ale
unui cimitir românesc din sec. 13. Biserica
„Sfântul Nicolae” (1881), în satul Verbiţa,
şi bisericile din lemn „Sfinţii Apostoli
Petru şi Pavel” (1845) şi „Sfântul Nicolae”
(1845), în satul Verbicioara.
VERESPATAC Õ Roşia Montană.

VEREŞTI, com. în jud. Suceava, alătuită
din 4 sate, situată la marginea de SE a
Pod. Dragomirnei, în zona de interferenţă
a culoarului Siretului cu cel al Sucevei,
în luncile şi pe terasele de pe stg. râului
Suceava şi de pe dr. Siretului; 7 270 loc.
(1 ian. 2011): 3 721 de sex masc. şi 3 549
fem. Nod feroviar (staţia de c.f. a fost
inaugurată la 15 dec. 1869) şi rutier. Expl.
de balast. Topitorie de in şi cânepă.
Culturi de cereale, in, cânepă, legume,
sfeclă de zahăr ş.a. Creşterea porcinelor.
Bisericile cu hramurile „Adormirea Maicii
Domnului” (1650), „Buna Vestire” (1714–
1715), cu ziduri de apărare, „Sfântul
Nicolae” (1823–1825, reparată în anii 1845,
1870 şi 1886) şi „Sfânta Treime” (1829,
reparată în 1887), în satele Cândeşti,
Vereşti, Bursuceni şi Corocăieşti.

VERGULEASA, com. în jud. Olt,
alcătuită din 7 sate, situată în SV Piem.
Cotmeana, pe stg. văii inf. a Oltului şi pe
malul de NE al lacului de acumulare
Strejeşti; 2 929 loc. (1 ian. 2011): 1 437 de
sex masc. şi 1 492 fem. Nod rutier. Expl.
de petrol. Producţie de furnituri pentru
mobilă. Creşterea porcinelor. Bisericile
„Adormirea Maicii Domnului” (1608, cu
pridvor adăugat în 1836) şi „Sfinţii
Împăraţi Constantin şi Elena” (1808), în
satele Dumitreşti şi Verguleasa; bisericile
din lemn, cu acelaşi hram – „Intrarea în
Biserică a Maicii Domnului”, în satele
Căzăneşti (1889) şi Poganu (sf. sec. 19).
VERMEŞ, com. în jud. Caraş-Severin,
alcătuită din 3 sate, situată în zona de
contact a Dealurilor Pogănişului cu
Câmpia Bârzavei, pe râul Pogăniş; 1 657
loc. (1 ian. 2011): 827 de sex masc. şi 830
fem. Nod rutier. Expl. forestiere. Prelucr.
laptelui. Creşterea bovinelor, ovinelor,

porcinelor. Apicultură. Culturi de cereale,
plante de nutreţ, cartofi etc. Satul Vermeş
apare menţionat documentar în 1369. În
satul Ersig, atestat documentar în 1369,
se află o biserică din lemn din sec. 18 şi o
biserică romano-catolică (1848).
VERNEŞTI, com. în jud. Buzău, alcătuită
din 10 sate, situată în zona de contact a
Câmpiei Buzăului cu Subcarpaţii
Buzăului, la poalele de NE ale Dealului
Istriţa, cele de E ale Dealului Ciolanu şi
cele de SV ale Dealurilor Pâclelor şi
Blăjani, pe râurile Nişcov şi Buzău; 9 196
loc. (1 ian. 2011): 4 508 de sex masc. şi
4 688 fem. Staţie (în satul Verneşti) şi
haltă de c.f. (în satul Cândeşti). Nod
rutier. Expl. de argilă. Hidrocentrală (11,8
MW), în satul Cândeşti, intrată în
funcţiune în 1989. Producţie de cărămidă
şi de cherestea. Viticultură. Pomicultură
(meri, pruni, peri, nuci). Satul Verneşti
apare menţionat documentar, prima
oară, în 1530. Satul Brădeanca s-a
autodesfiinţat în 1990 prin depopulare,
locuitorii lui stabilindu-se în alte
localităţi. Biserica „Buna Vestire” (1714–
1715, pictată în 1721, restaurată în 20072008), în satul Verneşti şi biserica din
lemn cu hramul „Sfântul Pantelimon”Ciobănoaia (c. 1700), în satul Zoreşti. În
satul Cârlomăneşti au fost identificate (în
1970) ruinele unei cetăţi dacice.

VETIŞ, com. în jud. Satu Mare, alcătuită
din 3 sate, situată în partea de V a
Câmpiei Someşului, pe stg. cursului inf.
al râului Someş, la graniţa cu Ungaria;
4 914 loc. (1 ian. 2011): 2 455 de sex masc.
şi 2 459 fem. Producţie de mobilă, de
preparate din carne şi lapte şi de produse
de panificaţie. Creşterea bovinelor.
Culturi de cereale, plante tehnice, uleioase
şi de nutreţ, cartofi, legume etc. În satul
Vetiş, menţionat documentar, prima oară,
în 1238 cu numele Vetis, se află o biserică
din 1460 (azi biserică reformată).

Târnavelor, pe râul Veţca; 787 loc. (1 ian.
2011): 372 de sex masc. şi 415 fem. Culturi
de cereale, cartofi, hamei ş.a. În satul
Veţca, menţionat documentar în 1319, se
află o biserică romano-catolică (1741),
fortificată, iar în satul Jacodu este o
biserică unitariană (1853).

VEŢEL, com. în jud. Hunedoara,
alcătuită din 10 sate, situată la poalele de
NE ale M-ţilor Poiana Ruscăi, pe stg. văii
Mureşului, la 11 km NV de municipiul
Deva; 2 692 loc. (1 ian. 2011): 1 303 de sex
masc. şi 1 389 fem. Staţie (în satul Mintia)
şi haltă de c.f. (în satul Veţel). Expl. de
minereuri complexe (galenă, blendă,
pirită), în satul Muncelu Mic. Balastiere.
În satul Mintia se află o centrală electrică
şi de termoficare (860 MW), intrată în
funcţiune în 1969 şi o hidrocentrală (1,4
MW), dată în folosinţă în 1969. Producţie
de acetilenă, de utilaje frigotehnice, de
elemente de asamblare, de mobilă, de
nutreţuri combinate şi alim. Avicultură.
Centru de prelucrare artistică a lemnului
(în satul Muncelu Mare) şi de cusături şi
ţesături populare (în satele Leşnic şi
Muncelu Mare). Pe terit. satului Veţel,
cunoscut în Antichitate sub numele de
Micia şi menţionat documentar, prima
oară, în 1371, cu numele Vechel, au fost
descoperite (1847, 1880–1892, 1929–1930,
1935, 1939, 1947–1948, 1967 şi după
această dată) vestigille unui mare (360 x
180 m) şi puternic castru roman, cu o
primă fază de pământ şi refăcut din
piatră în jurul anului 157 d.Hr. (în vremea
împăratului Antoninus Pius) când a fost
întărit cu turnuri de apărare la colţuri.
Aici şi-a avut sediul, pe toată durata cât
Dacia a fost provincie romană, Cohors II
Flavia Commagenorum alături de care au
mai existat şi alte unităţi militare romane.

VETRIŞOAIA, com. în jud. Vaslui, alcătuită din 2 sate, situată în lunca şi pe
terasele de pe dr. Prutului, pe râul Sărata,
la graniţa cu Rep. Moldova; 3 247 loc.
(1 ian. 2011): 1 609 de sex masc. şi 1 638
fem. Viticultură. Creşterea ovinelor.
Biserica „Sfinţii Voievozi” (1900), în satul
Vetrişoaia.
VEŢA, Canalul ~ Õ Niraj (2).

VEŢCA, com. în jud. Mureş, alcătuită din
3 sate, situată în partea de E a Pod.

Veţel. Termocentrala Mintia

Vicovu de Jos
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În jurul castrului s-a dezvoltat (sec. 2–4)
o importantă aşezare civilă cu statut de
pagus (aşezare rurală risipită), dar cu
caracter urban, care aparţinea din punct
de vedere ad-tiv de capitala Daciei –
Ulpia Traiana Sarmizegetusa – aşa după
cum reiese dintr-o inscripţie (pagus
Miciensis). În cadrul acestui mare centru
civil, cu important rol comercial, meşteşugăresc şi vamal, au fost identificate
vestigiile mai multor edificii publice,
temple (templul lui Iupiter Erapolitanus),
un amfiteatru, băi publice, ateliere,
locuinţe, portul pe malul Mureşului şi o
mare necropolă, în arealul căreia s-au găsit
monumente funerare (edicule şi mausolee), stele funerare, statui, lei funerari,
medalioane, peste 120 de inscripţii etc.,
fapt ce atestă prosperitatea aşezării. În
satul Leşnic se află biserica „Sfântul
Nicolae”, de tip biserică-sală, ctitorie din
jurul anului 1400 a cneazului Dobre
Românul, cu valoroase picturi murale de
epocă, multe dintre ele cu subiecte
referitoare la luptele antiotomane
(imaginea ostaşului căzut în bătălie ş.a.).
În satul Mintia există castelul „Gyula
Ferencz” (1642, cu modificări din 1834 şi
din sec. 20), cu parc, o biserică reformată
(sec. 16) şi o biserică ortodoxă, din lemn,
cu hramul „Sfântul Ioan Botezătorul”
(sec. 18). Biserici din lemn cu hramurile
„Pogorârea Duhului Sfânt” (sec. 18), „Cuvioasa Parascheva” (sec. 18) şi „Duminica
Tuturor Sfinţilor” (sec. 18), în satele Boia
Bârzii, Herepeia şi Muncelu Mare.
VEYBECH Õ Peciu Nou.
VIBECH Õ Peciu Nou.

VICINA (DITZINA), oraş medieval,
neidentificat, în Dobrogea, cu important
rol politic, economic şi cultural în timpul
stăpânirii bizantine şi până la cucerirea
otomană. Unii istorici presupun că ar fi
existat pe terit. de azi al oraşului Isaccea.

VICOVU DE JOS, com. în jud. Suceava,
formată dintr-un sat, situată în NV Pod.
Sucevei, în zona de contact cu
prelungirile Obcinei Mari, pe dr. cursului
superior al râului Suceava; 6 309 loc.
(1 ian. 2011): 3 135 de sex masc. şi 3 174
fem. Haltă de c.f. Prelucr. lemnului;
încălţăminte. Biserica „Pogorârea
Duhului Sfânt" (1873–1878). Satul V. de
J. este atestat documentar la 23 mai 1436.
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Vicovu de Sus

VICOVU DE SUS, oraş în jud. Suceava,
situat în extremitatea de NV a Pod.
Sucevei, în zona de contact cu prelungirile de N-NE ale Obcinei Mari, la 410
m alt., pe cursul superior al râului
Suceava, la confl. cu Putna, în apropiere
de graniţa cu Ucraina; 14 962 loc. (1 ian.
2011): 7 499 de sex masc. şi 7 463 fem.
Supr.: 42,4 km2, din care 16,9 km2 în
intravilan; densitatea: 885 loc./km2. Halte
de c.f. (în Vicovu de Sus şi localit. componentă Bivolăria). Nod rutier. Prelucr.
lemnului; producţie de încălţăminte.
Localit. Vicovu de Sus apare menţionată
documentar, prima oară, la 23 mai 1436
ca punct de vamă pentru vite. În 1622,
locuitorii satului i-au alungat pe tătarii
care voiau să jefuiască mănăstirea Putna
din apropiere. Com. V de S. a fost trecută
în categoria oraşelor la 7 apr. 2004. În
Vicovu de Sus se află biserica „Adormirea
Maicii Domnului” (1802–1804, pictată în
1806), o clopotniţă (1834) şi casa memorială a istoricului Ion Nistor.
VICŞANI Õ Muşeniţa.

VICTORIA 1. Oraş în jud. Braşov, situat
în Depr. Făgăraş, la poalele de N ale
M-ţilor Făgăraş, la 556 m alt., pe cursul
inf. al râului Ucea, la 100 km V-NV de
municipiul Braşov; 8 599 loc. (1 ian. 2011):
4 207 de sex masc. şi 4 352 fem. Supr.: 9,3
km2, din care 1,7 km2 în intravilan;
densitatea: 5 035 loc./km2. Staţie finală
de c.f. (derivaţie din linia de c.f. Braşov–
Făgăraş–Sibiu). Nod rutier. Termocentrală. Combinat chimic care prelucrează
gazul metan (îngrăşăminte, amoniac, acid
azotic, acid sulfuric, mase plastice,
coloranţi, vopsele, răşini sintetice etc.).
Producţie de articole din sticlă, de mobilă
şi de produse pentru ind. farmaceutică.
Sere legumicole şi floricole (5 ha), din
1981. Istoric. Victoria este un oraş nou,
a cărui construcţie a început în 1949 în
jurul uzinei Ucea (azi S.C. „Purolite” S.A.)
şi s-a terminat în linii mari în 1953. Numit
iniţial Ucea Fabricii apoi Ucea Roşie,
Colonia Ucea, iar din 12 nov. 1954 poartă
numele actual. Menţionat pentru prima
oară din punct de vedere statistic cu
ocazia recensământului populaţiei din 21
febr. 1956, când apare consemnat cu
2 762 loc. Bisericile cu hramurile „Sfinţii
Împăraţi Constantin şi Elena”, „Sfânta
Cuvioasă Parascheva”
şi „Sfântul

Prooroc Ilie Tesviteanul”, toate construite
în a doua jumătate a sec. 20. Punct de
plecare spre obiectivele turistice din M-ţii
Făgăraş.
2. Com. în jud. Brăila, alcătuită din 2
sate, situată în partea de E a Câmpiei
Bărăganului; 3 865 loc. (1 ian. 2011): 1 962
de sex masc. şi 1 903 fem. Culturi de
cereale, plante tehnice şi de nutreţ, floareasoarelui, sfeclă de zahăr, leguminoase
pentru boabe, pepeni ş.a. Satul Victoria
apare menţionat documentar, prima
oară, în 1884, iar satul Mihai Bravu în
1879.
3. Com. în jud. Iaşi, alcătuită din 7
sate, situată în partea de E a Câmpiei Jijiei
Inferioare, în lunca şi pe terasele de pe
dr. Prutului, la poalele Dealului Stânca
Roznovanu (NE Colinelor Bahluiului),
pe cursul inf. al Jijiei, la graniţa cu Rep.
Moldova; 4 472 loc. (1 ian. 2011): 2 286 de
sex masc. şi 2 186 fem. Punct de vamă (în
satul Sculeni). Expl. de argilă. Cărămidărie.
Prelucr. laptelui. Moară (în satul Victoria).
Culturi de cereale, plante tehnice şi de
nutreţ, legume ş.a. Creşterea bovinelor.
În arealul satului Victoria au fost
identificate urmele unei aşezări datând
din prima Epocă a fierului (Hallstatt), în
care s-au găsit fragmente de vase ceramice, precum şi ale uneia din sec. 14–18.
Tot aici a fost descoperit un tezaur alcătuit din monede tătăreşti. Satul Victoria
apare menţionat documentar, prima oară,
în 1803. Până la 1 ian. 1965, satul şi com.
V. s-au numit Cârpiţi. Bisericile cu acelaşi
hram – „Sfântul Nicolae”, în satele
Sculeni (1825) şi Luceni (construită în
1830 pe locul uneia de dinaintea anului
1725).

VICTOR VLAD DELAMARINA, com. în
jud. Timiş, alcătuită din 7 sate, situată în
Câmpia Lugojului, în zona de contact cu
Dealurile Pogănişului, pe râul Timişana;
2 806 loc. (1 ian. 2011): 1 447 de sex masc.
şi 1 359 fem. Expl. de argilă (în satul
Herendeşti). Culturi de cereale. Creşterea
porcinelor (în satul Pădureni) şi a ovinelor (în satul Herendeşti). Pomicultură
(meri, pruni, piersici). Din 1924 şi până
la 17 febr. 1968, satul şi com. Victor Vlad
Delamarina s-au numit Satu Mic (menţionat documentar în 1717 cu numele
Satulmik). Satul Petroasa Mare a fost
întemeiat în 1785 de coloniştii germani
cu numele Morgenstern, atestat documentar în 1786 şi numit Vecsey în 1789.

Din 1918 poartă numele actual. În satul
Petroasa Mare se află o mănăstire de
maici, întemeiată în anul 2001, cu biserica
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”.
VICUS NOVUS Õ Babadag (3).
VIDA Õ Videle.

VIDELE, oraş în jud. Teleorman, situat în
Câmpia Găvanu-Burdea, la 90–108 m alt.,
pe râul Glavacioc, în apropiere de confl.
cu râul Sericu, la 48 km NE de municipiul
Alexandria; 11 623 loc. (1 ian. 2011): 5 658
de sex masc. şi 5 965 fem. Supr.: 80 km2,
din care 7,8 km2 în intravilan; densitatea:
1 490 loc./km2. Nod feroviar (triaj
complet automatizat) şi rutier. Staţia de
c.f. a fost inaugurată în 1911. Expl. de
petrol (din anul 1961) şi gaze naturale.
Reparaţii de material rulant feroviar şi
de utilaj petrolier. Producţie de mobilă,
tricotaje din bumbac, conf., covoare,
prefabricate din beton şi de produse alim.
(preparate din carne şi lapte, panificaţie).
Combinat avicol. Casă de cultură.
Biblioteca „Alexandru Depărăţeanu” (f.
1951) cu peste 50 000 de vol. Istoric.
Localitatea Videle (denumirea este de fapt
un plural articulat al toponimului Vida)
apare menţionată documentar, prima
oară, în 1527, iar apoi în 1860 cu numele
Wida. Fosta com. Vida (alcătuită din satele
Vida, Vida Fotăcheşti, Vida Furculeşti,
Vida Cartojani, Vida Tămăşeşti), renumită în trecut pentru târgurile săptămânale de cereale şi vite, a fost declarată
oraş la 17 febr. 1968 cu numele Videle. În
prezent are în subordine ad-tivă satul
Coşoaia. Monumente: biserica din cărămidă, cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail
şi Gavriil” (sec. 19), deteriorată de o
puternică furtună la 19 iul. 1997 (atunci
i-au fost smulse uşile şi o parte din turlă)
şi refăcută ulterior; biserica din lemn cu
hramul „Cuvioasa Parascheva” (1759,
reconstruită în anul 2008).
VIDOLM, Rezervaţia forestieră ~ Õ
Ocoliş.

VIDRA 1. Lac de acumulare creat pe
cursul superior al râului Lotru (în anii
1970–1973) pentru punerea în mişcare a
turbinelor hidrocentralei Ciunget (519,3
MW). Supr.: 940 ha; vol.: 340 mil. m3.
2. Com. în jud. Alba, alcătuită din 39
de sate (locul 2 pe ţară, după com.
Cornereva, ca mărime după numărul de
sate componente), situată în depresiunea
cu acelaşi nume din M-ţii Bihor, la poalele

de V-NV ale vf. Răchita (1 124 m alt.), la
confl. pârâului Slatina cu râul Arieşu Mic;
1 722 loc. (1 ian. 2011): 873 de sex masc.
şi 849 fem. Centru de rotărit, dogărit, de
prelucr. artistică a lemnului (obiecte
pirogravate) şi de confecţionare a tulnicelor (în satul Vidra), de cojocărit şi de
prelucr. a pieilor (în satul Ponorel). În
satul Vidra, menţionat documentar în
1595, se află biserica „Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil” (sec. 13, cu unele
refaceri din sec. 17), declarată monument
istoric, iar în satul Poieni există biserica
„Sfântul Dumitru” (sec. 18); biserica din
lemn cu hramul „Sfinţii Trei Ierarhi” (sec.
18, cu picturi interioare executate în 1791
de S. Silaghi din Abrud), în satul Goieşti.
În com. V. se află o rezervaţie
paleontologică (punctul fosilifer „Dealul
cu Melci”), situată la 650 m alt., extinsă
pe 4,5 ha, în care s-au descoperit 35 de
specii de moluşte datând din Cretacic
(cea mai cunoscută specie fiind Acteonella
gigantea), declarată monument al naturii
(1954). Com. V. este punct de plecare spre
Muntele Găina. Satul Poieni s-a depopulat
la sf. sec. 20 şi începutul sec. 21.
3. Com. în jud. Ilfov, alcătuită din 3
sate, situată în Câmpia Câlnău, pe râul
Sabar; 8 214 loc. (1 ian. 2011): 3 954 de sex
masc. şi 4 260 fem. Staţie (în satul Vidra)
şi haltă de c.f. (în satul Sinteşti),
inaugurate la 1 nov. 1869. Nod rutier.
Expl. de balast. Produse chimice, textile
şi alim. Culturi de cereale, plante tehnice
şi de nutreţ, floarea-soarelui, legume ş.a.
Pomicultură (meri, caişi, piersici, cireşi,
vişini). Pe terit. satului Vidra au fost
descoperite (1934–1937) vestigiile unei
aşezări din Neoliticul mijlociu, aparţinând culturii Boian (milen. 4 î.Hr.),
suprapusă de o altă aşezare de tip
Gumelniţa (milen. 4–3 î.Hr.), în care s-au
găsit cupe mari cu picior cilindric, cu
decor meandric, chiupuri mari cu corp
cilindric şi fund tronconic, vase cu decor
spiralo-meandric (caracteristic este vasul
cu chip de femeie, numit „Venus de la
Vidra”) ş.a. Între 23 ian. 1981 şi 18 iun.
1986, com. V. a făcut parte din jud.
Giurgiu, iar între 18 iun. 1986 şi 10 apr.
1997, din Sectorul Agricol Ilfov.
4. Com. în jud. Vrancea, alcătuită din
9 sate, situată în Depr. Vizantea-Vidra
din partea de N a Subcarpaţilor Vrancei,
la poalele dealurilor Momâia (în N),
Măgura Odobeştilor (în SE), Răiuţ (în S)

şi Răchitaşu Mare (în NV), pe râul Putna;
7 421 loc. (1 ian. 2011): 3 642 de sex masc.
şi 3 779 fem. Expl. de argilă. Expl. şi
prelucr. primară a lemnului. Prelur.
primară a fructelor. Centru pomicol
(meri, pruni, peri, nuci), în satul Vidra,
şi de ceramică populară (în satul Ireşti).
Satul Vidra apare menţionat documentar,
prima oară, în 1608, iar satul Căliman
(desfiinţat la 17 febr. 1968 şi înglobat în
satul Vidra) este amintit la 12 mart. 1423
într-un hrisov domnesc semnat de
Alexandru cel Bun. Satul Voloşcani,
menţionat în 1543 cu numele Conţăşti,
apare consemnat cu numele actual întrun zapis din 8 sept. 1608, iar satul Ireşti
în 1705. În satul Vidra se află bisericile cu
hramurile „Adormirea Maicii Domnului”
(ante 1809) şi „Sfinţii Voievozi” (ante
1809, reclădită în anii 1850–1856), iar în
satul Tichiriş, o biserică din lemn pe
temelie din piatră, având hramul
„Adormirea Maicii Domnului” (1850);
bisericile cu hramurile „Sfântul Dumitru”
(sec. 17, reclădită în 1906) şi „Sfântul Ilie”
(ante 1809, reconstruită în 1920), în satele
Ruget şi Voloşcani; biserica având dublu
hram – „Adormirea Maicii Domnului” şi
„Sfinţii Voievozi” (ante 1809), în satul
Ireşti.

VIDRARU, lac antropic realizat prin
bararea cursului superior al râului Argeş,
ale cărui ape pun în mişcare turbinele
hidrocentralei omonime (220 MW),
conectată la sistemul energetic naţional
la 9 dec. 1966. Lacul V., apărut în peisajul
geografic al Carpaţilor Meridionali la 15
mart. 1966, se află la 850 m alt., între
pereţii masivelor muntoase Vidraru,
Călugăru, Clăbucet din M-ţii Frunţi (la
V) şi Pleaşa, Paltinu, Lăcşoru din M-ţii
Ghiţu (la E), având o lungime de 14 km,
o supr. de 893 ha, un vol. de 465 mil. m3
şi o adâncime de 155 m la baraj. Barajul
este executat în dublă curbură şi are 166,60

Viile Satu Mare
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Barajul Vidraru

m înălţime şi 305 m lungime la
coronament. Galeria de aducţiune (pe
sub munţi) din lacul de acumulare până
la hidrocentrală are 2 130 m lungime şi
5,15 m diametru, fiind racordată la puţul
adânc de 185 m şi la castelul de echilibru
înalt de 140 m. Lacul de acumulare V. este
alimentat de pâraiele Buda şi Capra
(considerate ca izvoare ale râului Argeş),
dar pentru asigurarea şi menţinerea
volumului de apă de 465 mil. m3 s-au
făcut mai multe captări din cursurile
superioare ale râurilor Vâlsan, Cernat
(afl. al Râului Doamnei), Râu Doamnei,
Topolog ş.a. Lacul V. este populat cu
păstrăv, lipan, clean, scobar ş.a., iar luciul
apei lui este folosit pentru sporturi
nautice şi pentru plimbări de agrement
cu ambarcaţiuni uşoare. Important
obiectiv turistic (pe malul lacului se află
hotelurile Cumpăna şi Valea cu Peşti)
aflat pe şoseaua Transfăgărăşană, la 180
km NV de Bucureşti şi 66 km N-NV de
municipiul Piteşti.
VIEROŞI, Mănăstirea ~ Õ Mioveni.

VIFORÂTA, Mănăstirea ~ Õ Aninoasa
(3).

Lacul Vidraru

VIILE SATU MARE, com. în jud. Satu
Mare, alcătuită din 5 sate, situată în
Câmpia Ardudului, în zona de contact
cu Dealurile Codrului, pe canalul

1086

Viişoara

Homorod şi pe cursurile superioare ale
pâraielor Pârâu Nou şi Pârâu Sărat; 3 461
loc. (1 ian. 2011): 1 692 de sex masc. şi
1 769 fem. Culturi de cereale, plante tehnice şi de nutreţ, de căpşuni ş.a. Centru
viticol şi pomicol (meri, pruni, peri).
Centru de cusături şi ţesături populare
(în satul Medişa). În satul Viile Satu Mare
se află o biserică reformată (1839–1857)
şi biserica ortodoxă „Acoperământul
Maicii Domnului” (2009-2011), iar în satul
Tătăreşti, biserica „Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil” (1814) şi un monument
închinat eroilor Primului Război Mondial
(dezvelit în 1959). Poieni cu narcise şi
lalele pestriţe (în satul Tătăreşti).

VIIŞOARA 1. Com. în jud. Bihor, alcătuită din 4 sate, situată în depresiunea cu
acelaşi nume, în partea de V a Dealurilor
Crasnei, pe râul Inot; 1 362 loc. (1 ian.
2011): 681 de sex masc. şi 681 fem.
Confecţii textile; încălţăminte. Legumicultură. Pomicultură. Viticultură. Până
la 1 ian. 1965, satul şi com. V. s-au numit
Păţal (menţionat documentar, prima oară,
în 1355, cu numele Pachal).
2. Com. în jud. Botoşani, alcătuită din
3 sate, situată în partea de NE a Câmpiei
Jijiei Superioare, în zona Colinelor
Başeului, râul Volovăţ; 2 046 loc. (1 ian.
2011): 998 de sex masc. şi 1 048 fem. Până
la 1 ian. 1965, satul şi com. V. s-au numit
Bivolu Mare. În satul Bivolu Mare (azi
Viişoara), înfiinţat în 1772, s-a născut
naturalistul Dimitrie Brândză (18461895).
3. Com. în jud. Cluj, alcătuită din 2
sate, situată în partea de SV a Câmpiei

Vinga (2). Clădirea Primăriei

Sărmaşului, în zona de contact cu
Câmpia Turzii, pe cursul inf. al râului
Arieş, la confl. cu Valea Largă; 5 933 loc.
(1 ian. 2011): 2 888 de sex masc. şi 3 045
fem. Viticultură. Legumicultură. Culturi
de cereale. Producţie de echipamente
frigorifice şi de ventilaţie. Creşterea
bovinelor, ovinelor, porcinelor. În satul
Viişoara se află o biserică romano-catolică
(1570-1580), una reformată (1788-1799),
declarată monument istoric în 2004 şi o
biserică ortodoxă cu hramul „Sfânta
Ana” (15 aug. 1935 − 4 oct. 1936, renovată
în 1998). Vestigii neolitice (fragmente
ceramice, topoare din piatră ş.a.). Satul
Viişoara apare menţionat documentar în
1318 cu numele Sacerdas de Egwibeg, în
anii 1919-1925 s-a numit Agârbiciu şi din
1925 are denumirea actuală. În anii 1619
şi 1714-1774 Viişoara a fost oraş. Urca este
menţionat documentar, prima oară, în
1289.
Satul
4. Com. în jud. Mureş, alcătuită din
3 sate, situată în Pod. Târnavelor, pe
cursul superior al râului Domald; 1 703
loc. (1 ian. 2011): 881 de sex masc. şi 822
fem. Culturi de cereale. Pomicultură
(meri, pruni, peri). Până la 1 ian. 1965,
satul şi com. V. s-au numit Hundorf
(menţionat documentar, prima oară, în
perioada 1367–1368). Biserici evanghelice,
în satele Ormeniş (sec. 15 cu unele
refaceri din sec. 18) şi Viişoara (sec. 16–
17, cu turn din 1786).
5. Vechea denumire (până la 4 oct.
2002) a com. Alexandru cel Bun, jud.
Neamţ.
6. Com. în jud. Teleorman, formată
dintr-un sat, situată în partea de S a
Câmpiei Boian, pe stg. cursului inf. al
râului Călmăţui; 1 897 loc. (1 ian. 2011):
942 de sex masc. şi 955 fem. Culturi de
cereale, plante tehnice şi de nutreţ,
floarea-soarelui, leguminoase pentru
boabe, legume ş.a. În satul Viişoara,
menţionat documentar la 16 iul. 1538, se
află biserica cu dublu hram - „Sfântul
Ioan Botezatorul” şi „Cuvioasa
Parascheva” (1847, pictată în 2003-2004).
7. Com. în jud. Vaslui, alcătuită din
4 sate, situată în zona Colinelor Fălciului,
pe interfluviul Bârlad-Urdeşti; 1 898 loc.
(1 ian. 2011): 964 de sex masc. şi 934 fem.
Haltă de c.f. (în satul Halta Dodeşti). Nod
rutier. Până la 1 ian. 1965, satul şi com.
Viişoara s-au numit Băseşti (menţionat
documentar, prima oară, în 1463). Satul

Viltoteşti apare menţionat documentar,
prima oară, în 1435. Centru de cojocărit
(în satul Văleni). Biserica din vălătuci, cu
hramul „Sfântul Nicolae” (1752), în satul
Viltoteşti. Până la 7 mai 2004, com. V. a
avut în componenţă satele Dodeşti şi
Urdeşti, care la acea dată au format com.
Dodeşti, jud. Vaslui.
8. Rezervaţia forestieră ~ Õ
Însurăţei şi Berteştii de Jos.
VILLA ABRAAM Õ Abram.

VILLA AGNETHIS Õ Agnita.
VILLA APA Õ Apa.

VILLA BISTRICHE Õ Bistriţa (8).
VILLA BOTOCUN Õ Pericei.
VILLA CHYBUR Õ Jibou.

VILLA CRISTIANI Õ Cristian (1).
VILLA CZERNE Õ Zărneşti (1).

VILLA DEESWAAR Õ Dej (2).
VILLA DEMETRII Õ Dumitrana (2).

VILLA DOMINARUM Õ Axente Sever.
VILLA ELUSD Õ Aleşd.

VILLA EYANIS Õ Vânători (4).
VILLA HEOHOLM Õ Vurpăr.
VILLA HILTWIN Õ Hălchiu.

VILLA HERMANI Õ Sibiu (2).
VILLA HUNAD Õ Huedin (2).

VILLA HURUAT Õ Horoatu Crasnei.

VILLA IACOBI (PLEBANUS de ~) Õ
Iacobeni (1).
VILLA IENEU Õ Ineu (2).
VILLA IRUG Õ Nojorid.

VILLA KARULL Õ Carei (2).

VILLA MARGNETA Õ Marghita.
VILLA MEDIES Õ Mediaş.
VILLA MOCHY Õ Mociu.
VILLA NALAS Õ Milaş.

VILLA NOSTRA «REGIS» OLACHALIS
Õ Vlăhiţa (2).

VILLA OLACHALIS Õ Odorheiu
Secuiesc.
VILLA OLACHALIS MAYGRAD Õ
Mirşid.
VILLA OLACHALIS NAPRAD Õ
Năpradea.
VILLA PANKOTHA Õ Pâncota.
VILLA PISKOLCH Õ Pişcolt.

VILLA RAPULARUM Õ Vătava.
VILLA ROBA Õ Mirşid.

VILLA ROSARUM Õ Râşnov.
VILLA SANTU Õ Şeitin.

VILLA SPINARUM Õ Teiuş.

VILLA TEREPES Õ Terebeşti.

VILLA THERIMTHELWK Õ Teremia
Mare.
VILLA THORSA Õ Tarcea.
VILLA THUR Õ Tureni.

VILLA VODA Õ Urziceni (2).

VILLA WALACHALIS THWRCH Õ Turţ.
VILLA WOLKENDORF Õ Vulcan (2).
VILLA ZEREND Õ Zerind.

VILLA ZYLOC Õ Zalău (2).

VILLICUS DE HATZAK Õ Haţeg (2).

VIMA MICĂ, com. în jud. Maramureş,
alcătuită din 7 sate, situată la poalele de
S ale Culmii Preluca şi cele de NV ale
Culmii Breaza, în zona cheilor râului
Lăpuş; 1 416 loc. (1 ian. 2011): 692 de sex
masc. şi 724 fem. Prelucr. lemnului;
produse de panificaţie. Pomicultură
(meri, pruni, peri). În satul Vima Mică,
menţionat documentar, prima oară, în
1390, cu numele Vydma, se află biserica
din lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil” (sec. 17) şi biserica greco-catolică
„Sfântul Ioan Botezătorul" (1902), iar în
satul Aspra există biserica din lemn
„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”
(1892); bisericile din lemn, cu acelaşi hram
– „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”,
în satele Peteritea (sec. 18) şi Jugăstreni
(1861).

VINDEREI, com. în jud. Vaslui, alcătuită
din 8 sate, situată în partea de S a
Colinelor Fălciului, pe pârâul Jaravat;
4 374 loc. (1 ian. 2011): 2 305 de sex masc.
şi 2 069 fem. Halte de c.f. (în satele Gara
Docăneasa şi Gara Tălăşman). Expl. de
gresii (în satul Obârşeni). Centru de
ceramică populară (în satul Brădeşti). În
satul Vinderei, menţionat documentar,
prima oară, în 1477, se află biserica având
hramul „Sfinţii Voievozi” (ante 1809), iar
în satul Obârşeni, o biserică din lemn cu
hramul „Sfântul Nicolae” (ante 1741) ,
declarată monument istoric; bisericile cu
hramurile „Sfânta Parascheva” (ante 1809,
refăcută în anii 1839–1841) şi „Sfântul

Nicolae” (ante 1809), în satele Brădeşti şi
Docani. Păduri de stejar şi de tei.

VINGA 1. Câmpia Vingăi, subunitate a
Câmpiei de Vest, situată la S de valea inf.
a Mureşului, la contactul cu Pod. Lipovei
(în E, în cadrul căruia pătrunde sub
forma unor mici golfuri), cu Câmpiile
Lugojului şi Timişului (în S) şi cu Câmpia
Mureşului (în V). Are caraterul unei
câmpii piemontane, formată din conurile
aluviale ale Mureşului, acoperită cu o
cuvertură de loess şi fragmentată de
numeroase văi, puţin adânci (10–20 m
sub nivelul interfluviilor largi şi netede).
Este o câmpie înaltă ce urcă în pante
domoale de la 100–110 m (în V) până la
170–180 (în E), la contactul cu Pod.
Lipovei. Zonă cerealieră şi viticolă.
Zăcăminte de petrol şi gaze naturale.
2. Com. în jud. Arad, alcătuită din 3
sate, situată în partea central-sudică a
Câmpiei Vingăi, pe cursul superior al
râului Apa Mare; 6 517 loc. (1 ian. 2011):
3 174 de sex masc. şi 3 343 fem. Staţie de
c.f. (în satul Vinga). Nod rutier. Producţie
de mobilă şi de ciocolată. Culturi de
cereale, floarea-soarelui, arpagic, legume
etc. Viticultură. Centru pomicol (meri,
pruni, piersici). În satul Mănăştur se află
un castel din sec. 19, cu parc dendrologic,
şi biserica „Sfânta Parascheva" (1888).

Vinga (2). Biserica romano-catolică

Vintileasca
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Satul Vinga, menţionat documentar,
prima oară, în 1231 a fost jefuit şi distrus
de turci în 1688 şi repopulat în perioada
1737-1741, printre alţii aici stabilindu-se
şi c. 125 de familii de bulgari. La 1 aug.
1744 a căpătat statut de oraş, devenind,
ulterior, din nou comună. În satul Vinga
se află biserica romano-catolică „Sfânta
Treime”, de mari dimensiuni (63 m lungime, 25 m lăţime, 36 m înălţimea zidurilor interioare şi 65 m înălţimea celor
două turle gemene de la faţadă),
construită în perioada 30 iun. 1890 − 14
aug. 1891 (sfinţită la 12 iul. 1892), în stil
neogotic, pe locul unei biserici din 1749,
după proiectul arhitectului vienez
Eduard Reiter. În interior are nouă altare
împodobite cu 43 de statui din lemn
executate de un colectiv condus de sculptorul tirolez Josef Rungaldier şi vitralii
confecţionate de János Kriszter din
Budapesta. Biserica a fost reparată la exterior în anul 1930 şi apoi la interior şi
exterior în 1967 şi 1988-1989. Posedă o
orgă instalată în 1912. Declarată monument de arhitectură. Popas turistic.
VINTILĂ VODĂ, com. în jud. Buzău,
alcătuită din 9 sate, situată în partea de
NE a Subcarpaţilor Buzăului, la poalele
de S ale Dealului Bisoca şi cele de N ale
Dealului Bocu, pe cursul superior al
râului Slănic; 3 151 loc. (1 ian. 2011): 1 581
de sex masc. şi 1 570 fem. Culturi de
cereale, cartofi, legume ş.a. Creşterea
bovinelor, ovinelor, porcinelor, păsărilor
ş.a. Pomicultură (meri, pruni, peri, nuci).
Satul Vintilă Vodă apare menţionat
documentar, în 1532, în legătură cu
zidirea în acelaşi an a bisericii şi a chiliilor
mănăstirii omonime (în interiorul unei
cetăţi ţărăneşti), care a fost o perioadă
îndelungată de timp reşed. Episcopiei
Buzăului. Biserica mănăstirii, cu hramul
„Sfântul Nicolae”, a fost rezidită în 1748
de episcopul Metodie, iar în 1845–1846 a
fost refăcută şi înfrumuseţată de episcopul
Chesarie. În 1864 a devenit biserică de mir
sub administrarea unui egumen, chiliile
şi cetatea ruinându-se treptat. Biserica
din lemn „Înălţarea Domnului” (1804),
în satul Coca-Antimireşti, declarată
monument istoric. Agroturism.
VINTILEASCA 1. Lac situat în Subcarpaţii Vrancei, pe platoul numit „Între
Râmnice” (Podul Mândru sau Plaiul
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Cojan), cantonat în depresiunea carstică
Vintileasca. Supr.: 4,7 ha; vol.: 0,1 mil. m3;
ad. max.: 5 m.
2. Com. în jud. Vrancea, alcătuită din
6 sate, situată în partea de SV a
Subcarpaţilor Vrancei, în Depr. Neculele,
la poalele de V ale Dealului Roşu şi cele
de SV ale Dealului Gârbovei, străjuită
spre V de vf. Furu Mare (1 415 m alt.) din
SE M-ţilor Lăcăuţ; 2 065 loc. (1 ian. 2011):
1 018 de sex masc. şi 1 047 fem. Expl.
lemnului. Centre de prelucr. artistică a
lemnului, de cusături şi ţesături populare,
în satele Vintileasca şi Neculele. Pomicultură (meri, pruni, peri, nuci). Izvoare
cu ape minerale sulfuroase.

VINŢU DE JOS, com. în jud. Alba,
alcătuită din 18 sate, situată în culoarul
mijlociu al Mureşului, la poalele de S ale
M-ţilor Metaliferi, pe ambele maluri ale
Mureşului, în zona de confl. cu valea
Vinţului; 5 443 loc. (1 ian. 2011): 2 679 de
sex masc. şi 2 764 fem. Staţie de c.f. (în
satul Vinţu de Jos), inaugurată în 1897.
Important nod feroviar (care asigură
legăturile dintre partea SV şi cea centrală
a Transilvaniei) şi rutier. Mat. de constr.
(staţie de betoane pentru pavaje); confecţii metalice; prelucr. lemnului; producţie de încălţăminte, de produse de
carmangerie şi de panificaţie. Pomicultură.
Culturi de cereale, cartofi, legume, plante
de nutreţ ş.a. În satul Vinţu de Jos,
menţionat documentar, prima oară, în
1248, se află castelul „Martinuzzi”,
construit în 1551 de cardinalul Gheorghe
Martinuzzi (guvernator al Transilvaniei
în anii 1541–1551), în stilul Renaşterii
transilvănene, cu frumoase ancadramente
în stil italian, atribuite lui Domenico da
Bologna, cu refaceri repetate, azi aflat în
stare de ruină, o biserică din sec. 13 (azi
biserică reformată), fortificată în sec. 17,
o biserică romano-catolică (1726) şi o
biserică ortodoxă cu hramul „Adormirea
Maicii Domnului (sec. 17), precum şi un
monument închinat eroilor căzuţi în
Primul Război Mondial. În satul Vurpăr
se află ruinele unei cetăţi din sec. 13, o
biserică reformată, fortificată (sec. 16) şi
conacul „Kendeffy-Horváth” (sec. 17), iar
în satul Valea Vinţului există ruinele
cetăţii Zebernicului. Mai multe sate ale
comunei au fost afectate de inundaţiile
provocate de revărsarea Mureşului în
iun. 1998.

VINŢULUI, Munceii ~, zonă montană
joasă în SE M-ţilor Metaliferi, cuprinsă
între văile Ampoiţei (la N), Ampoiului
(E), Mureşului (S) şi Vinţului (V), cu alt.
medii de 600 m. Alt. max.: 1 011 m (Vârfu
Mare).
VIORICA, lac glaciar în masivul Retezat,
la 2 070 m alt. Supr.: 0,94 ha; ad. max.:
5,7 m.

VIPEREŞTI, com. în jud. Buzău, alcătuită
din 6 sate, situată în partea de E a Depr.
Cislău, la poalele de NV ale Dealului
Ciolanu, pe râul Buzău; 3 706 loc. (1 ian.
2011): 1 864 de sex masc. şi 1 842 fem.
Halte de c.f. (în satele Vipereşti şi
Ruşavăţ). Pomicultură (meri, pruni, peri,
nuci). Apicultură. Centru de tâmplărie.
Satul Vipereşti apare menţionat documentar, prima oară, în 1534. Între 1 ian.
1965 şi 17 febr. 1968, satul şi com. V. s-au
numit Plaiurile. În satul Muscel se află o
biserică din lemn cu hramul „Sfântul
Dumitru” (1666). Fond cinegetic. Hanul
turistic „Ciuta”.

VIŞANI, com. în jud. Brăila, alcătuită din
3 sate, situată în zona de contact a
Câmpiei Brăilei cu Câmpia Buzăului, pe
cursul inf. al râului Buzău, pe ţărmul
lacului Câineni; 2 493 loc. (1 ian. 2011):
1 224 de sex masc. şi 1 269 fem. Culturi
de cereale, plante tehnice şi de nutreţ,
floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, leguminoase pentru boabe, legume, pepeni
ş.a. Piscicultură. Staţiune balneoclimaterică sezonieră, de interes local (în satul
Câineni-Băi), cu climat de stepă, cu veri
călduroase (în iul. temp. medie este de
22–23°C) şi ierni nu prea friguroase (în
ian. medii termice de –3°C). Temp. medie
anuală este de 10,5°C, iar precipitaţiile
însumează c. 450 mm anual. Factorii
naturali de cură sunt climatul excitantsolicitant, apa lacului Câineni, clorurată,
sulfatată, sodică, magneziană, calcică şi
nămolul sapropelic de pe fundul lacului.
Staţiunea este recomandată pentru
tratarea afecţiunilor reumatismale degenerative (spondiloze, artroze, poliartroze), inflamatorii şi abarticulare
(tendinoze, periartrite scapulohumerale),
a celor neurologice periferice (pareze
uşoare, sechele după poliomielită),
ginecologice (insuficienţă ovariană,
cervicite cronice), dermatologice (psoriazis), endocrinologice (hipertiroidism,
hipoovarie
puberală,
mixedem),
vasculare (varice în stadiu incipient) ş.a.

În satul Vişani se află biserica având
hramul „Sfântul Nicolae” (1837).

VIŞEU, râu în partea de N a României,
pe terit. jud. Maramureş, afl. stg. al Tisei
în arealul satului Valea Vişeului (com.
Bistra, jud. Maramureş), la graniţa cu
Ucraina; 80 km; supr. bazinului: 1 580
km2. Izv. din SE M-ţilor Maramureş, de
sub vf. Cornu Nedeii, de la 1 693 m alt.,
din apropiere de pasul Prislop, curge mai
întâi pe direcţie E-V, având în zona
montană căderi mari de pantă (20–50‰),
trece prin staţiunea climaterică Borşa,
după care pătrunde în Depr. Maramureş
unde îşi croieşte o vale largă şi îşi
schimbă direcţia de curgere (în aval de
com. Mosei) către NV. Panta medie
generală de curgere este de 16,9‰, iar
debitul mediu multianual în zona de
vărsare este de 32,1 m3/s. În cursul
superior, de la izvor şi până la oraşul
Borşa, râul V. poartă numele de Vişeuţ,
sau Borşa. Afl. pr.: Ţâşla, Vaser, Ruscova,
Frumuşana (pe dr.), Repedea, Pietrosu,
Izvoru Negru ş.a. (pe stg.).
VIŞEU DE JOS, com. în jud. Maramureş,
formată dintr-un sat, situată în partea de
SE a Depr. Maramureş, la poalele de V
ale M-ţilor Maramureş, pe râul Vişeu;
5 450 loc. (1 ian. 2011): 2 662 de sex masc.
şi 2 788 fem. Staţie de c.f. pe linia dintre
com. Salva (jud. Bistriţa-Năsăud) şi Vişeu
de Jos (61 km lungime), construită în 1948
cu ajutorul brigăzilor voluntare de
tineret. Linia de c.f. care însoţeşte valea
Sălăuţei, trecând prin pasul Şetref (817 m
alt.), scurtează distanţele dintre zona
centrală a ţării (respectiv partea centrală
şi de N a Transilvaniei) şi reg. de N a
acesteia (Maramureşul). Prelucr. lemnului şi a laptelui. Pomicultură. Creşterea
ovinelor şi bovinelor. Centru de prelucr.
a pieilor de animale, de cojocărit, de
ţesături şi cusături populare. Satul Vişeu
de Jos apare menţionat documentar în
1365 cu numele Ket-Viso. Biserica „Sfântul
Nicolae" (1895).

VIŞEU DE SUS, oraş în jud. Maramureş,
situat în partea de SE a Depr. Maramureş,
la 425–550 m alt., la poalele de SV ale
M-ţilor Maramureş, pe cursul superior al
râului Vişeu, în zona de confl. cu râul
Vaser, la 125 km E de municipiul Baia
Mare; 16 302 loc. (1 ian. 2011): 8 025 de
sex masc. şi 8 277 fem. Supr.: 44,3 km2,
din care 14,9 km2 în intravilan; densitatea:
1 094 loc./km2. Staţie de c.f. Expl.

VIŞEUŢÕ Vişeu.

Vişeu de Sus. Vedere generală

forestiere, de marne şi de calcare policrome. Construcţii de utilaje pentru mine,
cariere şi construcţii. Producţie de medicamente (produse pentru uz uman şi
veterinar), de tananţi şi de produse alim.
(preparate din lapte, băuturi răcoritoare,
panificaţie). Izvoare cu ape minerale
feruginoase, clorosodice, bicarbonate.
Muzeu de istorie şi etnografie. Casă de
cultură. Bibliotecă publică. Istoric. Localitatea apare menţionată documentar,
prima oară, la 2 febr. 1365, într-o diplomă
emisă la cancelaria regelui ungur
Ludovic I de Anjou, în care sunt amintite
„Două Vişaie”, fără să se specifice care
sunt, „de Jos” sau „de Sus”, iar în 1549
apare consemnată cu numele Vişeul Nou
şi uneori cu toponimul Între Râuri. În
perioada 1773–1812, aici au fost colonizaţi
muncitori forestieri („zipţeri”) aduşi din
Slovacia, precum şi familii venite din
reg.Tirol şi din oraşul Salzburg (Austria).
Declarat oraş în 1956, Vişeu de Sus are în
subordine ad-tivă localit. componentă
Vişeu de Mijloc (atestat documentar în
anul 1600). Monumente: bisericile „Buna
Vestire” (1832-1834), „Sfinţii Ioachim şi
Ana" (1908-1912), „Sfântul Nicolae" (19331937) şi „Naşterea Maicii Domnului" (1987);
biserica romano-catolică (1912-1918,
arhitect: Agostino Moretti); casa parohială
(1847); casa din lemn a lui Ilie Lazăr
(1826); conacul lui Pop Simon (18701890), în stil baroc. În localit. componentă
Vişeu de Mijloc este biserica din lemn
„Sfântul Nicolae” (1834-1835). Centru
turistic şi punct de plecare spre complexul turistic Borşa (22 km) şi spre cabanele
din M-ţii Rodnei, Maramureşului şi
Ţibleşului. De interes turistic este linia de
c.f. îngustă (ecartament de 760 mm),
cunoscută sub numele de mocăniţă, în
lungime de 56 km, construită în anii 19301933. Fond cinegetic.
VIŞEUL NOU Õ VIŞEU DE SUS.

VIŞINA 1. Com. în jud. Dâmboviţa,
alcătuită din 3 sate, situată în Câmpia
Găvanu-Burdea, pe cursurile superioare
ale râurilor Neajlov, Holboca, Baracu,
Chipicanu şi Jirnov; 4 075 loc. (1 ian.
2011): 2 048 de sex masc. şi 2 027 fem.
Nod rutier. Expl. de petrol. Produse
frigotehnice. Prelucr. lemnului. Culturi
de cereale, plante tehnice şi de nutreţ,
floarea-soarelui, leguminoase pentru
boabe, tutun, legume etc. Creşterea
bovinelor. Centru de cusături şi ţesături
populare. În satul Vişina, atestat documentar în 1440 şi apoi în ian. 1576, se află
biserica din lemn „Naşterea Maicii
Domnului” (1622), în stare de degradare,
declarată monument istoric. Satul Izvoru
este atestat documentar la 20 dec. 1780.
Poiană cu narcise în lunca Neajlovului.
Până la 6 dec.2004, com. V. a avut în
componenţă satele Răscăeţi şi Vultureanca,
sate care la acea dată au format com.
Răscăeţi, jud. Dâmboviţa.
2. Com. în jud. Olt, formată dintr-un
sat, situată în partea de S a Câmpiei
Romanaţi; 3 228 loc. (1 ian. 2011): 1 564
de sex masc. şi 1 664 fem. Staţie de c.f.
(inaugurată la 1 apr. 1887). Nod rutier.
Producţie de confecţii şi de cărămizi.
Moară; presă de ulei. Creşterea porcinelor. Legumicultură. Culturi irigate de
cereale, plante tehnice şi de nutreţ,
floarea-soarelui, sfeclă de zahăr ş.a. În
arealul com. V., numită până la 17 febr.
1968 Vişina Veche, au fost descoperite
urmele unei aşezări rurale romane
datând din sec. 2–3. Biserica „Buna
Vestire” (1887). Satul Vişina apare
menţionat documentar, prima oară, la 1
iun. 1545 şi apoi la 13 mai 1573.
3. Mănăstirea ~ Õ Bumbeşti-Jiu.

VIŞINA NOUĂ, com. în jud. Olt, formată
dintr-un sat, situată în Câmpia Romanaţi,
la 15 km N de oraşul Corabia; 1 934 loc.
(1 ian. 2011): 956 de sex masc. şi 978 fem.
Culturi de cereale, plante tehnice şi de
nutreţ, legume ş.a. Muzeul etnografic
„Gheorghe Bărbuceanu”. Com. V.N. a
fost înfiinţată la 7 mai 2004 prin desprinderea satului Vişina Nouă din com.
Vădastra, jud. Olt. Biserica „Adormirea
Maicii Domnului” (1903-1907)..
VIŞINA VECHE Õ Vişina (2).

VIŞINEŞTI 1. Com. în jud. Dâmboviţa,
alcătuită din 4 sate, situată în Subcarpaţii

Vităneşti
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Ialomiţei, în Depr. Vişineşti-Sultana, pe
cursul superior al Cricovului Dulce; 2 047
loc. (1 ian. 2011): 1 012 de sex masc. şi
1 035 fem. Prelucr. lemnului şi a laptelui.
Producţie de ţuică. Culturi de cereale,
legume, cartofi ş.a. Creşterea bovinelor,
ovinelor, cabalinelor. Pomicultură (pruni,
meri, peri).
2. Õ Odobeşti (3).

VIŞTEA 1. Lac de acumulare creat pe
cursul mijlociu al râului Olt (inundat în
1989; vol.: 4,3 mil. m3), în arealul com. cu
acelaşi nume. Apele lui pun în mişcare
turbinele hidrocentralei Viştea.
2. Com. în jud. Braşov, alcătuită din
5 sate, situată în Depr. Făgăraş, la poalele
de N ale M-ţilor Făgăraş, pe cursul
mijlociu al Oltului, în zona de confl. cu
râul Viştea; 2 077 loc. (1 ian. 2011): 1 048
de sex masc. şi 1 029 fem. Reşed. com.
este satul Viştea de Jos. Halte de c.f. (în
satele Viştea de Jos şi Olteţ). Hidrocentrală (14,2 MW), intrată în funcţiune în
1989. Prelucr. lemnului. Pomicultură.
Culturi de cereale, cartofi, plante tehnice
şi de nutreţ ş.a. Punct muzeal (în satul
Rucăr). În satul Viştea de Jos, menţionat
documentar, prima oară, în 1511, se află
biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil” (1489) şi ruinele unui han din
sec. 19. În satul Viştea de Sus există biserica „Buna Vestire” (1848), iar în satul
Olteţ există o biserică din 1717.
Agroturism. Până la 7 apr. 2004, com. V.
a avut în componenţă satul Drăguş, care
la acea dată a devenit comună de sine
stătătoare.
VIŞTEA MARE, vârf în partea centrală a
M-ţilor Făgăraş dominând creasta principală a acestora. Alt.: 2 527 m (al treilea
vârf ca înălţime din România după vf.
Moldoveanu şi Negoiu).
VITAN, cartier în partea de SE a municipiului Bucureşti.

VITĂNEŞTI 1. Sat, reşed. com. SârbiiMăgura, jud. Olt, sat care până la 7 mai
2004 a aparţinut com. Optaşi-Măgura,
jud. Olt.
2. Com. în jud. Teleorman, alcătuită
din 4 sate, situată în partea de SE a
Câmpiei Găvanu-Burdea, pe râul
Teleorman; 2 811 loc. (1 ian. 2011): 1 403
de sex masc. şi 1 408 fem. Reşed. com.
este satul Purani (atestat documentar în
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Vitomireşti

1741). Expl. de petrol şi gaze. Moară de
cereale (din 1930), în satul Purani. Culturi
de cereale, plante tehnice şi de nutreţ,
floarea-soarelui, tutun, leguminoase
pentru boabe, legume ş.a. Viticultură.
Creştera bovinelor şi porcinelor. Până la
20 mai 1996, com. V. s-a numit Purani.
Biserică din lemn (sec. 19).

VITOMIREŞTI, com. în jud. Olt, alcătuită
din 6 sate, situată în partea de NV a Piem.
Cotmeana; 2 369 loc. (1 ian. 2011): 1 143
de sex masc. şi 1 226 fem. Expl. forestiere.
Morărit; produse de panificaţie. Centru
pomicol (meri, pruni, peri) şi viticol. În
sec. 19, com. V. s-a numit VitomireştiTrepteni. Bisericile „Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil” (1854), „Sfântul
Dumitru" (1884, restaurată în 2008-2009)
şi „Sfinţii Voievozi” (1855), în satele
Trepteni, Bulimanu şi Dejeşti; biserica din
lemn „Cuvioasa Parascheva” (1795),
monument istoric, în satul Vitomireşti.
VITOMIREŞTI-TREPTENI Õ Vitomireşti.

VIZANTEA-LIVEZI, com. în jud. Vrancea,
alcătuită din 5 sate, situată în NV
Subcarpaţilor Vrancei, în Depr. VizanteaVidra, la 410 m alt., la poalele de E ale
Dealului Răchitaşu Mare şi cele de SV ale
Dealului Momâia; 3 995 loc. (1 ian. 2011):
2 058 de sex masc. şi 1 937 fem. Reşed.
com. este satul Livezile, numit Găuri până
la 1 ian. 1965 şi atestat documentar în
1777. Prelucr. lemnului. Staţiune balneoclimaterică (în satul Vizantea Mănăstirească) de interes local, cu funcţionare
permanentă, cu climat de depresiune
intradeluroasă, sedativ, cu veri răcoroase
(în iul. temp. medie 18°C) şi ierni
friguroase (în ian. media termică este de
–4,5°C; temp. medie anuală 7,5°C) şi cu
izv. cu ape minerale cu compoziţie
chimică diferită: izvorul de pe Pârâu Alb
(captat) are apă puternic sulfuroasă (H2S
= 328,2 mg‰), clorurată, sodică,
hipotonă (mineralizare 14,3 g‰); izvorul
Slatina conţine apă sulfuroasă (H2S= 68
mg‰), clorurată, iodurată, bromurată,
sodică, de mare concentraţie (mineralizare 132,8 g‰); alte izvoare au ape sulfuroase, bicarbonatate sau cu aceleaşi
caracteristici ca cele amintite mai sus dar
cu o mineralizare mai scăzută. Eficacitatea curativă a apelor minerale de aici a
fost constatată în 1882, an după care

staţiunea a devenit cunoscută şi
frecventată. Apele minerale de aici sunt
indicate atât în cură internă pentru
tratarea afecţiunilor aparatului digestiv
(colite, enterocolite, ulcere), a celor
hepato-biliare (dischinezie biliară),
renale, a bolilor metabolice şi de nutriţie
(diabet), a bolilor alergice, precum şi în
cură externă pentru tratarea tuturor
formelor de reumatism, în special a celor
cronice degenerative (spondiloze cervicale, dorsale, lombare, artroze, poliartroze), dar şi pentru ameliorarea bolilor
sistemului nervos periferic (nevrite). În
satul Vizantea Mănăstirească se află o
biserică din lemn, a fostei mănăstiri
Vizantea (sec. 16), şi biserica din
cărămidă cu hramul „Sfânta Cruce”, cu
zid de incintă, ctitorie din sec. 17 a lui
Ieremia Movilă, reconstruită în anii 1850–
1854 de nişte călugări greci. Tot aici există
şi casa memorială „Moş Ion Roată”,
personaj legendar din perioada Unirii
Principatelor Române din anul 1859.
VIZANTEA MĂNĂSTIREASCĂ
Vizantea-Livezi.

Õ

VIZANTEA-VIDRA, depresiune situată în
partea de N a Subcarpaţilor Vrancei, pe
cursul mijlociu al râului Putna, străjuită
de Dealul Momâia (N-NE), Măgura
Odobeştilor (SE) şi dealurile Răiuţ (S) şi
Răchitaşu Mare (V-NV). Relief de luncă,
de terase joase şi de coline rotunjite. În
arealul depresiunii se distinge o importantă „piaţă” de adunare a apelor, în care
râul Putna primeşte mai mulţi afluenţi
(Vizăuţ, Vidra, Tichiriş, Valea Rea).

VIZIRU, com. în jud. Brăila, alcătuită din
2 sate, situată în partea de E a Câmpiei
Bărăganului; 6 066 loc. (1 ian. 2011): 3 075
de sex masc. şi 2 991 fem. Nod rutier.
Produse alim. (preparate din lapte).
Culturi de cereale, plante tehnice, uleioase şi de nutreţ, cartofi, leguminoase
pentru boabe, tutun etc. Creşterea bovinelor. Staţie meteorologică. În satul
Viziru, menţionat documentar, prima
oară, în 1462, se află bisericile cu hramurile „Sfânta Treime” (1850–1862), „Sfânta
Sofia” (1869) şi „Adormirea Maicii
Domnului” (1874).

VLADIMIR, com. în jud. Gorj, alcătuită
din 4 sate, situată în zona de contact a
Piem. Olteţului cu Dealurile Jiului, pe
râul Gilort, în zona de confl. cu pârâul
Vladimir; 3 191 loc. (1 ian. 2011): 1 584 de

sex masc. şi 1 607 fem. Reşed. com. este
satul Andreeşti. În satul Vladimir s-a
născut Tudor Vladimirescu (1780–1821),
într-o casă în care în 1932 a fost amenajat
un muzeu memorial. În satul Andreeşti
se află o biserică din cărămidă cu hramul
„Sfinţii Voievozi” (1830) şi o biserică din
lemn datând din anul 1802; bisericile cu
hramurile „Sfinţii Împăraţi Constantin şi
Elena” (1817) şi „Cuvioasa Parascheva”
(1822–1827), în satele Frasin şi Vladimir.
VLADIMIRESCU, com. în jud. Arad,
alcătuită din 4 sate, situată în Câmpia
Aradului, pe dr. râului Mureş; 11 799 loc.
(1 ian. 2011): 5 763 de sex masc. şi 6 036
fem. Staţie de c.f. (în satul Cicir). Aeroport
internaţional care deserveşte municipiul
Arad, inaugurat la 14 nov. 1937. Nod
rutier. Expl. de balast. Combinat de
îngrăşăminte chimice, falimentat în 2010.
Producţie de conf., de mobilă, de scule şi
de produse de panificaţie. Morărit. În
satul Vladimirescu, atestat documentar în
1752 şi numit în trecut Glogovăţ, au fost
descoperite vestigiile unei aşezări din sec.
5 d.Hr., ale alteia din sec. 11-12, o
necropolă medievală şi urmele unei cetăţi
de pământ din sec. 9. Ruinele unei biserici
romanice din sec. 13. Capelă (1756);
bisericile „Sfânta Treime" (1887-1889) şi
„Sfântul Dumitru" (1930, pictată la
interior în 1942 şi la exterior în 1972), în
satul Vladimirescu.
VLADIMIREŞTI, Mănăstirea ~ Õ Tudor
Vladimirescu (2).

VLAD ŢEPEŞ, com. în jud. Călăraşi,
alcătuită din 2 sate, situată în partea de
SE a Câmpiei Burnas; 2 249 loc. (1 ian.
2011): 1 062 de sex masc. şi 1 187 fem.
Nod rutier. Culturi irigate de cereale,
plante tehnice, uleioase şi de nutreţ,
leguminoase pentru boabe, tutun,
legume etc. Pe terit. satului Vlad Ţepeş a
fost descoperit (1954) un mormânt de
înhumaţie datând de la sf. sec. 3 şi începutul sec. 4, în care s-au găsit şapte vase
ceramice specifice culturii Sântana de
Mureş, un pieptene din os, semicircular
ş.a. Între 17 febr. 1968 şi 23 ian. 1981 com.
V.Ţ. a făcut parte din jud. Ialomiţa. La c.
1 km E de satul Vlad Ţepeş se află trupul
de pădure Padina Tătarului, parte componentă a rezervaţiei naturale Comana.
Pădurea este alcătuită dintr-un amestec
de cer, stejar brumăriu, stejar pufos,
gârniţă şi arţar tătăresc. Pătura ierbacee
este abundentă şi variată; în poieni şi

rarişti creşte bujorul (Paeonia peregrina).
Fond cinegetic.

VLAŞCA, denumirea sub care era
cunoscută în secolele trecute întinsa
regiune de şes din partea central-estică a
Câmpiei Române, care se extindea între
aliniamentul comunelor Oarja şi Căteasca
din jud. Argeş (în N) şi Dunăre (la S-SE)
şi între râul Cotmeana (la V) şi zona
situată la N-NE de Bucureşti (până
aproape de râul Ialomiţa) la E. Această
vastă regiune (care ocupa Câmpia
Piteştiului şi porţiuni din Câmpiile
Găvanu-Burdea, Burnas şi Vlăsia),
numită în trecut de bătrânii locului Ţara
Vlasilor sau Vlaşca (vlasi fiind o variantă
de nume atribuită vlahilor), se suprapunea peste arealele ocupate în secolele
trecute de imenşii Codrii ai Vlăsiei, care
formau un tot unitar numit Vlăsia. Până
în sept. 1950, pe o porţiune din această
zonă a existat jud. Vlaşca, cu reşed. la
Giurgiu, care ocupa o supr. de 4 494 km2
şi includea 5 plăşi şi 237 sate.

VLĂDAIA, com. în jud. Mehedinţi, alcătuită din 4 sate, situată în zona de contact
a Piem. Bălăciţei cu Câmpia Blahniţei, pe
stg. văii Drincea; 1 727 loc. (1 ian. 2011):
833 de sex masc. şi 894 fem. Culturi de
cereale, plante uleioase, tehnice şi de
nutreţ etc. Bisericile cu acelaşi hram –
„Sfântul Nicolae”, în satele Vlădaia (1859)
şi Almăjel (1867).

VLĂDEASA, masiv muntos situat în
partea de N a M-ţilor Apuseni (Carpaţii
Occidentali), între văile Crişului Repede
(N), Călata (E), Someşu Cald şi Crişu
Pietros (S) şi Iada (V), alcătuit din roci
vulcanice (dacite, riolite şi granodiorite),
şisturi cristaline şi local calcare jurasice.
Este un masiv bine individualizat, cu
relief domol, cu o culme centrală, orientată NNE-SSV, teşită, dominată de mai
multe vârfuri care depăşesc 1 600 m alt.
(Vlădeasa 1 836 m, alt. max. a masivului,

Buteasa 1 792 m, Cârligatele 1 694 m,
Bohodei 1 654 m) din care se desprind
către V şi E alte culmi prelungi, domoale.
Masivul V. prezintă evidente trepte de
eroziune, etajate. Acoperit cu păduri de
conifere în amestec cu fag. Staţiune
meteorologică de altitudine. Obiective
turistice: staţiunile Stâna de Vale şi Valea
Drăganului, cascadele Iadolina şi Bohodei,
peşterile din bazinul văii Iadei ş.a.

VLĂDENI 1. Com. în jud. Botoşani,
alcătuită din 5 sate, situată în partea de
E a Pod. Sucevei, la poalele de N ale
Dealului Corni şi cele de S ale Dealului
Bour, pe stg. văii Siretului; 5 046 loc.
(1 ian. 2011): 2 484 de sex masc. şi 2 562
fem. Culturi de cereale, plante uleioase
şi de nutreţ, sfeclă de zahăr, legume ş.a.
Creşterea bovinelor (în satul Huţani).
Iazuri piscicole. Produse alim. Centru de
sculpturi în lemn şi de picturi pe lemn şi
sticlă.
2. Com. în jud. Dâmboviţa, formată
dintr-un sat, situată în Câmpia Cricovului, pe valea râului Proviţa; 3 325 loc.
(1 ian. 2011): 1 611 de sex masc. şi 1 714
fem. Expl. de balast. Prelucr. lemnului.
Morărit. Rezervaţie de zimbri. Com. V. a
fost înfiinţată la 8 mai 2003 prin desprinderea satului Vlădeni din com. Dărmăneşti,
jud. Dâmboviţa.
3. Com. în jud. Ialomiţa, formată
dintr-un sat, situată în partea de E a
Câmpiei Bărăganului, pe stg. braţului
Borcea şi pe dr. râului Ialomiţa; 2 079 loc.
(1 ian. 2011): 1 013 de sex masc. şi 1 066
fem. Nod rutier. Pescuit. Culturi irigate
de cereale, floarea-soarelui, legume, orez
ş.a. Prima menţiune documentară
datează din 15 ian. 1467. Biserica „Sfântul
Nicolae” (1856-1869). Satele Lunca (fost
Chioara) şi Sfântul Vasile au fost distruse
de inundaţiile din 1970 şi desfiinţate.
Fond cinegetic. Agroturism.

Vlădila
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4. Com. în jud. Iaşi, alcătuită din 6
sate, situată în partea de E a Câmpiei Jijiei
Inferioare, la poalele de SE ale Colinelor
Miletinului şi cele de SV ale Colinelor
Pădureni-Căuşeşti, pe râul Jijia, în zona
de confl. cu Miletinul; 4 468 loc. (1 ian.
2011): 2 229 de sex masc. şi 2 239 fem.
Staţie (în satul Vlădeni) şi haltă de c.f. (în
satul Iacobeni), inaugurate la 1 aug. 1896.
Presă de ulei. Creşterea bovinelor. Iazuri
şi heleşteie. Satul Vlădeni apare menţionat documentar în 1613. Biserica „Sfinţii
Voievozi” (1820–1826, reparată în anii
1869 şi 1894) din satul Borşa şi gara feroviară Vlădeni sunt declarate monumente
de arhitectură. Agroturism.

VLĂDEŞTI 1. Com. în jud. Argeş, alcătuită din 4 sate, situată în zona Dealurilor
Argeşului, pe râul Bratia; 3 160 loc. (1 ian.
2011): 1 590 de sex masc. şi 1 570 fem.
Prelucr. lemnului. Producţie de cahle de
teracotă. Pomicultură (meri, pruni, peri).
Biserica având hramul „Tăierea Capului
Sfântului Ioan Botezătorul” (1656), în satul
Vlădeşti, declarată monument istoric.
2. Com. în jud. Galaţi, alcătuită din 2
sate, situată în partea de NE a Câmpiei
Covurlui, pe dr. râului Prut, la graniţa cu
Rep. Moldova; 1 993 loc. (1 ian. 2011):
1 033 de sex masc. şi 960 fem. Viticultură.
Legumicultură. Biserica având hramul
„Sfinţii Voevozi” (ante 1809, reparată în
1848), în satul Brăneşti. Fond cinegetic.
3. Com. în jud. Vâlcea, alcătuită din
5 sate, situată în E Subcarpaţilor Vâlcii,
pe pârâul Olăneşti; 2 921 loc. (1 ian. 2011):
1 481 de sex masc. şi 1 440 fem. Microhidrocentrală (1,8 MW) din 13 mart. 1984.
Pomicultură. Centru de ceramică
populară. Biserica „Buna Vestire” (1718)
şi mănăstirea „Lacul Frumos", înfiinţată
în 1994, cu biserica „Sfinţii Arhangheli"
(1947-1948), în satul Vlădeşti.
VLĂDICENI, Mănăstirea ~ Õ Tomeşti
(3).

Munţii Vlădeasa. Vârful Vlădeasa

Munţii Vlădeasa. Vârful Bohodei

VLĂDILA, com. în jud. Olt, alcătuită din
3 sate, situată în Câmpia Romanaţi; 2 053
loc. (1 ian. 2011): 1 021 de sex masc. şi
1 032 fem. Staţie de c.f. (în satul FrăsinetGară). Culturi de cereale şi legume. În
satul Vlădila, atestat documentar la
8 sept. 1501, se află biserica „Sfântul
Nicolae” (1897, reparată în 1965).
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Vlăhiţa

VLĂHIŢA 1. Pas în partea centrală a
M-ţilor Harghita, situat la 985 m alt.
Asigură legăturile rutiere (şosea modernizată) între municipiile Miercurea-Ciuc
şi Odorheiu Secuiesc. Este străjuit la N
de vf. Ascuţit (1 685 m alt.).
2. Oraş în jud. Harghita, situat la
poalele de V ale M-ţilor Harghita, la 825–
890 m alt., pe cursul superior al râului
Homorodu Mic, la 27 km V de municipiul Miercurea-Ciuc; 7 095 loc. (1 ian.
2011): 3 638 de sex masc. şi 3 457 fem.
Supr.: 98,5 km2, din care 6,8 km2 în intravilan; densitatea: 1 043 loc./km2. Nod
rutier. Expl. de min. de fier (în localit.
componentă Minele Lueta), de marne şi
andezit. Staţie de înnobilare a min. de
fier. Vechi centru (1825) al metalurgiei
feroase (fontă de înaltă puritate, oţeluri
speciale). Constr. de utilaje şi aparate
pentru diverse ramuri ale economiei şi
de accesorii pentru confecţii. Expl. şi
prelucr. lemnului. Producţie de profile
din mase plastice, de confecţii textile, de
confecţii din piele, de feţe pentru încălţăminte, de băuturi răcoritoare ş.a. Centru
de prelucr. artistică a lemnului. Păstrăvărie. Filarmonică de copii (inaugurată
în 1982). Staţiune balneoclimaterică în
localit. componentă Băile Homorod.
Istoric. Aşezarea este cunoscută din
timpul stăpânirii romane în Dacia, în
legătură cu zăcămintele de min. de fier,
dar apare menţionată documentar, prima
oară, în 1301, cu numele Villa nostra
«regis» Olachalis. În 1503 este consemnată
cu numele Oláhfalu, iar în 1591 sunt
amintite primele forje construite aici.
Declarat oraş la 17 febr. 1968. În prezent
are în subordine ad-tivă localităţile
componente Băile Homorod şi Minele
Lueta. La V. sunt două biserici romanocatolice, una din 1850 şi alta din 1936, şi
o biserică unitariană (1985). Poiană cu
narcise (300 ha), ocrotită de lege.

VLĂSIA 1. Câmpia Vlăsiei, subunitate a
Câmpiei Române, situată în partea centrală a acesteia, între valea inf. a
Argeşului (la SV şi S), câmpiile Titu şi
Gherghiţei (la NV şi N), cursul mijlociu
al Ialomiţei (la NE) şi Câmpia Bărăganului Mostiştei (la E şi SE), drenată pe
direcţie NV-SE de râurile Dâmboviţa şi
Colentina. Face parte din categoria câmpiilor tabulare, cu interfluvii largi şi

netede, cu alt. de 50–120 m, în care o mare
răspândire o au depozitele de loess (cu o
grosime de la 2 m până la 12 m) în cadrul
cărora s-au individualizat numeroase
crovuri. În lungul văilor pr. se evidenţiază terase bine dezvoltate. În cadrul
Câmpiei Vlăsiei se păstrează mai multe
păduri de foioase (pădurile Snagov,
Băneasa, Corbeanca, Sineşti, Pasărea,
Cernica ş.a.) care sunt resturi ale vestiţilor
Codrii ai Vlăsiei, azi folosite ca zone de
agrement de către locuitorii Capitalei şi
ai localităţilor din apropiere. Câmpia
Vlăsiei, studiată în amănunţime de geograful Vintilă Mihăilescu în 1924, se
subîmparte în cinci subunităţi: Câmpia
Snagovului, Câmpia Maia, Câmpia Moviliţei,
Câmpia Bucureştiului şi Câmpia Câlnăului.
2. Codrii Vlăsiei, nume atribuit unei
întinse păduri din partea centrală a
Munteniei, una dintre cele mai mari
păduri din ţară, care, în secolele trecute,
forma un masiv păduros compact, alcătuit din arbori seculari. De-a lungul
timpului a fost defrişată, rămânând doar
o serie de trupuri de pădure, unele dintre
ele declarate rezervaţii forestiere (ex.
Pădurea Snagov). Denumirea de Vlăsia
(care se pare că este de origine slavă) a
fost extinsă pe cale cărturărească asupra
părţii centrale a Câmpiei Române,
ocupată odinioară de Codrii Vlăsiei.
VLĂSINEŞTI, com. în jud. Botoşani,
alcătuită din 3 sate, situată în Câmpia
Jijiei Superioare, pe râul Başeu; 3 178 loc.
(1 ian. 2011): 1 570 de sex masc. şi 1 608
fem. Fabrică de caşcaval. Producţie de
ţiglă, dale din beton pentru pavaje, de
bolţari ş.a. Morărit. Creşterea bovinelor,
ovinelor. Viticultură. În satul Vlăsineşti,
menţionat documentar, prima oară, în
1446, se află biserica „Adormirea Maicii
Domnului”, ctitorie din anul 1800 a
marelui logofăt Anastase Başotă, reparată
în 1928.
VODIŢA, Mănăstirea ~ Õ DrobetaTurnu Severin.

1988; vol.: 12,3 mil. m3), ale cărui ape pun
în mişcare turbinele hidrocentralei cu
acelaşi nume.
2. Com. în jud. Braşov, alcătuită din
6 sate, situată în Depr. Făgăraş, la poalele
de N ale M-ţilor Făgăraş, pe cursul
mijlociu al Oltului, în zona de confl. cu
pâraiele Cincu, Breaza şi Sâmbăta; 3 106
loc. (1 ian. 2011): 1 596 de sex masc. şi
1 510 fem. Staţie (în satul Voila) şi haltă
de c.f. (în satul Dridif). Nod rutier.
Hidrocentrală (14,2 MW), intrată în
funcţiune în febr. 1989. Culturi de cereale,
cartofi, plante tehnice şi de nutreţ ş.a.
Creşterea bovinelor şi bubalinelor.
Crescătorie de cai lipiţani (în satul
Sâmbăta de Jos), din 1920. În apropiere
se află complexul turistic Sâmbăta, situat
la 690 m alt., loc de odihnă şi recreere şi
punct de plecare spre crestele şi cabanele
M-ţilor Făgăraş. În satul Cincşor, atestat
documentar în 1332, există o cetate
ţărănească cu o biserică de incintă (sec.
13–16), iar în satul Voivodeni există
bisericile cu hramurile „Adormirea
Maicii Domnului” (c. 1500, una dintre
cele mai vechi din Ţara Făgăraşului, cu
picturi murale interioare din sec. 18) şi
„Sfântul Nicolae” (1809); în satul Sâmbăta de Jos se află biserica „Adormirea
Maicii Domnului” (1802, cu picturi
murale interioare realizate în anii 1806–
1814) şi un castel construit în 1750-1760,
în stil baroc, de contele Jozef von
Brukenthal. Până la 3 apr. 2003, com. V.
a avut în componenţă satele Sâmbăta de
Sus şi Staţiunea Climaterică Sâmbăta,
care la acea dată au format com. Sâmbăta
de Sus, jud. Braşov.

VOINEASA 1. Com. în jud. Olt, alcătuită
din 5 sate, situată în Câmpia Romanaţi,
pe râul Olteţ; 2 046 loc. (1 ian. 2011): 1 018
de sex masc. şi 1 028 fem. Culturi de cereale, plante tehnice şi de nutreţ, floareasoarelui, leguminoase pentru boabe,

VOICEŞTI, com. în jud. Vâlcea, alcătuită
din 3 sate, situată pe dr. văii Oltului, pe
malul de NV al lacului de acumulare
Strejeşti; 1 685 loc. (1 ian. 2011): 835 de sex
masc. şi 850 fem. Legumicultură. Biserica
„Sfântul Nicolae” (1839, cu picturi
originare), în satul Voiceşti.
VOILA 1. Lac de acumulare creat pe
cursul mijlociu al râului Olt (inundat în

Voineasa (2). Vedere generală

legume ş.a. În arealul satului Mărgăriteşti
au fost descoperite (1972) urmele unei
aşezări dacice fortificate datând de la sf.
primei Epoci a fierului (Hallstatt, 1200–
450/300 î.Hr.). Bisericile cu hramurile
„Sfinţii Voievozi” (1743), „Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena” (1779), „Sfântul
Dumitru” (1837) şi „Sfântul Dumitru”
(1864), în satele Mărgăriteşti, Racoviţa,
Rusăneştii de Sus şi Blaj.
2. Com. în jud. Vâlcea, alătuită din 3
sate, situată la poalele de S ale M-ţilor
Lotru, la 600–700 m alt., pe cursul superior al râului Lotru, la confl. cu pârâul
Voineşiţa, la 60 km NV de municipiul
Râmnicu Vâlcea; 1 604 loc. (1 ian. 2011):
820 de sex masc. şi 784 fem. Expl. de
muscovit. Hidrocentrala „Ciunget” (519,3
MW, cea mai mare hidrocentrală de pe
râurile interioare ale ţării), intrată în
funcţiune în 1972. Reparaţii de utilaje
energetice. Păstrăvărie. Spital de
neuropsihiatrie. În satul Voineasa, atestat
documentar la 1 aug. 1496, se află un han
din anul 1898. Staţiune climaterică şi de
odihnă (Voineasa), de interes general, cu
funcţionare permanentă, cu climat de
depresiune intramontană, cu veri
răcoroase (temp. medie a lunii iul. este
de 14°C) şi ierni friguroase (în ian. media
termică este de –7°C) şi precipitaţii medii
anuale ce însumează c. 800 mm. Pr. factor
natural de cură îl reprezintă climatul tonic,
cu aer curat, lipsit de praf şi alergeni, şi
ionizare accentuată a atmosferei. Staţiunea
este recomandată atât pentru odihnă, cât
şi pentru tratarea asteniilor nervoase, a
stărilor de debilitate, de surmenaj fizic şi
intelectual, dispunând de hoteluri şi vile
moderne, confortabile, terenuri de tenis,
baschet şi handbal, sală de cinema etc.
Este punct de plecare către cabanele din
M-ţii Lotrului şi Căpăţânii, către izv.
Lotrului, Cheile Latoriţei, lacul de
acumulare Vidra, rezervaţia forestieră
Latoriţa (690 ha) cu arbori seculari de
larice şi zâmbru etc.

VOINEŞTI 1. Com. în jud. Dâmboviţa,
alcătuită din 8 sate, situată în Subcarpaţii
Ialomiţei, pe cursul superior al râului
Dâmboviţa, la confl. cu Râu Alb; 6 157 loc.
(1 ian. 2011): 3 040 de sex masc. şi 3 117
fem. Producţie de cherestea, conf. şi sucuri
naturale din mere (din 1997). Staţiune de
cercetări pomicole (f. 1 ian. 1950). Renumit
centru pomicol (meri, pruni, peri). Centru
de ţesături şi cusături populare (în satul

Izvoarele). Cămin Cultural (1939). În
arealul satului Voineşti, atestat documentar în 1593, au fost descoperite (1965)
urmele unei aşezări de bordeie, fortificată
cu val de pământ şi şanţ, datând din
sec. 7–8, aparţinând populaţiei autohtone,
în care s-au găsit borcane din ceramică,
lucrate la roată, decorate cu linii ondulate
pe umăr. În satul Voineşti se află două biserici cu triplu hram – „Sfinţii Voievozi”,
„Buna Vestire”, „Cuvioasa Parascheva”Tabac (1796) şi „Adormirea Maicii Domnului”, „Sfântul Nicolae”, „Sfântul
Haralambie” (1857), iar în satul GemeneaBrătuleşti, atestat documentar în 1512,
există o biserică cu cinci hramuri –
„Duminica Tuturor Sfinţilor”, „Sfântul
Nicolae”, „Sfântul Ioan Botezătorul”,
„Sfântul Haralambie”, „Sfânta Filofteia”
(1868); bisericile cu hramurile „Sfinţii
Împăraţi Constantin şi Elena” (1869) şi
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”
(1877), în satele Manga şi Izvoarele; în
satul Mânjina se află o biserică având
dublu hram – „Înălţarea Domnului” şi
„Sfântul Ierarh Nicolae” (1883–1885), iar
în satul Onceşti, o biserică din lemn cu
hramurile „Duminica Tuturor Sfinţilor”
şi „Sfântul Ioan” (1814).
2. Com. în jud. Iaşi, alcătuită din 5
sate, situată în partea central-nordică a
Pod. Central Moldovenesc, pe cursurile
superioare ale râurilor Voineşti şi Stavnic;
7 283 loc. (1 ian. 2011): 3 712 de sex masc.
şi 3 571 fem. Nod rutier. Expl. forestiere,
de gresii, marne, argile şi nisipuri.
Prelucr. laptelui. Moară. Centru viticol şi
de vinificaţie. Culturi de cereale, plante
tehnice şi de nutreţ ş.a. Creşterea bovinelor. Centre de rotărit (în satul Voineşti)
şi de ceramică neagră şi roşie, smălţuită
(în satul Schitu Stavnic). În arealul satului
Voineşti au fost descoperite obiecte de
podoabă datând din sec. 13. În satul
Voineşti, menţionat documentar, prima
oară, în 1461, se află biserica „Adormirea
Maicii Domnului”, construită de fam.
Negruzzi în 1832-1834 pe locul uneia din
1767, şi conacul fam. Negruzzi (1830), iar
în satul Schitu Stavnic există o obşte de
călugări înfiinţată ca shit în 1993 (din 2005
este mănăstire) lângă ruinele bisericii
„Adormirea Maicii Domnului" care data
dinainte de 1727; biserica „Sfântul
Nicolae” (ctitorie din 1825 a lui Iordache
Drăghici), în satul Lungani.

Voivodeni
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3. Com. în jud. Vaslui, alcătuită din
11 sate, situată în zona Colinelor Tutovei,
pe râurile Tutova şi Iezer; 4 007 loc. (1 ian.
2011): 2 048 de sex masc. şi 1 959 fem.
Viticultură. În arealul satului Voineşti a
fost descoperit (1926) un tezaur de argint
(sec. 10–13), atribuit cumanilor, alcătuit
din 12 brăţări, nouă inele, o diademă cu
decor gravat, o cataramă, patru aplice de
centură şi un pandantiv în formă de scut,
cu decor gravat. Satul Bănceşti apare
menţionat documentar, prima oară, în
1443, iar satul Obârşeni în 1455. Până la
1 ian. 1965, satul şi com. V. s-au numit
Voineşti-Răzeşi. Bisericile din lemn cu hramurile „Cuvioasa Parascheva” (1707,
reparată în 1880, 1935 şi 1970), „Sfântul
Nicolae” (ante 1795, refăcută în 1829),
„Sfânta Parascheva” (ante 1809) şi
„Adormirea Maicii Domnului” (1818, cu
pridvor închis în 1960), în satele Voineşti,
Stâncăşeni, Mărăşeşti şi Obârşeni.
VOINEŞTI-RĂZEŞI Õ Voineşti (3).

VOITEG, com. în jud. Timiş, alcătuită din
2 sate, situată în partea de S a Câmpiei
Timişului, în zona de contact cu Câmpia
Bârzavei; 2 189 loc. (1 ian. 2011): 1 090 de
sex masc. şi 1 099 fem. Nod feroviar şi
rutier. Culturi de cereale, plante tehnice,
cartofi, legume etc. Creşterea bovinelor (în
satul Folea) şi ovinelor (în satul Voiteg). În
satul Voiteg, menţionat documentar,
prima oară, în 1322, cu numele Weyteh,
există o biserică romano-catolică (1872).
VOITINEL, com. în jud. Suceava, formată
dintr-un sat, situată în N Pod. Sucevei;
4 201 loc. (1 ian. 2011): 2 095 de sex masc.
şi 2 106 fem. Com. V. a fost înfiinţată la 7
mai 2004 prin desprinderea satului
Voitinel din com. Gălăneşti, jud. Suceava.
Biserica de lemn „Sfântul Ilie" (1925-1927).

VOIVODENI, com. în jud. Mureş, alcătuită
din 2 sate, situată în partea de NE a
Colinelor Mădăraşului, pe valea
Mureşului şi pe râul Luţ; 1 768 loc. (1 ian.
2011): 872 de sex masc. şi 896 fem. Culturi
de cereale, sfeclă de zahăr, plante tehnice
şi de nutreţ, cartofi, legume ş.a. Muzeu
organizat în incinta castelului „Zichy”.
Tabără internaţională de folclor, anual în
luna august. În satul Voivodeni, menţionat documentar, prima oară, în 1332,
cu toponimul Sacerdos de Sancto Johanne,
se află o biserică din sec. 15 (azi biserică
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Voloiac

reformată), fortificată cu zid de incintă şi
unele transformări din 1795, şi Castelul
„Zichy” (sec. 18), în stil baroc. Agroturism.
VOLOIAC, com. în jud. Mehedinţi, alcătuită din 8 sate, situată în partea de E a
Piem. Coşuştei, pe râul Huşniţa; 1 781 loc.
(1 ian. 2011): 883 de sex masc. şi 898 fem.
Expl. şi prelucr. lemnului. Bisericile „Înălţarea Domnului” (1808), „Sfântul Nicolae"
(1888) şi „Sfântul Ioan Botezătorul” (1881),
în satele Voloiac, Cotoroaia şi Ruptura;
biserica din lemn „Sfinţii Voievozi” (1818,
pictată în 1866), în satul Valea Bună.

VOLOVĂŢ, com. în jud. Suceava, formată
dintr-un sat, situată în partea de NV a
Pod. Sucevei, pe râul Suceviţa; 5 351 loc.
(1 ian. 2011): 2 739 de sex masc. şi 2 612
fem. Prelucr. lemnului. Morărit; produse
de panificaţie. Pomicultură (meri, pruni,
peri). În satul Volovăţ, menţionat prima
oară, la 28 iun. 1401 şi apoi la 13 dec. 1421
într-un act de danie emis de domnul
Alexandru cel Bun, a existat o biserică din
lemn, care data din timpul lui Dragoş
Vodă (1353), mutată de Ştefan cel Mare,
în a doua jumătate a sec. 15, la Putna (Õ
Putna 2).

VOLUNTARI, oraş în jud. Ilfov, situat în
Câmpia Vlăsiei, la E de municipiul
Bucureşti; 35 840 loc. (1 ian. 2011): 17 481
de sex masc. şi 18 359 fem. Supr.: 37, 4 km2,
din care 5 km2 în intravilan; densitatea:
7 168 loc./km2. Constr. de utilaje pentru
transporturi. Producţie de vaccinuri
pentru uz veterinar. Siloz. Fermă avicolă.
Pomicultură (meri, caişi, vişini, cireşi).
Până la 17 febr. 1968 s-a numit Cetatea
Voluntărească, iar între 23 ian. 1981 şi
10 apr. 1997 a făcut parte din Sectorul
Agricol Ilfov. Com. V. a fost trecută în
categoria oraşelor la 9 apr. 2004. Bisericile
„Sfântul Ilie" (1802), „Adormirea Maicii
Domnului" (1992-1995) şi catedrala„Sfânta
Parascheva” (17 nov. 2007-27 sept. 2011).
VORAS Õ Variaş.

VORNICENI, com. în jud. Botoşani,
alcătuită din 3 sate, situată în partea
central-nordică a Câmpiei Jijiei Superioare, în zona Colinelor Başeului, pe râul
Ibăneasa; 4 355 loc. (1 ian. 2011): 2 233 de
sex masc. şi 2 122 fem. Staţie de c.f. (în
satul Vorniceni), inaugurată la 1 iun.
1896. Nod rutier. Morărit. Darac pentru
lână. Prelucr. lânii, cânepii şi a pieilor de

miel. Creşterea ovinelor. Culturi de
cânepă. Pomicultură (meri, pruni, peri).
În satul Vorniceni, menţionat documentar, prima oară, la 28 dec. 1428, iar
apoi în 1475 cu numele Dvorniciani, se
află o biserică din lemn cu hramul
„Sfântul Dumitru” (sec. 15, cu adăugiri
din 1821, respectiv absidele laterale, şi
reparaţii din 1868), monument istoric.

VORNICU MĂRGINEANU, denumirea
satului şi com. I.L. Caragiale până la
7 febr. 1952.

VORONA, com. în jud. Botoşani, alcătuită
din 6 sate, situată în partea de E a Pod.
Sucevei, la poalele de S ale Dealului
Corni şi cele de NV ale Dealului Tudora,
pe stg. văii Siretului; 7 994 loc. (1 ian.
2011): 4 028 de sex masc. şi 3 966 fem.
Prelucr. lemnului. Morărit. Muzeu de
măşti populare. Tabără naţională de
picturi religioase. Zonă etno-folclorică.
În satul Vorona, menţionat documentar
în 1403, se află mănăstirea Vorona (de
maici), întemeiată în anul 1503
1600 de nişte
călugări ruşi cu ajutorul hatmanului Ilie
Sandu. Numele Vorona este de origine
rusă şi înseamnă cioară. Iniţial, mănăstirea a avut o biserică din lemn, pe locul
căreia a fost zidită (1793–1803) biserica
„Adormirea Maicii Domnului”, prin grija
paharnicului Iordache Panaite, reparată
şi pictată (de Nicolae Gavrilean) în 19901992, declarată monument istoric (2004).
Ansamblul monahal mai cuprinde
bisericile „Naşterea Maicii Domnului”
(1835, pictată în 1869-1870, repictată în
1982), „Sfântul Nicolae” (1853), „Sfinţii
Împăraţi Constantin şi Elena" (1990-1994),
casa stăreţiei şi chiliile construite în 19451960. Clopotniţa a fost ridicată în 1840.
Ansamblul monahal Vorona, desfiinţat
în 1959, a fost reînfiinţat în 1968 şi
restaurat până în 1972. La 2 km de
mănăstirea Vorona se află mănăstirea
Sihăstria Voronei (de călugări), cu
biserica cu dublu hram − „Buna Vestire”
şi „Duminica Tuturor Sfinţilor”, cu o
lungime de 20 m şi o lăţime de 7 m,
construită în perioada 11 sept. 1858-25
mart. 1861, sfinţită la 25 mart. 1865 şi
restaurată în 2004-2005. Picturile murale
interioare au fost executate în ulei, în stil
neobizantin, în anii 1861-1876 de către
schimonahul Vladimir Machedon
Machidan şi
restaurate în 1945 de Dumitru Simion. În
1930, Vasile Scarlat a pictat, pe peretele
exterior nordic, scena „Judecata de

Apoi”, restaurată în 1990 de Nicolae
Gavrilean. Icoana Maicii Domnului din
partea dreaptă a catapetesmei se
deosebeşte de icoanele de acest fel din
iconografia ortodoxă prin aceea că, Maica
Domnului nu este pictată cu Pruncul
Iisus în braţe, ci cu Pruncul Iisus
ducându-l de mână, fiind din acest punct
de vedere unică în România şi, probabil
în lumea creştină. Mănăstirea a fost
desfiinţată de autorităţile comuniste prin
decretul 410 din 28 oct. 1959 şi redeschisă
în 1968. Ansamblul monahal a fost
restaurat în anii 1920–1945, 1976 şi 1985.
Colecţie de obiecte bisericeşti cu valoare
de patrimoniu. Într-o clădire adiacentă
se află depozitul de icoane, de carte veche
bisericească şi de manuscrise. În această
mănăstire a intrat ca frate, în anul 1928,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
Preafericitul Teoctist, care a vieţuit aici
până în 1930. Pe terit. com. V. se află
Pădurea Vorona, declarată rezervaţie
forestieră, şi gorunul lui Alexandru Ioan
Cuza, declarat monument al naturii.
VORONEŢ, Mănăstirea ~ Õ Gura Humorului.

VORŢA, com. în jud. Hunedoara,
alcătuită din 7 sate, situată la poalele de
S ale M-ţilor Metaliferi, pe râul Sârbi; 899
loc. (1 ian. 2011): 452 de sex masc. şi 447
fem. Expl. de min. complexe. În satul
Vorţa, menţionat documentar în 1468, se
află biserica din lemn cu hramul „Sfântul
Nicolae" (1802, renovată în 2002).
VORUMLAC Õ Valea Viilor.

VOŞLĂBENI, com. în jud. Harghita,
alcătuită din 2 sate, situată în partea de
SE a Depr. Giurgeu (numită „Câmpia
Voşlăbeni-Remetea”), la poalele de SV
ale M-ţilor Hăşmaş, în zona de izvor a
râului Mureş; 1 970 loc. (1 ian. 2011): 955
de sex masc. şi 1 015 fem. Staţii de c.f. (în
satele Voşlăbeni şi Izvoru Mureşului).
Nod rutier. Expl. de marmură şi dolomit.
Centru de prelucr. artistică a lemnului.
Joagăr (din 1860), în satul Voşlăbeni.
Muzeu sătesc (Voşlăbeni). Staţiune
climaterică şi de odihnă (în satul Izvoru
Mureşului). În satul Voşlăbeni, menţionat
documentar în 1750, se află biserica
„Sfinţii Arhangheli" (1864, renovată în
1930, pictată în 1969 şi consolidată în
2007). Rezervaţii naturale (mlaştina După
Luncă şi Piem. Nireş). Zonă de practicare
a sporturilor de iarnă.

VOVIDENIA 1. Mănăstirea ~ Õ Slava Cercheză.
2. Schitul ~ Õ Vânători-Neamţ.
VRANA Õ Măgurele (1).

VRANCEA 1. Munţii Vrancei, grup de
munţi în Carpaţii de Curbură, situat între
aliniamentul văilor Caşin-Şuşiţa (în N),
Depr. Vrancei (în E), râul Râmnic (în S)
şi aliniamentul văilor superioare Oituz–
Bâsca Mică (la V). Sunt bine individualizaţi, alcătuiţi predominant din marne,
gresii, conglomerate ş.a., fragmentaţi de
numeroase văi adânci (Putna, Coza,
Năruja, Zăbala ş.a.) în mai multe masive
şi culmi legate între ele prin înşeuări largi.
La V de valea superioară a Zăbalei se
evidenţiază un sector mai înalt al M-ţilor
Vrancei, alcătuit din masivele Lăcăuţ
(1 777 m alt.), Goru (1 785 m, cota max. a
M-ţilor Vrancei), Giurgiu (1 720 m), iar
la E-NE de aceasta se desfăşoară o serie
de culmi şi masive mai scunde şi mai
fragmentate (masivul Furu 1 415 m,
culmea Zboina Frumoasă cu vf. Pietrosu
1 672 m şi vf. Zboina Frumoasă 1 657 m,
masivul Coza 1 629 m, culmile Zboina
Neagră 1 350 m şi Lepşa 1 503 m). Sunt
bine împăduriţi cu fag în amestec cu
molid şi brad, iar la peste 1 700 m alt. se
extinde domeniul pajiştilor alpine.
Obiectiv turistic. În M-ţii Vrancei se
găsesc o serie de rezervaţii naturale,
forestiere şi peisagistice (Lepşa– Zboina,
Izvoarele Nărujei, Cheile Tişiţei, Cascada
Putnei) şi în extremitatea de S, rezervaţia
geologică Focul Viu de la Lopătari.
2. Subcarpaţii Vrancei, subunitate a
Subcarpaţilor de la Curbură, extinsă între
valea inf. a Trotuşului (la N), câmpiile
Siretului inferior şi Râmnicului (la E), râul
Slănic (la S şi SV) şi M-ţii Vrancei (la V).

Munţii Vrancei

Se prezintă sub forma unor şiruri de
depresiuni şi de dealuri subcarpatice
semeţe: în zona de contact cu M-ţii
Vrancei se află depresiunile subcarpatice
Soveja, Vrancea şi Neculele, mărginite
către E de lanţul dealurilor Tiharele (657
m), Ouşoru (753 m), Răchitaşu Mic (892
m), Răiuţ (960 m), Gârbova (979 m),
Dealu Roşu (944 m) şi Bisoca (970 m). Mai
la E se desfăşoară un aliament de dealuri
subcarpatice, cu caracter monoclinal, cu
versanţi asimetrici (Mateiaşu, Tarciţa
Mare, Măgura Odobeştilor – cea mai
înaltă din aceşti subcarpaţi, 996 m alt.,
Deleanu ş.a.), care alternează cu depresiuni intracolinare bine individualizate
(Câmpuri–Răcoasa pe râul Şuşiţa,
Vizantea–Vidra pe Putna, Andreiaşu şi
Mera pe Milcov, Râmna, Dumitreşti, Jitia
ş.a.). Acest şir de înălţimi subcarpatice,
alcătuite din roci mai dure (gresii, marne,
şisturi), prezintă unele analogii stratigrafice şi tectonice cu Culmea Pietricica,
aflată la N de Trotuş, a cărei continuare
spre S pare să fie. Masivele deluroase
prezintă o accentuată energie de relief,
strate verticale sau puternic înclinate,
evidenţiate prin pereţi verticali şi pante
puternic povârnite, văi înguste şi adânci,
care reliefează un peisaj de un pitoresc
remarcabil. Întreaga zonă de E a
Subcarpaţilor Vrancei este renumită prin
existenţa unor areale viticole compacte
(vestitele podgorii Panciu, Străoane,
Odobeşti, Coteşti ş.a.). Pomicultură (bazinele Soveja, Câmpuri, Răcoasa, Vidra,
Vizantea, Chiojdeni, Dumitreşti ş.a.).
3. Depresiunea Vrancei, depresiune
de origine tectono-erozivă, situată între
povârnişurile de E ale M-ţilor Vrancei (la
V) şi lanţul dealurilor subcarpatice
Răchitaşu Mare, Răiuţ, Răchitaşu Mic,

Depresiunea Vrancei

Vrancea
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Reghiu, Gârbova, Dealu Roşu ş.a. (la E)
şi între văile Şuşiţa (la N) şi Zăbala (la S).
Între aceste limite, Depr. V. se desfăşoară
sub forma unui uluc de c. 30 km lungime
(N-S) şi de c. 12–14 km lăţime în partea
centrală. Supr.: c. 320 km2. Relief variat,
alcătuit din lunci, terase de acumulare,
deformate tectonic, şi din culmi deluroase
prelungi, nu prea înalte (500–700 m alt.),
fragmentate de văi adânci (Şuşiţa, Soveja,
Putna, Coza, Năruja, Zăbala ş.a.).
Versanţii, în mare parte despăduriţi, sunt
afectaţi de intense procese erozionale de
pantă şi de alunecări de teren. Climă
răcoroasă (7°C media termică anuală) cu
frecvente inversii de temperatură şi
precipitaţii moderate (700–800 mm
anual). Vegetaţia naturală este reprezentată prin păşuni şi fâneţe, tufărişuri
şi pâlcuri de păduri de stejar. Depr. V.
este un ţinut de străveche populare în
care locuitorii sunt ocupaţi în pr. cu expl.
şi prelucr. lemnului, pomicultura, creşterea animalelor (în special ovine şi
bovine) şi în care se păstrează nealterat
un bogat fond etnografic şi folcloric.
Depr. V. este compartimentată de râuri
în trei sectoare: unul nordic, cu o lăţime
de c. 6 km, între râurile Şuşiţa (N) şi
Putna (S), în cadrul căruia se individualizează depresiunile Soveja şi Vizantea–
Livezi; unul central, lat de 12–14 km, între
văile râurilor Putna (N) şi Năruja (S), în
care predomină suprafeţele plane, uşor
înclinate, şi în cadrul căruia se remarcă
Depr. Năruja; un sector sudic, cu o lăţime
de 7 km, între râurile Năruja (N) şi Zăbala
(S), cu masive deluroase (Tipău, Tojan
ş.a.) şi poduri largi de terase etajate, care
prin asociere formează Depr. Nereju, bine
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conturată. În multe locuri din Depr. V.
apele de şiroire au spălat pământul (în
special Dealu Tojan) înlăturând stratul
de sol şi rămânând povârnişuri golaşe,
iar în alte locuri (Tulnici pe malul dr. al
Putnei, Rebegari pe Năruja), pe o formaţiune specifică, numită brecia sării, apele
torenţiale au acţionat intens asupra
povârnişurilor creând un aspect dinţat,
labirintic şi lipsit de vegetaţie, cunoscut
în literatura geografică sub numele de
bad-lands (pământuri rele) sau „răni ale
pământului” cum le numea Ion Ionescu
de la Brad în sec. 19. În ţinutul Vrancei
se află epicentrul celei mai importante
zone seismice din jud. Vrancea şi din
România, în com. Vrâncioaia fiind instalată o staţie seismică. Depr. V. mai este
cunoscută şi sub numele de Ţara Vrancei.
4. Judeţ situat în partea de E a
României, în zona curburii externe a
Carpaţilor, în bazinul inf. al Siretului, la
răscrucea provinciilor istorice româneşti
Moldova, Ţara Românească şi Transilvania, între 45°23' şi 46°11' latitudine N şi
26°23' şi 27°32' longitudine E, limitat de
jud. Bacău (N), Vaslui (NE), Galaţi (E),
Brăila (SE), Buzău (S şi SV) şi Covasna (V
şi NV). Supr.: 4 857 km2 (2,04% din supr.
ţării). Populaţia (1 ian. 2011): 390 048 loc.
(1,8% din populaţia ţării), din care 191 118
loc. de sex masc. (49,0%) şi 198 930 loc. de
sex fem. (51,0%). Populaţia urbană: 146 905
loc. (37,6%); rurală: 243 143 loc. (62,4%).
Densitatea: 80,3 loc./km2. Structura populaţiei pe naţionalităţi (la recensământul din
20-31 oct. 2011): 90,6% români, 3,5%
rromi urmaţi de maghiari, germani, evrei,
ruşi-lipoveni, turci, italieni ş.a. Reşed.:
municipiul Focşani. Oraşe: Adjud
(municipiu), Mărăşeşti, Odobeşti, Panciu.

Comune: 68. Sate: 331 (din care 7 aparţin
oraşelor). Localit. componente ale
oraşelor şi municipiilor: 10.
Relief variat, reprezentat prin trei
trepte principale (munţi, dealuri şi
depresiuni subcarpatice, câmpii) care
coboară de la 1 785 m în V (vf. Goru, alt.
max. a jud. V.) la 20 m alt. în SE, în
Câmpia Siretului inferior, rezultând o
diferenţă de nivel de 1 766 m. Zona
montană, extinsă în extremitatea de V a
jud. V., este alcătuită dintr-o serie de
culmi şi masive izolate, care împreună
formează M-ţii Vrancei ce domină printrun abrupt de 300–600 m Depr. Vrancei,
situată în estul lor. M-ţii Vrancei, care
aparţin Carpaţilor de Curbură, au
înălţimi mici (sub 2 000 m), prezintă
culmi prelungi, legate prin înşeuări largi,
şi sunt alcătuiţi predominant din gresii,
şisturi marnoase şi conglomerate. Cele
mai mari altitudini ale M-ţilor Vrancei se
înregistrează în vf. Goru (1 785 m, alt.
max. a jud. V.) şi vf. Lăcăuţ (1 777 m).
Treapta mijlocie de relief o formează
dealurile subcarpatice (Subcarpaţii Vrancei), care se succed de la N la S prin
partea mediană a judeţului, atingând cota
max. în Măgura Odobeştilor (996 m).
Extremitatea de NE a jud. V. este ocupată
de un mic sector al Colinelor Tutovei,
care ating aici o înălţime de 348 m în vf.
Cetăţuia din Dealul Cetăţii, iar în partea
de E şi SE a judeţului se extinde o mare
porţiune a Câmpiei Siretului inferior (în
cadrul căreia se manifestă o puternică şi
activă mişcare de subsidenţă), precum şi
un mic sector al Câmpiei Râmnicului (în
S-SE). Teritoriul jud. V., cu întreaga
complexitate geologică şi geomorfologică
a formelor sale de relief, corespunde celei
mai active zone seismice ale României.
Frecvenţa cutremurelor (care au origine

Vrancea (3). Badlands (pământuri rele)
în zona Tulnici

tectonică) se explică prin existenţa în
această regiune a unui focar de mare
adâncime (200 km), izolat, al cărui
epicentru se află în coordonatele
geografice ale perimetrului cuprins între
45°24' şi 46°00' latitudine N şi 26°12' şi
27°24' longitudine E, pe falia Zăbala–
Nămoloasa–Galaţi. În acest areal se
evidenţiază două focare de cutremure,
unul în care se produc cutremurele de
adâncime, legat de curbura arcului carpatic
şi altul în care au loc seisme la mică
adâncime, situat în reg. de câmpie dintre
Râmnicu Sărat, Mărăşeşti şi Tecuci.
Cutremurele cu epicentrul în arealul
vrâncean au origine tectonică, fiind
provocate de prăbuşirile sau deplasările
blocurilor scoarţei terestre în lungul unor
falii. Cele mai puternice şocuri provocate
de seismele vrâncene (depăşind 6,5 grade
pe scara Richter) au fost înregistrate la 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 şi 4 martie 1977.
Acestea au determinat prăbuşirea mai
multor construcţii, avarierea gravă a altora,
şi chiar deplasări şi deformări ale terenului.
Climă temperat-continentală moderată, nuanţată substanţial de altitudinea formelor de relief. Astfel, în zona
montană şi de deal verile sunt răcoroase
cu precipitaţii bogate şi iernile friguroase
cu strat de zăpadă stabil pe o perioadă
mai îndelungată, iar în regiunea de
câmpie verile sunt călduroase şi
secetoase, iar iernile reci, marcate uneori
de viscole puternice. Temp. medie anuală
variază între 10°C în zona de câmpie,
6-9°C în cea de dealuri şi 2–6°C în ariile
montane. Temp. max. absolută (39,3°C),
precum şi minima absolută (–33,0°C) au
fost înregistrate la Focşani, respectiv la 10
aug. 1951 şi 25 ian. 1942. Cantitatea medie
anuală a precipitaţiilor prezintă variaţii
de la un loc la altul, însumând c. 500 mm
în câmpie, 600–800 în zonele deluroase şi
colinare şi peste 1 200 mm în ţinuturile
montane înalte. Vânturile predominante
bat cu o frecvenţă mai mare dinspre V
(28,4%), NV (24%), E (10,4%) şi S-SV (8%),
cu viteze medii anuale cuprinse între 2,0
şi 5,6 m/s, uneori, pe culmile înalte
depăşind 10 m/s. Pe pantele de E ale
M-ţilor Vrancea se înregistrează frecvent
vânturi de tip föhn.
Reţeaua hidrografică vrânceană, cu
o densitate medie cuprinsă între 0,1 şi 0,9

km/km2, aparţine în totalitate râului Siret,
care curge pe la marginea de E a jud. V.,
pe o distanţă de 110 km, formând în cea
mai mare parte limita cu jud. Galaţi. În
acest sector, râul Siret are un curs leneş,
foarte meandrat, însoţit de o luncă largă,
inundabilă, în cadrul căreia au loc
numeroase despletiri ale apelor. Din
cauza subsidenţei Câmpiei Siretului
inferior, majoritatea râurilor afluente pe
dr. Siretului au o direcţie generală de
curgere NV–SE (cu excepţia râurilor din
S – Râmna şi Râmnic – care au direcţie
SV–NE), înregistrându-se o adevărată
„piaţă” de adunare a apelor. În afara
cursurilor inf. ale râurilor Trotuş şi
Râmnic care izvorăsc din afara limitelor
jud. V., dar se varsă în Siret pe terit.
vrâncean, toate celelalte râuri afluente ale
Siretului în spaţiul vrâncean îşi au obârşia
pe teritoriul judeţului. Între aceste râuri,
cel mai important este Putna (144 km),
care drenează median jud. V. pe direcţie
NV–SE, colectând numeroşi afl. (Lepşa,
Tişiţa, Coza, Zăbala, Milcov, Râmna ş.a.).
Partea N-NV a jud. V. este drenată de
Carecna, Zăbrăuţ şi Şuşiţa (68 km).
Vegetaţia. Cu excepţia zonei de câmpie,
care aparţine domeniilor stepei şi silvostepei, restul terit. vrâncean, în proporţie
de peste 70% se încadrează domeniului
forestier. Vegetaţia de stepă, extinsă pe
supr. mici în SE judeţului, este reprezentată prin pajişti degradate dominate
de bărboasă (Botriochloa ischaemum), păiuş
(Festuca valesiaca), pir crestat (Agropyron
cristatum) ş.a., iar vegetaţia de silvostepă,
înlocuită în mare parte de culturile
agricole de pe cuprinsul câmpiei, apare
insular sub forma unor păduri de stejar
pufos (Quercus pubescens) în amestec cu
arţar tătăresc (Acer tataricum), stejar
(Quercus robur) şi stejar brumăriu
(Quercus pedunculiflora). Zona pădurilor
de foioase, extinsă în dealurile subcarpatice şi Colinele Tutovei, între 300 şi 900 m
alt., este constituită din făgete, gorunete,
făgeto-gorunete. Din cauza unor defrişări
masive, în ariile depresionare s-au extins
pajiştile secundare alcătuite predominant
din păiuş (Festuca sulcata, Festuca
pseudovina) şi iarba câmpului (Agrostis
tenuis). Pantele muntoase, între 900 şi
1 600 m alt., sunt acoperite cu păduri
compacte de amestec (fag, molid, brad),
urmate de etajul pădurilor de molid
(Picea abies) până pe la 1 700 m alt. şi apoi
de zona golurilor alpine (la peste 1 700

m alt.), cu tufărişuri de ienupăr (Juniperus
communis ssp. nana), afin (Vaccinium
myrtillus) ş.a. în alternanţă cu pajişti
secundare formate din păiuş roşu (Festuca
rubra), ţăpoşică (Nardus stricta). În lunca
Siretului se întâlnesc zăvoaie de plop şi
salcie.
Fauna predominantă corespunde
domeniului forestier, în care trăiesc
numeroase specii, printre care urşi,
mistreţi, cerbi, căprioare, veveriţe, râşi,
jderi, pisici sălbatice, salamandre,
sălămâzdra (Triturus montandoni – un
endemism carpatic) ş.a. La marginea
externă a zonei subcarpatice, în silvostepă
şi stepă, vieţuiesc nenumărate rozătoare
(iepuri, şobolani, hârciogi, şoareci de
câmp, popândăi ş.a.), păsări (prepeliţe,
potârnichi, grauri, ciori, vrăbii, ulii etc.),
insecte ş.a. Ihtiofauna este bogată şi
variată, fiind reprezentată prin păstrăv
(în bazinele superioare ale Putnei,
Nărujei, Zăbalei), lipan (cursul mijlociu
al Putnei), clean (Şuşiţa, Zăbrăuţ), crap,
mreană (Siret).
Resursele naturale sunt reprezentate prin câteva zăcăminte de sare (Lunca,
Valea Sării, Tulnici, Spineşti, Reghiu,
Andreiaşu de Sus) şi cărbune brun (cantităţi reduse, neexploatabile, la Vulcăneasa,
Reghiu, Poieniţa, Luncile), precum şi
printr-o mare varietate de roci de construcţie, cum sunt: gips (Soveja), gresii
(Năruja), marno-calcare (Lepşa), argile
(Mera, Vidra, Păuneşti), balast. O bogăţie
aparte o reprezintă pădurile (193 289 ha,
sf. anului 2007) şi izvoarele cu ape
minerale sulfuroase (Jitia, Andreiaşu de
Sus, Vizantea Mănăstirească, Vintileasca ş.a.).
Istoric. Cele mai vechi urme de locuire
descoperite în perimetrul jud. V. datează
din Paleoliticul superior (Bârseşti,
Vităneşti, Lespezi). Neoliticul este bine
reprezentat, fiind identificat în peste 40
de aşezări (în perimetrele localit. Bonţeşti,
Cândeşti,
Muncelu,
Mănăstioara,
Tercheşti, Topeşti, Coroteni, Pădureni,
Pietroasa ş.a.), în cadrul cărora apar
forme ale culturilor neolitice CrişStarčevo, Boian şi Cucuteni (numeroase
vase ceramice, remarcabile prin fineţea
formelor şi prin ornamentaţia tricromă
şi bicromă, precum şi figurine antropomorfe şi zoomorfe), iar Epoca bronzului
este ilustrată în peste 100 de staţiuni (cea
mai reprezentativă fiind staţiunea
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Cândeşti, unde a fost dezvăluită o necropolă cu peste 700 de morminte de
înhumaţie şi incineraţie, în care s-a găsit
un valoros inventar de podoabe, unelte,
ceramică etc.). În sec. 9–8 î.Hr., peste
actualele ţinuturi vrâncene au trecut mai
multe triburi de cimerieni, care au adus
cu ele primele elemente ale metalurgiei
fierului. Astfel, prima Epocă a fierului
(Hallstatt) este atestată de aşezările de la
Pădureni, Bonţeşti, Bârseşti, Nereju,
Căiata, iar cea de-a doua Epocă a fierului
(La Tène) în staţiunile arheologice de la
Cândeşti şi Mănăstioara şi prin tezaurele
monetare geto-dacice descoperite la
Dumbrăveni (270 de monede din argint),
Răcoasa, Voloşcani, Bonţeşti ş.a.
Meleagurile vrâncene au fost incluse în
hotarele Imperiului Roman, în provincia
Moesia inferior, în timpul domniei împăratului Domiţian, care a purtat
războaie împotriva dacilor în anii 87–89.
Triburile carpilor, purtătoare ale unei
culturi specifice, cu evidente influenţe
romane, au avut numeroase şi puternice
aşezări pe terit. actual al jud. V.,
descoperite în perimetrele localit.
Pădureni, Oleşeşti, Vârteşcoiu, Ţifeşti,
Mărtineşti, Iugani, Oreavu ş.a., aşezări
care s-au perpetuat din sec. 2 până prin
sec. 7. În sec. 7–10 au fost puse bazele
structurii comunitare a obştilor săteşti,
care vor evolua în tot timpul perioadei
feudale, obştea devălmaşă (formă de
stăpânire în comun) a Vrancei
impunându-se treptat ca o formă de organizare şi ca unitate ad-tivă de sine
stătătoare. Această autonomie a Vrancei,
care s-a perpetuat chiar şi în condiţiile
ultimelor migraţii ale pecenegilor,
cumanilor şi tătarilor din sec. 10–13, a
permis statornicirea unor obiceiuri ale
pământului, de ordin juridic, ca de pildă
dreptul inalienabil de participare la
exploatare a moşiei, dreptul de preferinţe
la cumpărarea terenurilor etc. Obştea
devălmaşă a Vrancei a fost păstrată de
locuitorii acesteia cu preţul luptei,
impunându-se cu putere de lege până la
începutul sec. 20. Astfel, codul silvic din
1910 garanta, în cele şapte prevederi ale
sale, dreptul vrâncenilor asupra munţilor
şi menţinerea tuturor privilegiilor aşa
cum se păstraseră ele prin tradiţie de-a
lungul secolelor. La începutul sec. 13
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(1211–1227) autorităţile centrale ale
Bisericii Catolice au desfăşurat o intensă
activitate de convertire la catolicism a
populaţiei din aceste ţinuturi, prin
intermediul Cavalerilor Teutoni, care a
culminat cu înfiinţarea, la 31 iul. 1227, a
Episcopatului catolic al cumanilor, cu
reşed. la Civitas Milcoviae (probabil oraşul
Odobeşti de astăzi), condus de dominicanul Teodoric, episcopat care a fost
distrus după invazia mongolă din 1241.
În perioada formării statelor feudale
româneşti, Moldova şi Ţara Românească,
în sec. 14, statutul politic al Vrancei nu
apărea definit cu claritate. Abia într-un
document din 2 iul. 1431 apare denumirea Varancha (desemnând „Ţara Împădurită” sau „Ţara Neagră”). Un hrisov
din 20 iun. 1443 consemnează stăpânirea
Moldovei asupra Vrancei, fapt confirmat
şi de un alt document din 8 aug. 1445. Un
moment important în evoluţia ad-tivă a
Vrancei îl constituie formarea starostiei
Putna, al cărui prim conducător a fost un
oarecare Stan, în perioada 1526–1540.
Ulterior, până în 1859, funcţia de prim
staroste a fost ocupată de 50 de persoane,
printre care se numără şi cronicarii Miron
Costin (1686–1690) şi Ion Neculce (1732).
În cadrul unei structuri ad-tive bine conturate, ţinutul Putnei, extins între Trotuş
(N), Siret (E), Milcov (S) şi M-ţii Vrancei
(V), a evoluat, de-a lungul timpului,
paralel cu jud. învecinat Râmnic (sau
Slam) aflat peste râul Milcov, în Ţara
Românească. Un moment de referinţă în
istoria ţinutului Putnei şi implicit al
Vrancei de astăzi, îl constituie lupta
victorioasă a domnului Ioan Vodă
Viteazul împotriva turcilor, care a avut
loc la 24 apr. 1574 la Jilişte, lângă Focşani.
La sf. sec. 16 şi începutul sec. 17, concomitent cu dezvoltarea înfloritoare ale
unor aşezări din ţinutul Putnei şi frecvent
menţionate documentar (Focşani, Adjud,
Odobeşti, Domneşti, Negrileşti – sat cu
renume, depozitarul mai multor variante
ale Mioriţei, Bârseşti ş.a.) a avut loc o
consolidare a obştilor săteşti din Ţara
Vrancei. Anul revoluţionar 1848 a
însemnat o puternică manifestare a
conştiinţei naţionale a vrâncenilor, iar
perioada 1857–1859 a fost marcată de
atmosfera efervescentă a acţiunilor duse
pentru înfăptuirea unirii Principatelor
Române. La 6 iul. 1862, noul domnitor a

semnat un decret prin care consfinţea
unificarea oficială într-o singură localitate, cu numele Focşani, a administraţiei
celor două oraşe (Focşanii Munteni şi
Focşanii Moldoveni), care până atunci
fuseseră separate printr-o linie de demarcaţie, stabilită pe râul Milcov şi care
fiecare dintre ele avea câte o administraţie
proprie. În timpul Războiului de Independenţă, numeroşi vrânceni s-au remarcat pe câmpurile de luptă de la Rahova,
Griviţa, Plevna şi Vidin, unde au căzut
mulţi eroi, printre care maiorul Gheorghe
Şonţu, căpitanul Valter Mărăcineanu,
locotenentul Chivu Stănescu ş.a. Perioada
care a urmat după cucerirea independenţei s-a remarcat printr-un avânt
economico-social general, evidenţiat prin
apariţia mai multor întreprinderi industriale la Mărăşeşti, Focşani, Adjud, prin
dezvoltarea agriculturii, comerţului,
meşteşugurilor, transporturilor (s-au
construit liniile de c.f. Mărăşeşti–Bacău
în 1872 şi Focşani–Mărăşeşti în 1881),
învăţământului etc. Începutul sec. 20 a
fost marcat de Răscoala ţărănească din
1907, care a cuprins numeroase sate
vrâncene (Mirceşti, Suraia, Călienii Noi,
Călienii Vechi, Bilieşti, Vulturu, Dumitreşti ş.a.), şi de Primul Război Mondial,
terit. actual al jud. V. fiind terenul de luptă
al câtorva bătălii glorioase (Mărăşeşti,
Mărăşti, Oituz) pentru libertate şi
independenţă naţională. Oraşul Focşani
a fost locul unde Guvernul României a
semnat, la 26 nov./9 dec. 1917, armistiţiul
cu Puterile Centrale. În perioada interbelică, o porţiune din perimetrul actual
al jud. V. era ocupată de jud. Putna (3 340
km2, 6 plăşi, 5 oraşe şi 265 sate) care s-a
menţinut sub această formă până în 1950,
când prin Legea nr. 5 din 8 sept, 1950 a
fost desfiinţat jud. Putna, înfiinţându-se
regiunea Putna, cu reşed. la Focşani, iar
între anii 1956 şi 1968, o mare parte a
regiunii Putna a fost înglobată în regiunea
Galaţi, iar alte părţi ale acesteia fiind
trecute sub administrarea regiunilor
limitrofe. Prin Legea nr. 2 din 17 febr. 1968
a fost înfiinţat jud. Vrancea, care cuprinde
aproape în întregime fostul jud. Putna şi
c. 1/3 din fostul jud. Râmnicu Sărat,
acestea din urmă considerate în limitele
pe care le aveau în 1938.
Economia actuală, marcată de un
activ proces de restructurare şi
modernizare, de creştere a numărului
întreprinderilor mici şi mijlocii, de

extindere permanentă a sectorului privat
etc., se caracterizează printr-o structură
complexă şi armonioasă, cu o industrie
diversificată, o agricultură predominant
pomi-viticolă şi de creştere a animalelor,
un comerţ activ şi o dezvoltare
corespunzătoare a transporturilor, a
turismului, a serviciilor publice, culturii,
artei, ocrotirii sănătăţii etc.
Industria este profilată pe ramurile
alimentară, metalurgică, textilă, de expl.
şi prelucr. a lemnului, constr. de maşini,
materialelor de constr. ş.a. Pr. produse
industriale realizate de întreprinderile
vrâncene sunt: piese turnate din fontă,
laminate subţiri, utilaj greu, motoare
electrice, maşini şi utilaje agricole,
aparataj electric de joasă tensiune, saci,
folii, tuburi şi plăci din material plastic,
îngrăşăminte chimice, lacuri, vopsele,
coloranţi, detergenţi, săpun (Focşani,
Mărăşeşti), sticlă, prefabricate din beton,
produse ceramice, vase emailate (Focşani,
Mărăşeşti, Odobeşti), mobilă, plăci fibrolemnoase, butoaie, celuloză şi hârtie,
cherestea (Focşani, Adjud, Panciu,
Odobeşti, Tulnici, Soveja, Vidra, Nereju,
Năruja, Andreiaşu de Jos, Gugeşti), confecţii, tricotaje, fire din lână şi bumbac,
fire şi ţesături din in şi cânepă (Focşani,
Panciu, Adjud), preparate din carne şi
lapte, panificaţie, vin, coniac, vermut,
şampanie, lichior ş.a. (Focşani, Adjud,
Panciu, Odobeşti, Mărăşeşti, Coteşti,
Tâmboeşti, Urecheşti, Măicăneşti, Pufeşti
ş.a.). O contribuţie importantă o are
industria casnică (meşteşugurile tradiţionale) producătoare de ţesături şi cusături
populare, covoare, obiecte de port
popular, vase ceramice, măşti, obiecte din
lemn, prelucrate artistic etc. (Tulnici,
Mera, Negrileşti, Bârseşti, Nereju, Soveja,
Ireşti, Năruja ş.a.).
Agricultura, cu un grad avansat de privatizare şi cu vechi tradiţii în cultura viţei
de vie şi în domeniul creşterii animalelor,
are o producţie variată şi participă cu un
procent ridicat la producţia globală de
bunuri ale jud. V. La sf. anului 2007,
fondul funciar vrâncean cuprindea
255 626 ha terenuri agricole (din care
225 368 ha, respectiv 88,2%, în sectorul
privat), 193 289 ha păduri, 13 894 ha terenuri acoperite cu ape şi bălţi şi 22 894 ha
alte suprafeţe. În acelaşi an, din totalul
supr. agricole (255 626 ha), 148 112 ha
erau terenuri arabile, 43 720 ha păşuni,

32 777 ha fâneţe naturale, 27 235 ha vii şi
pepiniere viticole (locul 1 pe ţară) şi 3 782
ha livezi şi pepiniere pomicole. Repartizarea geografică a culturilor marchează,
în funcţie de configuraţia reliefului,
predominarea culturilor de cereale,
plante tehnice şi de nutreţ etc. în zona de
câmpie şi dezvoltarea cu precădere a
plantaţiilor de viţă de vie şi pomi
fructiferi în zonele deluroase. În anul
2007, terenurile arabile au fost cultivate
cu porumb (57 543 ha), grâu şi secară
(22 541 ha), plante de nutreţ (14 958 ha),
floarea-soarelui (10 418 ha), orz şi
orzoaică, ovăz, legume, leguminoase
pentru boabe etc. În anul 2007, prin supr.
ocupată de viile pe rod (27 235 ha) şi prin
producţia de struguri (196 458 tone), jud.
V. se situa pe primul loc pe ţară. Vestitele

podgorii Coteşti (cu centrele viticole
Coteşti, Faraoanele, Budeşti, Tâmboeşti,
Cârligele ş.a.), Panciu (cu centrele viticole
Panciu, Ţifeşti, Păuneşti, Străoane ş.a.) şi
Odobeşti (Jariştea, Odobeşti, Vârteşcoiu,
Baloteşti ş.a.) sunt specializate în producţii de soiuri superioare de struguri
(Muscat-Ottonel, Muscat-Hamburg,
Fetească neagră, Riesling italian, Fetească
albă, Chasselas ş.a.). În cadrul producţiilor pomicole, s-au obţinut cantităţi
însemnate la prune (13 186 tone), mere
(12 547 tone), pere (786 tone), nuci (1 354
tone) ş.a. Creşterea animalelor, cu îndelungată tradiţie, se bazează pe întinsele
păşuni şi fâneţe naturale, pe culturile de
cereale şi plante de nutreţ etc., care
favorizează dezvoltarea unor însemnate
efective de animale. La începutul anului
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2008, sectorul zootehnic, privatizat în
proporţie de 100%, cuprindea 59 266
capete bovine, 96 33 capete porcine, 169 596
capete ovine (Merinos, Ţigaie, Ţurcană),
23 832 capete caprine şi 22 327 capete
cabaline. Avicultură (1 839 039 capete);
apicultură (12 707 familii de albine).
Căile de comunicaţie, cu rol activ în
deservirea tuturor activităţilor economico-sociale, au cunoscut o permanentă
extindere şi modernizare. La sf. anului
2007, lungimea liniilor de c.f., care traversează partea de E a jud. V., însuma 161
km (din care 98 km linii electrificate), cu
o densitate de 33,1 km/1 000 km2 (sub
densitatea medie pe ţară, care este de 45,2
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km/1 000 km2). Prin jud. V. trece una
dintre pr. magistrale feroviare ale ţării
(Bucureşti–Ploieşti–Buzău–Râmnicu
Sărat–Focşani–Mărăşeşti–Adjud–Bacău–
Suceava–Vicşani, electrificată în anii
1978–1979), precum şi un segment al
liniei de c.f. Urziceni–Făurei–Tecuci–
Bârlad–Vaslui–Iaşi. Din nodul feroviar
Mărăşeşti porneşte o ramificaţie până la
Panciu, iar alta îşi continuă traseul din
magistrală către Tecuci–Bârlad–Vaslui–
Iaşi, iar din nodul feroviar Adjud se
desprinde o linie de c.f. către Oneşti–
Târgu Ocna–Ghimeş–Făget către Miercurea-Ciuc şi întreaga Transilvanie. Oraşul
Odobeşti este legat de municipiul Focşani
printr-o linie normală de c.f., inaugurată
în 1893, iar de aşezările subcarpatice prin
două linii de c.f. cu ecartament îngust,
una către com. Mera şi alta către com.
Vidra. La sf. anului 2007, reţeaua drumurilor publice vrâncene măsura 1 779
km (din care 346 km drumuri modernizate), cu o densitate de 36,6 km/100
km2 (superioară mediei pe ţară, care este
de 33,9 km/100 km2). Intensitatea max.
a circulaţiei de mărfuri şi călători se înregistrează pe magistrala rutieră Bucureşti–
Buzău–Râmnicu Sărat–Focşani– Mărăşeşti–
Adjud–Bacău–Roman–Suceava–Siret,
care corespunde, totodată, cu şoseaua de
importanţă europeană E 85 (Siret–
Giurgiu, cu o lungime de 545,1 km), iar
şoseaua care se desprinde din această
magistrală, la Adjud, către Oneşti-Oituz,
prin pasul Oituz, asigură legăturile rutiere
cu celelalte judeţe din Transilvania.
Învăţământ, cultură şi artă. În anul
şcolar 2007–2008, reţeaua unităţilor de
educaţie şi învăţământ de pe terit. jud. V.
cuprindea 19 grădiniţe de copii, cu 10 884
copii înscrişi şi 633 educatori, 101 şcoli
I. Municipii

generale (învăţământ primar şi
gimnazial), cu 31 987 elevi şi 2 268 cadre
didactice, 21 de licee, cu 11 628 elevi şi
852 profesori ş.a. În aceeaşi perioadă,
activitatea cultural-artistică vrânceană
era susţinută de Teatrul „Gheorghe
Pastia” şi Ateneul Popular din Focşani,
de şase case de cultură, 95 cămine
culturale, 242 biblioteci, cu 1 901 000 vol.,
nouă muzee, mai multe ansambluri
folclorice, tarafuri, orchestre de muzică
populară etc. La Focşani are loc anual
(din 1996) Festivalul internaţional al viei
şi vinului. În anul 2007, activitatea
sportivă se desfăşura în cadrul celor 43
de secţii sportive, cu 1 224 sportivi
legitimaţi, 52 antrenori şi 82 arbitri.
Ocrotirea sănătăţii. În anul 2007,
reţeaua unităţilor sanitare vrâncene era
formată din opt spitale, cu 1 655 paturi
(un pat de spital la 237 locuitori), cinci
dispensare, 110 farmacii şi puncte
farmaceutice, 100 de cabinete medicale
particulare şi 130 de cabinete
stomatologice privatizate. În acelaşi an,
asistenţa medicală era asigurată de 466
medici (un medic la 842 locuitori), 140
medici stomatologi (un medic stomatolog
la 2 804 locuitori) şi 1 977 cadre medicale
cu pregătire medie.
Turism. Jud. V. posedă un potenţial
turistic ridicat, legat în primul rând de
frumuseţea incontestabilă a plaiurilor
sale (culmile domoale ale M-ţilor Vrancei,
cu bogate păşuni, fâneţe şi păduri
răcoroase, râurile repezi de munte,
cascadele Putnei şi Tişiţei, rezervaţia
geologică „Focul Viu”, rezervaţiile
forestiere Cenaru I de 150 ha şi Cenaru
II de 233 ha de la Andreiaşu de Jos,
rezervaţiile complexe Reghiu-Scruntaru
şi Lepşa-Zboina, renumitele peisaje ale
Ţării Vrancei, cu aşezări cuibărite la
adăpostul unor impresionante masive
Localităţile jud. Vrancea

Localit. componente ale municipiilor

([ntre paranteze sunt [nscri]i anii primei men\iuni documentare)

1. ADJUD (1433)

1. Burcioaia

2. FOCŞANI (f. 1482)

1. Mândreşti-Moldova
2. Mândreşti-Munteni

II. Oraşe

1. MĂRĂŞEŞTI (1455)

Localit. componente ale oraşelor

1. Siretu
2. Tişiţa

deluroase etc.), precum şi de trecutul său
istoric glorios (mausoleele de la Mărăşeşti
şi Soveja, care amintesc de eroii căzuţi pe
câmpurile de luptă, monumentul de la
Jilişte, ridicat în 1959 pe locul în care Ioan
Vodă Viteazul a obţinut o strălucită
victorie în 1574 împotriva turcilor). La
acestea se adaugă prezenţa staţiunilor
climaterice Soveja şi Năruja şi balneoclimaterice (Vizantea Mănăstirească) şi mai
ales a unor zone etnografice şi folclorice
(Soveja–Câmpuri,
Tulnici–Bârseşti,
Năruja–Stoeneşti ş.a.) în cadrul cărora se
evidenţiază elemente specifice portului
popular (marame, broboade, cămăşi
încreţite la gât, catrinţe, brâie, sumane,
cheptare etc.), arhitecturii populare (case
cu cerdac sau foişor, cu decoraţii crestate
în lemn), obiceiurilor şi datinilor
populare (colinde, dansuri cu măşti etc.),
ocupaţiilor tradiţionale (păstorit, vinărit)
etc. Folclorul este reprezentat în principal
prin memorabila baladă pastorală
Mioriţa, care evocă o întâmplare dramatică din lumea oierilor vrânceni
(baladă descoperită şi culeasă de Alecu
Russo în zona Soveja, dar păstrată
nealterat şi în mai multe variante în satul
Negrileşti), aceasta constituind domeniul
de afirmare a creativităţii populare fără
seamăn. Totodată, bocetele, teatrul
popular, dansurile (chiperul, raţa, sârba,
mărunţica, nătânga ş.a.), tradiţiile legate
de sărbătorile mai importante etc.
completează imaginea folclorică şi
turistică a Vrancei. La sf. anului 2007,
capacitatea de cazare turistică a jud. V.
era de 2 022 locuri, repartizate în 12
hoteluri şi moteluri, trei cabane, trei
tabere pentru elevi, trei pensiuni turistice
urbane, 22 de pensiuni turistice rurale
ş.a. Indicativ auto: VN.
Satele care aparţin municipiilor

1. Adjudu Vechi
2. Şişcani

Satele care aparţin oraşelor

1. Călimăneşti
2. Haret
3. Modruzeni
4. Pădureni

2. ODOBEŞTI (1288)
3. PANCIU (1589)

III. Comune
1. ANDREIAŞU DE JOS

2. BĂLEŞTI

3. BÂRSEŞTI
4. BILIEŞTI

5. BOGHEŞTI

6. BOLOTEŞTI

7. BORDEŞTI
8. BROŞTENI
9. CÂMPINEANCA
10. CÂMPURI

11. CÂRLIGELE

1. Unirea (1684)

1. Crucea de Jos
2. Crucea de Sus
3. Dumbrava
4. Neicu
5. Satu Nou
Satele componente
(primul sat este reşed. com.)

12. CHIOJDENI

1. Băleşti

13. CIORĂŞTI

1. Andreiaşu de Jos (1445)
2. Andreiaşu de Sus
3. Arşiţa
4. Fetig
5. Hotaru
6. Răchitaşu
7. Titila
1. Bârseşti
2. Topeşti
1. Bilieşti

1. Bogheşti
2. Bicheşti
3. Bogheştii de Sus
4. Chiţcani
5. Iugani (1569)
6. Plăcinţeni (1495)
7. Pleşeşti (1491)
8. Prisecani (1491)
9. Tăbuceşti

1. Boloteşti (1565)
2. Găgeşti (1610)
3. Ivănceşti
4. Pietroasa
5. Putna (1626)
6. Vităneştii de sub Măgură

1. Bordeşti
2. Bordeştii de Jos

1. Broşteni
2. Arva
3. Pituluşa

1. Câmpineanca
2. Pietroasa
3. Vâlcele
1. Câmpuri
2. Feteşti
3. Gura Văii
4. Rotileştii Mari
5. Rotileştii Mici

1. Cârligele (1615)
2. Blidari
3. Bonţeşti (1520)

14. CORBIŢA

15. COTEŞTI

16. DUMBRĂVENI

17. DUMITREŞTI
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4. Dălhăuţi (1615)
1. Chiojdeni
2. Cătăuţi
3. Lojniţa
4. Luncile
5. Mărăcini
6. Podurile
7. Seciu
8. Tulburea

1. Ciorăşti
2. Codreşti
3. Mihălceni
4. Salcia Nouă
5. Salcia Veche
6. Satu Nou
7. Spătăreasa

1. Şerbăneşti (1617)
2. Buda
3. Corbiţa
4. Izvoarele
5. Lărgăşeni (1546)
6. Ocheşeşti
7. Rădăcineşti (1617)
8. Tuţu
9. Vâlcelele
1. Coteşti (1470)
2. Budeşti
3. Goleştii de Sus
4. Valea Coteşti

1. Dumbrăveni (1609)
2. Alexandru Vlahuţă
3. Cândeşti (1560)
4. Dragosloveni (1602)
1. Dumitreşti (1656)
2. Biceştii de Jos
3. Biceştii de Sus
4. Blidari
5. Dumitreştii de Sus
6. Dumitreştii-Faţă
7. Găloieşti
8. Lăstuni
9. Lupoaia
10. Motnău
11. Poieniţa
12. Roşcari
13. Siminoc
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18. FITIONEŞTI

19. GAROAFA

20. GOLEŞTI
21. GOLOGANU
22. GUGEŞTI

23. GURA CALIŢEI

24. HOMOCEA
25. JARIŞTEA

26. JITIA

27. MĂICĂNEŞTI

28. MERA

14. Tinoasa
15. Trestia
16. Valea Mică

1. Fitioneşti
2. Ciolăneşti
3. Ghimiceşti
4. Holbăneşti
5. Mănăstioara
1. Garoafa
2. Bizigheşti
3. Ciuşlea
4. Doaga
5. Făurei
6. Precistanu
7. Răchitosu
8. Străjescu
1. Goleşti
2. Ceardac

1. Gologanu
1. Gugeşti
2. Oreavu

1. Gura Caliţei
2. Bălăneşti
3. Cocoşari
4. Dealu Lung
5. Groapa Tufei
6. Lacu lui Baban
7. Plopu
8. Poenile
9. Raşca
10. Şotârcari
1. Homocea
2. Costişa
3. Lespezi

1. Jariştea (1760)
2. Pădureni
3. Scânteia
4. Vărsătura
1. Jitia
2. Cerbu
3. Dealu Sării
4. Jitia de Jos
5. Măgura

1. Măicăneşti
2. Belciugele
3. Râmniceni
4. Slobozia Boteşti
5. Stupina
6. Tătaru
1. Mera (1688)
2. Livada
3. Milcovel

29. MILCOVUL
30. MOVILIŢA

31. NĂNEŞTI
32. NĂRUJA

33. NEGRILEŞTI
34. NEREJU

35. NISTOREŞTI

36. OBREJIŢA
37. PALTIN

38. PĂULEŞTI
39. PĂUNEŞTI
40. PLOSCUŢENI
41. POIANA CRISTEI

4. Roşioara
5. Vulcăneasa
1. Milcovul
2. Lămoteşti

1. Moviliţa (1350)
2. Diocheţi-Rediu
3. Frecăţei
4. Trotuşanu
5. Văleni
1. Năneşti
2. Călienii Noi
3. Călienii Vechi
1. Năruja (1688)
2. Podu Nărujei
3. Podu Stoica
4. Rebegari
1. Negrileşti

1. Nereju
2. Brădăceşti
3. Chiricani
4. Nereju Mic
5. Sahastru

1. Nistoreşti
2. Bâtcari
3. Brădetu
4. Făgetu
5. Podu Şchiopului
6. Româneşti
7. Ungureni
8. Valea Neagră
9. Vetreşti-Herăstrău
1. Obrejiţa
1. Paltin
2. Ghebari
3. Prahuda
4. Ţepa
5. Vâlcani

1. Păuleşti (1507)
2. Hăulişca
1. Păuneşti
2. Viişoara

1. Ploscuţeni (1241)
2. Argea
1. Poiana Cristei
2. Dealu Cucului
3. Dumbrava
4. Mahriu
5. Odobasca
6. Petreanu
7. Podu Lacului
8. Târâtu

42. POPEŞTI
43. PUFEŞTI

44. RĂCOASA

45. RĂSTOACA
46. REGHIU

47. RUGINEŞTI

48. SIHLEA

49. SLOBOZIA BRADULUI

50. SLOBOZIA CIORĂŞTI
51. SOVEJA
52. SPULBER

53. STRĂOANE

54. SURAIA

1. Popeşti
2. Tercheşti

55. TĂNĂSOAIA

1. Pufeşti (1683)
2. Ciorani
3. Domneşti-Sat
4. Domneşti-Târg
1. Răcoasa
2. Gogoiu
3. Mărăşti
4. Varniţa
5. Verdea

1. Răstoaca

1. Reghiu
2. Farcaş
3. Jgheaburi
4. Piscu Reghiului
5. Răiuţi
6. Şindrilari
7. Ursoaia
8. Valea Milcovului
1. Rugineşti
2. Angheleşti
3. Copăceşti
4. Văleni
1. Sihlea
2. Bogza
3. Căiata
4. Voetin

1. Slobozia Bradului
2. Cornetu
3. Coroteni
4. Lieşti
5. Olăreni
6. Valea Beciului
1. Slobozia Ciorăşti
2. Armeni
3. Jilişte

1. Dragosloveni (sec. 17)
2. Rucăreni (sec.17)

1. Spulber (1431)
2. Carşocheşti-Corăbiţa
3. Morăreşti
4. Păvălari
5. Tojanii de Jos
6. Tojanii de Sus
7. Ţipău
1. Străoane
2. Muncelu
3. Repedea
4. Văleni
1. Suraia

56. TĂTĂRANU

57. TÂMBOEŞTI

58. TULNICI

59. ŢIFEŞTI

60. URECHEŞTI

61. VALEA SĂRII

62. VÂNĂTORI

63. VÂRTEŞCOIU

64. VIDRA

Vrancea

1. Tănăsoaia
2. Călimăneasa
3. Costişa
4. Costişa de Sus
5. Covrag
6. Feldioara
7. Galbeni
8. Năneşti
9. Vladnicu de Jos
10. Vladnicu de Sus
1. Tătăranu
2. Bordeasca Nouă
3. Bordeasca Veche
4. Mărtineşti
5. Vâjâitoarea
1. Tâmboeşti
2. Pădureni
3. Pietroasa
4. Slimnic
5. Trestieni
1. Tulnici
2. Coza
3. Greşu
4. Lepşa

1. Ţifeşti
2. Bătineşti
3. Clipiceşti (1646)
4. Igeşti
5. Oleşeşti
6. Pătrăşcani
7. Sârbi
8. Vităneşti

1. Urecheşti (1500)

1. Valea Sării (1623)
2. Colacu
3. Mătăcina
4. Poduri
5. Prisaca
1. Vânători
2. Balta Raţei
3. Jorăşti
4. Mirceştii Noi
5. Mirceştii Vechi
6. Petreşti
7. Răduleşti
1. Vârteşcoiu
2. Beciu
3. Faraoanele
4. Olteni
5. Pietroasa
6. Râmniceanca
1. Vidra (1608)
2. Burca
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Vrani

65. VINTILEASCA

66. VIZANTEA-LIVEZI

3. Ireşti (1705)
4. Ruget
5. Scafari
6. Şerbeşti
7. Tichiriş
8. Viişoara
9. Voloşcani (1543)
1. Vintileasca
2. Bahnele
3. După Măgura
4. Neculele
5. Poiana Stoichii
6. Tănăsari

67. VRÂNCIOAIA

68. VULTURU

1. Livezile (1777)
2. Mesteacănu (1827)

VRANI, com. în jud. Caraş-Severin,
alcătuită din 3 sate, situată în Câmpia
Caraşului, pe râul Caraş, la confl. cu
Ciclova, la graiţa cu Serbia; 1 161 loc.
(1 ian. 2011): 581 de sex masc. şi 580 fem.
Moară (1900). Legumicultură. Culturi de
cereale. Satul Vrani apare menţionat
documentar, prima oară, în 1402, cu
numele Wran. Biserică ortodoxă (1808).

VRATA, com. în jud. Mehedinţi, formată
dintr-un sat, situată în Câmpia Blahniţei,
pe stg. văii Dunării, la 65 km SE de municipiul Drobeta-Turnu Severin; 2 141 loc.
(1 ian. 2011): 1 029 de sex masc. şi 1 112
fem. Legumicultură. Culturi de cereale.
Lacuri piscicole (300 ha luciu de apă).
Agroturism. Com. V. a fost înfiinţată la 7
apr. 2004 prin desprinderea satului Vrata
din com. Gârla Mare, jud. Mehedinţi.

VRÂNCIOAIA, com. în jud. Vrancea,
alcătuită din 6 sate, situată în Depr.
Vrancei, la poalele de SV ale Dealului
Răchitaşu Mare şi cele de NE ale M-ţilor
Vrancei, pe dr. râului Putna; 2 831 loc.
(1 ian. 2011): 1 439 de sex masc. şi 1 392
fem. Prelucr. lemnului. Pomicultură
(meri, pruni, peri, nuci). Centru de ţesături şi cusături populare, aici păstrânduse străvechi obiceiuri şi elemente ale
portului popular tradiţional. Staţie
seismică (în această zonă se află epicentrul mişcărilor seismice din jud.
Vrancea, cele mai puternice din
România). În satul Vrâncioaia se află
biserica „Sfântul Nicolae”, construită din
lemn de stejar (1783), cu o bogată
decoraţie sculptată, fiind o remarcabilă

creaţie a arhitecturii populare. Soclul
bisericii a fost consolidat în 1960 prin
injectare cu beton. Biserica a fost repictată
în 1820, restaurată în 2003, monument
istoric din 2010. În satul Bodeşti există
biserica din lemn „Adormirea Maicii
Domnului” (ante 1809, reparată în 1864).
VRUTOS Õ Prut.

VULCAN 1. Municipiu în jud. Hunedoara, situat în partea centrală a Depr.
Petroşani, la 610 m alt., la poalele de NE
ale M-ţilor Vâlcan, pe râul Jiu de Vest, la
13 km SV de municipiul Petroşani şi
102 km S-SE de municipiul Deva; 28 195
loc. (1 ian. 2011): 13 885 de sex masc. şi
14 310 fem. Supr.: 87,3 km2, din care 12,2
km2 în intravilan; densitatea: 2 311
loc./km2. Staţie de c.f. (din 1870). Vechi
centru de expl. a huilei (primele lucrări
de extracţie a cărbunelui datează din anii
1850–1870). Centrală electrică şi de
termoficare (300 MW),
în localit.
componentă Jiu-Paroşeni. Centru de
reparare a utilajelor miniere. Construcţii
de stâlpi hidraulici pentru mină; instalaţie
de brichetare a cărbunelui. Producţie de
conf., de lanţuri şi arcuri; prelucr.
lemnului. Istoric. Localitatea s-a format
prin unirea a două sate (Crivadia şi
Vaidei), locuite de ciobani veniţi din Ţara
Haţegului, şi apare menţionată documentar, prima oară, în 1462, ca aşezare
rurală cu numele Wolkan, pe vechiul
drum transcarpatic ce lega Depr. Haţeg,
prin pasul Vâlcan, cu Oltenia. În anii 1455
şi 1787, localit. a fost devastată de turci.
Declarat oraş în 1953 şi municipiu la 20

3. Piscu Radului
4. Vizantea Mănăstirească
5. Vizantea Răzăşească (1667)
1. Vrâncioaia
2. Bodeşti
3. Muncei
4. Ploştina
5. Poiana
6. Spineşti

1. Vulturu (1835)
2. Boţârlău
3. Hânguleşti
4. Maluri
5. Vadu Roşca
dec. 2003; are în subordine ad-tivă 2
localit. componente: Dealu Babii şi JiuParoşeni. Biserica „Sfinţii Apostoli Petru
şi Pavel" (1926); schitul Vulcan înfiinţat
în 1992.
2. Com. în jud. Braşov, alcătuită din
2 sate, situată în partea de SV a Depr.
Braşov, la poalele de SE ale M-ţilor
Perşani şi cele de S ale Măgurii Codlea,
pe râul Bârsa; 4 820 loc. (1 ian. 2011): 2 447
de sex masc. şi 2 373 fem. Nod rutier.
Culturi de cereale, plante tehnice şi de
nutreţ, cartofi ş.a. Creşterea bovinelor,
bubalinelor şi porcinelor. În satul Vulcan,
menţionat documentar în 1369, cu
numele Villa Wolkendorf, se află o biserică
romanică din sec. 13 distrusă de năvălirile
turceşti din 1421 şi 1432, reconstruită şi
fortificată în 1521. În 1611 armata lui
Gabriel Báthori a devastat localitatea
fiind reconstruită ulterior din temelii.
Cetatea a fost refăcută în 1632 ( restaurată
în 1833), iar biserica în 1665. Clădirea
Primăriei (1808). Până la 2 mart. 2004,
com. V. a avut în componenţă satul
Holbav care a devenit comună.
VULCANA-BĂI, com. în jud. Dâmboviţa,
alcătuită din 3 sate, situată în Subcarpaţii
Ialomiţei, în Depr. Vulcana, la 385 m alt.;
3 280 loc. (1 ian. 2011): 1 693 de sex masc.
şi 1 587 fem. Pomicultură (meri, pruni,
peri). Casa de cultură „Ion Minulescu”.
Staţiune balneoclimaterică de interes local,
cu climat de dealuri, sedativ, şi cu ape
minerale de sondă, clorurate, sodice,
calcice, iodurate, bromurate, magneziene,
cu mineralizare totală de 73,5 g/litru,

asemănătoare apelor minerale de la Băile
Govora. În satul Vulcana-Băi, atestat documentar la 20 ian. 1604, se află mănăstirea
Bunea (de călugări), iniţial un schit, cu
biserica având hramul „Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil”, ctitorie din 1654 a lui
Bunea Grădişteanu (spătarul lui Matei
Basarab) menţionată documentar ca schit
în 1687, ca mănăstioară în 1693 şi apoi ca
schit cu numele Bunea în 1787. Astăzi are
statut de schit, dar localnicii îi spun
mănăstire. Biserica a suferit numeroase
refaceri şi modificări, iar în 1976 i s-au
făcut reparaţii capitale. La Vulcana-Băi a
fost inaugurat (29 august 2008) un centru
religios pentru creştini, mozaici şi islamici,
care cuprinde o biserică ortodoxă (cu
hramul „Sfântul Ioan Botezătorul”), o
sinagogă şi o moschee. În satul VulcanaBăi se mai află biserica „Adormirea
Maicii Domnului” (31 m lungime şi 9,5
lăţime) construită în anii 1934-1939 pe
locul unei biserici ce data din 1780, cu
picturi murale interioare originare executate de Petre Rădulescu din Ploieşti,
iar în satul Vulcana de Sus există biserica
„Sfântul Nicolae” construită în anul 1800
şi reparată în anii 1905–1908 şi 1943-1945.
În vara anului 1976 biserica „Sfântul
Nicolae” a fost demolată din cauza degradării avansate, la 15 iul. 1976 a început
construirea noii biserici, cu hramul
„Sfânta Treime”, s-a finalizat în 1981 şi a
fost pictată în frescă în anii 1982-1983 de
Vasile Niţescu din Bucureşti.

VULCANA-PANDELE, com. în jud. Dâmboviţa, alcătuită din 4 sate, situată în zona
de contact a Subcarpaţilor Ialomiţei cu
Câmpia Târgoviştei, pe ambele maluri
ale cursului superior al Ialomiţei şi pe
pârâul Vulcana; 5 185 loc. (1 ian. 2011):
2 553 de sex masc. şi 2 632 fem. Produse
textile. Prelucr. lemnului, a legumelor şi
fructelor şi a răchitei. Legumicultură;
pomicultură. Muzeul memorial „Gabriel
Popescu” (1866-1937), grafician, întemeietorul şcolii româneşti de gravură. Cămin
cultural şi bibliotecă publică situate în
satul Vulcana-Pandele. În satul Gura
Vulcanei se află biserica „Înălţarea
Domnului” (c. 1832, restaurată în 1862).
Com. V.-P. a fost înfiinţată la 10 iul. 2002
prin desprinderea satelor Gura Vulcanei,
Lăculeţe Gară, Toculeşti şi VulcanaPandele din com. Brăneşti, jud. Dâmboviţa.
VULPENI, com. în jud. Olt, alcătuită din
10 sate, situată în partea de S a Piem.

Olteţului, pe râurile Geamărtălui şi
Horezu; 2 466 loc. (1 ian. 2011): 1 231 de
sex masc. şi 1 235 fem. Morărit. În satul
Vulpeni se află bisericile cu hramurile
„Sfântul Nicolae” (1802) şi „Intrarea în
Biserică a Maicii Domnului” (1821), iar
în satul Gropşani, biserica având hramul
„Sfântul Gheorghe” (1857); biserică din
lemn cu hramul „Sfântul Ioan Botezătorul” (1752, refăcută în 1889) adusă în
1965 din satul Marineşti, com. Cruşeţ,
jud. Gorj, în satul Prisaca.

VULTURENI 1. Com. în jud. Bacău,
alcătuită din 16 sate, situată în partea de
V a Colinelor Tutovei, pe râul Berheci;
2 005 loc. (1 ian. 2011): 1 028 de sex masc.
şi 977 fem. Pomicultură (meri, pruni,
peri). În satul Lichitişeni, menţionat
documentar, prima oară, în 1529, se află
o biserică din lemn cu hramul „Sfinţii
Voievozi” (1908), iar în satul Medeleni,
atestat documentar în 1609, biserica
având hramul „Sfinţii Voievozi”, ctitorie
din 1820 a stolnicului Ioan Tacu; bisericile
cu acelaşi hram – „Sfântul Nicolae”, în
satele Dădeşti (ante 1809) şi Valea Salciei
(1832, reparată în 1920).
2. Com. în jud. Cluj, alcătuită din 6
sate, situată în partea de N a Dealurilor
Clujului, pe cursul superior al râului
Borşa; 1 446 loc. (1 ian. 2011): 736 de sex
masc. şi 710 fem. Nod rutier. Pomicultură
(meri, pruni, piersici). Moara „Sabău”
(1750), în satul Şoimeni. Satul Vultureni
apare menţionat documentar, prima oară,
în 1314 cu numele Terra Wyfalu. În satul
Chidea, atestat documentar în 1332, se află
o biserică din sec. 13 (iniţial biserică
romano-catolică, azi biserică reformată),
cu amvon din 1741, realizat de David
Sipoş, o biserică ortodoxă, din lemn, cu
hramul „Sfântul Gheorghe” (1761) şi o
biserică unitariană (1902). În satul Bădeşti,
atestat documentar în 1332, există o
biserică din sec. 13 (azi biserică reformată
calvină), cu unele transformări din sec. 18.

VULTUREŞTI 1. Com. în jud. Argeş,
alcătuită din 3 sate, situată în N Piem.
Cândeşti, pe râul Argeşel; 2 909 loc. (1 ian.
2011): 1 454 de sex masc. şi 1 455 fem.
Pomicultură. În satul Vultureşti, atestat
la 23 iul.1512, este o biserică din 1870.
Com. V. a fost înfiinţată la 17 iul. 2003 prin
desprinderea satelor Bârzeşti, Huluba şi
Vultureşti din com. Hârtieşti, jud. Argeş.
2. Com. în jud. Olt, alcătuită din 4
sate, situată în partea de V a Piem.

Vulturu
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Cotmeana, pe stg. râului Olt, pe ţărmul
de E al lacului de acumulare Drăgăşani;
2 419 loc. (1 ian. 2011): 1 941 de sex masc.
şi 1 225 fem. Două mori de cereale.
Produse de panificaţie. Fermă de creştere
a puilor de găină. Viticultură. Pomicultură (meri, peri, pruni, cireşi). În satul
Vultureşti, atestat documentar la 16 mart.
1492, se află biserica „Sfinţii Voievozi”
(1820-1842), în satul Dienci există biserica
„Sfânta Cuvioasă Parascheva” (1794,
refăcută şi pictată în 1872, cu pridvor
adăugat în 1932), iar în satul Vlăngăreşti,
biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil” (1880). Centru al Răscoalei
ţărăneşti din 1907.
3. Com. în jud. Suceava, alcătuită din
8 sate, situată în Pod. Fălticeni, pe râul
Şomuzu Mic; 3 596 loc. (1 ian. 2011): 1 849
de sex masc. şi 1 747 fem. Reşed. com.
este satul Pleşeşti. Nod rutier. Prelucr.
lemnului. În satul Mereşti există conacul
„Mavrodin” (1925).
4. Com. în jud. Vaslui, alcătuită din
4 sate, situată în Pod. Central Moldovenesc, pe râul Bârlad, la confl. cu
Rebricea; 2 351 loc. (1 ian. 2011): 1 187 de
sex masc. şi 1 164 fem. Nod feroviar şi
rutier. Viticultură. În satul Vultureşti se
află o biserică din 1767, iar în satul
Buhăieşti, o biserică din lemn cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului” (1798,
refăcută în 1830 şi reparată în 1902).
VULTURILOR, Lacul ~, lac de origine
nivală, situat în masivul Siriu, la 1 420 m
alt. Supr.: 1,0 ha; ad. max.: 3 m. Cunoscut
şi sub numele de Siriu. Obiectiv turistic.

VULTURU 1. Com. în jud. Constanţa,
formată dintr-un sat, situată în Pod.
Casimcea, pe râul Cartal; 709 loc. (1 ian.
2011): 358 de sex masc. şi 351 fem. Satul
Vulturu, atestat documentar la 14 ian.
1854 cu numele Cartalu (kartal în lb. turcă
înseamnă vultur), s-a aflat în componenţa
com. Pantelimon, jud. Constanţa, până
în anul 1990 când a devenit comună de
sine stătătoare. Biserica „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil" (1888).
2. Com. în jud. Vrancea, alcătuită din
5 sate, situată în partea de N a Câmpiei
Siretului Inferior, pe dr. văii Siretului, pe
cursul inf. al râului Putna; 8 642 loc.
(1 ian. 2011): 4 214 de sex masc. şi 4 428
fem. Prelucr. lemnului; confecţii textile.
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Vurpăr

Viticultură. Culturi de cereale, plante
tehnice şi de nutreţ, legume ş.a. Creşterea
porcinelor. Satul Vulturu este atestat
documentar în 1835. Bisericile cu acelaşi
hram – „Sfântul Nicolae”, în satele Boţârlău
(ante 1809, refăcută în 1864) şi Maluri (ctitorie
din 1819 a serdarului Costache Robescu,
reparată în 1942 şi 1983-1985), declarată
monument istoric. Satul Vadu Roşca a fost
complet distrus de inundaţiile catastrofale
din 12-14 iul. 2005 şi refăcut în 2006-2010.

VURPĂR, com. în jud. Sibiu, formată
dintr-un sat, situată în Pod. Hârtibaciului;
2 561 loc. (1 ian. 2011): 1 285 de sex masc.
şi 1 276 fem. Staţie finală de c.f. Expl. de
pietriş. Viticultură. În satul Vurpăr,
menţionat documentar, prima oară, în
1296, cu numele Villa Heoholm, se află o
biserică din sec. 13 (azi biserică
evanghelică), cu unele transformări din
sec. 16 şi turn din 1804, declarată
monument istoric în 2010, şi biserica
ortodoxă „Sfântul Nicolae" (1828,
restaurată în 1963-1968).

VUTCANI, com. în jud. Vaslui, alcătuită
din 3 sate, situată în partea de N a
Colinelor Fălciului, pe pâraiele Vutcani
şi Mălăieşti; 2 170 loc. (1 ian. 2011): 1 051
de sex masc. şi 1 119 fem. Muzeu sătesc
(f. 1983). Viticultură. În satul Mălăieşti se
află bisericile cu hramurile „Sfântul
Gheorghe” (1785) şi „Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena” (1819), iar în satul
Vutcani există o biserică din vălătuci cu
hramul „Sfântul Nicolae” (1852).
VYDMA Õ Vima Mică.
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WARADIA Õ Vărădia de Mureş.

WIDA Õ Videle.

WEYTEH Õ Voiteg.

WOLKAN Õ Vulcan (1).

WAREMBACH Õ Porumbacu de Jos.

WIETENBERG Õ Sighişoara.

WRAN Õ Vrani.

YERGÖĞÜ Õ Giurgiu (1).

Zz

ZAAH Õ Zau de Câmpie.
ZABOY Õ Zăvoi.

ZADUS Õ Zădăreni.

ZAGĂR, com. în jud. Mureş, alcătuită din
2 sate, situată în Pod. Târnavelor, pe râul
Domald; 1 227 loc. (1 ian. 2011): 633 de
sex masc. şi 594 fem. Viticultură.
Pomicultură (meri, pruni, nuci). În satul
Zagăr, menţionat documentar, prima
oară, în 1412, se află o cetate ţărănească
(1640–1643) cu biserică evanghelică de
incintă (1784), iar în satul Seleuş, atestat
documentar în 1319, există o biserică
evanghelică din sec. 16, cu unele
transformări din sec. 18.

ZAGON, com. în jud. Covasna, alcătuită
din 2 sate, situată în partea de S a Depr.
Târgu Secuiesc, la poalele de SV ale
M-ţilor Vrancei şi cele de V ale M-ţilor
Penteleu; 5 416 loc. (1 ian. 2011): 2 706 de
sex masc. şi 2 710 fem. Nod rutier. Expl.
de gresii. Producţie de ambalaje din
lemn. Centru de prelucr. artistică a
lemnului (în satul Păpăuţi). Culturi de
cereale, plante tehnice şi de nutreţ, cartofi
ş.a. Creşterea bovinelor, ovinelor, cabalinelor. În arealul com. Z. a fost descoperit
(în 1877) un depozit de bronzuri
hallstattiene compus din opt celturi, un
ciocan, o secure, 18 seceri, brăţări ş.a. În
satul Zagon, menţionat documentar,
prima oară, în 1567, se află o biserică
reformată, în stil baroc (1782), şi o biserică
ortodoxă, din lemn, cu hramul „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1814,
renovată în 1980) şi castelul „MikesSzentkereszty” (1632, cu modificări din
sec. 20), iar în satul Păpăuţi, atestat
documentar în 1567, există o biserică
ortodoxă, din lemn, cu hramul „Cuvioasa
Parascheva”, construită în 1935-1940 pe
locul uneia din lemn ce data din 1814,
devastată de trupele horthyste în 1940,
reparată ulterior şi restaurată în 1979.
ZAGRA, com. în jud. Bistriţa-Năsăud,
alcătuită din 5 sate, situată în zona

Dealurilor Năsăudului, la poalele de S
ale M-ţilor Ţibleş, pe râul Ţibleş; 3 600
loc. (1 ian. 2011): 1 827 de sex masc. şi
1 773 fem. Expl. de andezit şi forestiere.
Centru de prelucr. artistică a lemnului şi
de confecţionare a cergilor şi postavurilor
(numite local pănuri), în satul Zagra.
Vâltori şi mori de apă. Satul Zagra apare
menţionat documentar, prima oară, în
1440, iar în 1518 este amintit ca fiind
condus de cneazul Costea. În 1786, la
Zagra a fost întemeiată o şcoală românească. Bisericile din lemn cu hramurile
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”
(1711), declarată monument istoric, şi
„Cuvioasa Parascheva” (1698, reparată
în 1778, transferată aici din satul Perişor),
în satele Suplai şi Zagra. În satul Zagra
mai există biserica ortodoxă cu hramul
„Sfânta Treime” (1914-1924, reparată în
1965, 1981 şi 2001-2005). Rezervaţia
naturală – lacul Zagra (1 ha).
ZALĂU 1. Depresiune intradeluroasă şi
submontană, situată în zona Dealurilor
Silvaniei, pe cursul superior al râului
Zalău, străjuită la S-SV de prelungirile
M-ţilor Meseş, respectiv de Măgura Stânii
(716 m alt.). Predominarea formaţiunilor
panoniene argilo-nisipoase şi marnoase,
precum şi tectonica în anticlinale şi
sinclinale au determinat formarea orizonturilor acvifere arteziene. Solurile dominante sunt cele brune şi argiloiluviale

Zalău (2). Vedere generală

brune podzolite, iar în lungul Văii
Zalăului se ivesc sărături şi supr. mlăştinoase. În zona de contact cu dealurile
şi cu muntele, unde alt. reliefului se menţine la 400–500 m, se remarcă domeniul
livezilor şi cel al viticulturii, iar pe măsură
ce alt. scade către centrul depresiunii
(c. 200 m), predomină culturile cerealiere.

2. Municipiu, reşed. jud. Sălaj, situat
în depresiunea cu acelaşi nume, la 275 m
alt., la poalele de NE ale M-ţilor Meseş,
pe cursul superior al râului Zalău; 64 050
loc. (1 ian. 2011): 31 333 de sex masc. şi
32 717 fem. Supr.: 90 km2, din care 9,5
km2 în intravilan; densitatea: 6 742
loc./km2. Staţie finală de c.f. (inaugurată
în 1887). Nod rutier. Centrală electrică şi
de termoficare, intrată în funcţiune în
1986. Prelucr. cuprului. Producţie de ţevi
din oţel şi de sârmă din cupru (din iul.
1988), de conductori electrici emailaţi,
robineţi, anvelope şi camere de aer pentru
autocamioane de tonaj greu, de mobilă,
de utilaje pentru metalurgie, de maşiniunelte portabile acţionate electric, de
echipamente de ridicat şi manipulat, de
articole de îmbrăcămite, de produse
ceramice (cărămidă, ţiglă), textile (ţesături
de in, conf., tricotaje – din 1990) şi de
produse alim. (preparate din carne şi
lapte, bere, sucuri de legume şi fructe,
panificaţie, alcool ş.a.). Fabrică particulară
care produce obiecte din sticlă pentru uz

Zalău (2). Catedrala ortodoxă „Adormirea Maicii
Domnului”

casnic şi industrial (pahare, vaze de flori,
obiecte de laborator etc.). Abator de
păsări. Ferme de creştere a bovinelor,
ovinelor, porcinelor şi păsărilor. Centru
viticol, pomicol, de depozitare şi
conservare a fructelor. Muzeu judeţean
de istorie şi artă, cu colecţii de arheologie,
istorie, etnografie, artă românească
modernă, artă populară şi entomologie
(f. 1951). Biblioteca judeţeană „Ioniţă
Scipione Bădescu” (inaugurată 1951 şi
reorganizată în 1954), cu peste 160 000
vol. Galeria de artă „Ioan Sima”. Casa de
cultură a sindicatelor şi Casa de cultură
municipală. Festival internaţional coral,
anual şi festival anual internaţional al
dansului femeiesc (în luna august).
Istoric. În perimetrul oraşului au fost
descoperite vestigii neolitice, din Epoca
bronzului, din perioada dacică (monede)
şi din timpul ocupaţiei romane.
Localitatea apare menţionată docu-

Zalău (2). Catedrala episcopală „Înălţarea
Domnului”

mentar, prima oară, în 1210 şi apoi în
1220, cu numele Villa Zyloc, iar ulterior
în documentele anilor 1240, 1282, 1318,
1370, 1 aug. 1473 (Oppidum Zylah), 1542
etc. În 1241, aşezarea a fost devastată de
invazia mongolă. Printr-un act din 6 mai
1246, localit. Z. a intrat în posesia episcopatului catolic de Oradea, rămânând sub
autoritatea acestuia până în 1542 când a
intrat în componenţa Principatului
Transilvaniei. La 4 febr. 1600, voievodul
Mihai Viteazul a emis un act, la Alba
Iulia, prin care întărea privilegiul pe
care-l acordase târgului Zalău la 1 mart.
1594 principele Sigismund, privind scutirea de vamă a vinurilor provenite din
viile de la Zalău. În 1630 a luat fiinţă la
Z. o şcoală cu limba de predare în latină.
De-a lungul sec. 17 s-au dezvoltat
numeroase meşteşuguri, apărute în sec.
16 şi organizate în bresle (olari, cizmari,
măcelari, cojocari ş.a.). În 1793, localit. Z.
a fost ridicată la rang de târg. În timpul
ocupaţiei habsburgice au fost înfiinţate o
serie de şcoli cu limba de predare
(obligatoriu) în maghiară, ca de exemplu
o şcoală pedagogică de fete (1870), o
şcoală medie de băieţi (1873), numită în
1902 „Colegiul Wesselényi” (azi Liceu
teoretic) ş.a. Declarat municipiu la 27 iul.
1979. În prezent, Z. are în subordine adtivă localit. componentă Stâna.
Monumente: biserica romano-catolică
„Sfânta Treime” (1878-1882), declarată
monument istoric; biserica reformată
calvină, în stil baroc, construită în 1904–
1907 după planurile arhitecţilor Papp
Gyula şi Szabolcz Ferenc, pe locul unei
biserici din 1712; catedrala ortodoxă cu
hramul „Adormirea Maicii Domnului”
(construită în 1929–1932 de comunitatea
greco-catolică, sfinţită la 8 sept. 1934), cu
elemente brâncoveneşti; catedrala ortodoxă cu hramul „Înălţarea Domnului”,
din cadrul complexului cultural-spiritual
„Sfânta Vineri”, a fost construită în
perioada 1990-2000 prin osârdia
preotului Ioan Ghiurco după planurile
arhitecţilor Doina şi Mircea Nejur.
Biserica este o construcţie modernă, de
mari dimensiuni (36 m lungime, 36 m
lăţime, 36 m înălţimea la interior), cu o
capacitate de c. 5 000 de credincioşi. La
intrare, catedrala este dominată de un arc
monumental, înalt de 50 m, închinat
eroilor neamului, sub bolta căruia a fost
instalat un clopot cu o greutate de 3 000
kg. Catedrala prezintă o cupolă centrală
de mari dimensiuni, flancată la cele patru
puncte cardinale de câte o cupolă de
dimensiuni mai mici. Picturile murale
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interioare au fost executate după anul
2001, în frescă, în stil bizantin, de o echipă
de pictori coordonată de prof. Petru
Botezatu. Policandrul de 7 m înălţime, cu
un diametru la bază de 4 m, în greutate
de 1 780 kg, are 360 de lumini şi a fost
executat în bronz aurit de firma
„Skiadopoulos Bros Inc.” din Atena. În
anul 2008, această construcţie monumentală a devenit Catedrala episcopală
a Sălajului ca urmare a înfiinţării în acel
an a Episcopiei Sălajului, subordonată
Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei şi
Maramureşului; clădirile fostului Tribunal şi Prefecturi (1889), azi Primăria
municipiului, şi a fostului teatru (1895);
clădirea fostului colegiu reformat
„Wesselényi”, construită în 1860 de
comercianţii armeni; bustul lui Simion
Bărnuţiu, operă a sculptorului Romulus
Ladea; grupul statuar cu baronul
Wesselényi şi iobagul Pop Samuilă, realizat de sculptorul János Fadrusz, dezvelit
în 1902. În localit. componentă Stâna se
află o biserică ortodoxă, din lemn, cu
hramul „Adormirea Maicii Domnului”
(1778, cu picturi pe pereţii interiori din
1795 şi pe cei exteriori din 1894).
ZALDABAG Õ Paleu.

ZALHA, com. în jud. Sălaj, alcătuită din
7 sate, situată în partea de E a Dealurilor
Gârboului; 935 loc. (1 ian. 2011): 472 de
sex masc. şi 463 fem. Expl. lemnului.
Creşterea bovinelor, ovinelor, porcinelor.
Apicultură. Pomicultură (meri, pruni,
peri). În satul Zalha, menţionat documentar, prima oară, în 1378, se află o
biserică din lemn datând din 1821, pictată
în 1882 şi repictată în 1966 de Ioan
Ciurean, declarată monument istoric, şi
biserica de zid „Înălţarea Domnului”
(sfinţită la 12 sept. 2010). Fond cinegetic.
ZALVA Õ Salva.

ZAM, com. în jud. Hunedoara, alcătuită
din 13 sate, situată în depresiunea cu
acelaşi nume, la poalele de SV ale M-ţilor
Metaliferi şi cele de NE ale Pod. Lipovei,
pe râul Mureş, în zona defileului acestuia;
1 709 loc. (1 ian. 2011): 821 de sex masc.
şi 888 fem. Staţie de c.f. (în satul Zam).
Expl. de sulfuri polimetalice asociate cu
min. de aur şi argint (în satul Almaş–
Sălişte), de calcar (în satul Pojoga), de
bazalt şi de balast. Expl. şi prelucr.
lemnului. În arealul satului Zam au fost
descoperite (1964) mai multe monumente
sculpturale romane (sec. 2 d.Hr.), între
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care se remarcă o stelă reprezentând un
bărbat în costum roman, cu tunică scurtă
şi manta prinsă pe umăr, alături de care
se află o femeie cu tunică lungă, mantie
cu piepţii încrucişaţi şi turban pe cap. În
satul Zam, menţionat documentar, prima
oară, în 1288, cu numele Zaonateluke sau
Zamteluke, se află castelul „Nopcsa
Lászlo” (sec. 18), declarat monument
istoric, în prezent spital de psihiatrie, şi
o biserică ortodoxă, din lemn, cu hramul
„Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”
(sec. 15), renovată în 1793, restaurată în
1965 şi 2006 şi declarată monument
istoric. Bisericile din lemn cu hramurile
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” (sec.
18), „Sfântul Gheorghe” (1847), „Înălţarea
Domnului” (1761), „Sfinţii Apostoli Petru
şi Pavel” (sec. 18) şi „Adormirea Maicii
Domnului” (1799), toate declarate
monument istoric, în satele Almaş-Sălişte,
Godineşti, Micăneşti, Pogăneşti şi Sălciva.
ZAMCA, Mănăstirea ~ Õ Suceava (3).
ZAMFIRA, Mănăstirea ~ Õ Lipăneşti.

ZAMOSTEA, com. în jud. Suceava,
alcătuită din 9 sate, situată în partea de
NE a Pod. Dragomirnei, pe dr. văii
superioare a Siretului; 3 095 loc. (1 ian.
2011): 1 518 de sex masc. şi 1 577 fem. În
satul Zamostea, atestat documentar în
1490, se află bisericile „Sfântul Ioan
Botezătorul” (1803–1810) şi „Pogorârea
Duhului Sfânt” (1996-2004) şi biserica din
lemn cu hramul „Sfântul Dumitru”
(1925), declarată monument istoric, iar în
satul Lunca există o rezervaţie botanică
(115,3 ha) alcătuită din stejăret de luncă
şi plante ocrotite, între care papucul–
doamnei (Cypripedium calceolus), laleaua
pestriţă (Fritillaria meleagris) ş.a.
ZAMTELUKE Õ Zam.

ZANAD Õ Zărand.

ZAONATELUKE Õ Zam.

ZAPODIA Õ Boteşti.

ZARAND 1. Munţii ~, culme muntoasă
în SV M-ţilor Apuseni (Carpaţii
Occidentali), extinsă pe direcţie V-E, la
N de valea inf. a Mureşului şi la S de cea
a Crişului Alb. Spre V, M-ţii Z. domină
Câmpia de Vest printr-un abrupt tectonic
cu o denivelare de 300–400 m, continuat
cu un mic piemont deluros acoperit cu
vii cultivate în terase. Spre E, M-ţii Z. vin
în contact cu M-ţii Metaliferi pe o linie
de dislocaţie tectonică dintre cristalin şi

flişul cretacic, marcată morfologic printr-o
înşeuare transversală. M-ţii Z. sunt
alcătuiţi dintr-un mozaic de roci (şisturi
cristaline, granite, sienite, calcare, tufuri
vulcanice) şi prezintă un relief de culmi
joase, netede, dominate de vf. Highiş (799
m alt.) în V, Drocea (836 m – alt. max. a
M-ţilor Zarand) în partea central-estică
şi vf. Husului (804 m) în E. M-ţii Z. sunt
acoperiţi cu păduri de foioase şi păşuni
şi sunt un important nod hidrografic din
care izv. numeroşi afl. ai Mureşului
(Valea Roşie, Troiaş, Vineşti, Juliţa, Grosu,
Bârzava, Cladova ş.a.) şi Crişului Alb
(Sighişoara, Boldeşti, Chişindia, Cigher
ş.a.). Sunt cunoscuţi şi sub numele de
Highiş-Drocea.
2. Depresiunea ~, depresiune
tectono-erozivă, situată pe rama vestică
a M-ţilor Apuseni, între M-ţii CodruMoma (la N şi NE) şi M-ţii Zarand (la S
şi SE), drenată median de la E la V de
Crişu Alb. Are aspectul unei pâlnii cu
largă deschidere spre Câmpia de Vest,
extinsă pe 32 km lungime şi o lăţime ce
variază între 8 şi 20 km. Supr.: 540 km2.
Relieful este reprezentat prin dealurile
piemontane ale Cigherului şi CodruMoma, mai înalte (250–400 m alt.) şi mai
fragmentate şi printr-o câmpie aluvială
de 110–250 m alt., alcătuită din terasele
şi lunca largă a Crişului Alb. Climă
blândă (temp. medie anuală 9–10°C) şi
precipitaţii moderate (700–800 mm
anual). Vegetaţia naturală este alcătuită
din pâlcuri de păduri de stejar în
alternanţă cu păşuni şi fâneţe naturale.
Zonă pomi-viticolă. Depr. Z. este
compartimentată în trei depresiuni mai
mici, prin pragurile vulcanice înalte de
la Joia Mare (com. Almaş) şi Gurahonţ:
Depr. Zarand propriu-zisă (în partea de
V), care reprezintă de fapt un golf al
Câmpiei de Vest; Depr. Gurahonţ în partea
centrală, mult mai bine conturată; Depr.
Sebiş în partea de E. Depr. Z. mai este
cunoscută şi sub numele de Ţara
Zarandului.
ZARGIDAVA Õ Negri.

ZATHALAKA Õ Zetea.

ZAU DE CÂMPIE, com. în jud. Mureş,
alcătuită din 9 sate, situată în zona de
contact a Colinelor Comlodului cu
Colinele Luduşului, pe cursul inf. al
Pârâului de Câmpie; 3 461 loc. (1 ian.
2011): 1 724 de sex masc. şi 1 737 fem.
Haltă de c.f. (în satul Zau de Câmpie).
Nod rutier. Expl. de gaze naturale.
Centru de prelucr. primară a peştelui.

Zau de Câmpie. Iazul

Iazuri şi heleşteie. Culturi de cereale,
sfeclă de zahăr, plante tehnice şi de
nutreţ, cartofi, legume ş.a. În satul Zau
de Câmpie, menţionat documentar,
prima oară, în 1339, cu numele Zaah
(possessio Zaah), se află un parc dendrologic cu castelul „Ugron”, construit în
1911 după proiectul lui Lajos Pákey, azi
casă pentru copii, şi o biserică reformată
calvină (1883), declarată monument
istoric, iar în satul Bărboşi, atestat
documentar în 1365, există biserica din
lemn cu hramul „Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil” (1820, tencuită şi pictată
în 1962). În arealul com. Zau de Câmpie
se află o rezervaţie floristică (3,1 ha), din
1932, unde vegetează bujorul de stepă
(Paeonia tenuifolia) – specie ponto-balcanică conservată aici, fiind singurul loc din
interiorul arcului carpatic în care creşte
compact şi unică în Europa.

ZĂBALA 1. Râu, afl. dr. al Putnei pe terit.
satului Prisaca (com. Valea Sării, jud.
Vrancea); 64 km; supr. bazinului: 550
km2. Izv. din partea de N a M-ţilor
Lăcăuţ, de sub vf. Lăcăuţ, de la 1 640 alt.,
curge mai întâi vijelios pe direcţie NVSE printre culmile M-ţilor Lăcăuţ (la V)
şi culmea Zboina Frumoasă (la E), iar în
dreptul vf. Furu îşi schimbă brusc direcţia
de curgere către NE, separând culmea
Zboina Frumoasă de M-ţii Furu.
Pătrunde apoi în Depr. Nereju, după care
este obligat să-şi schimbe iar direcţia de
curgere către N, din cauza dealurilor
Răchitaşu şi Răiuţ care îi închid calea
către E. După ce drenează Depr. Năruja,
confluează cu Putna în punctul numit
semnificativ „Grumaz”. În această zonă,
Putna şi Zăbala ocoleau (până în 1947) o
stâncă proeminentă de gresie, apoi râul
Putna a reuşit s-o străpungă şi să-şi
scurteze traseul spre Zăbala cu c. 1 km,
părsindu-şi cursul vechi în formă de gât
şi îndreptându-şi apele învolburate spre
afluentul său Zăbala. Din cauza pantei
longitudinale accentuate, Zăbala şi Putna

depun imense aluviuni în Depr. Năruja,
formând o adevărată zonă de divagare.
Afl. pr.: Giurgiu, Stâna, Zârna (pe dr.),
Palcău, Lopoş, Tipău Mare, Petic, Năruja
(pe stg.).
2. Com. în jud. Covasna, alcătuită din
4 sate, situată în partea de E a Depr.
Târgu Secuiesc, la poalele de NV ale
M-ţilor Lăcăuţ, pe râul Zăbala (afl. stg. al
Râului Negru); 4 921 loc. (1 ian. 2011):
2 459 de sex masc. şi 2 462 fem. Expl. de
gresii. Prelucr. lemnului. Culturi de
cartofi, cereale ş.a. Creşterea ovinelor,
bovinelor, porcinelor. Muzeu etnografic
al comunităţii de ceangăi cu colecţii de
artă populară (costume populare, produse meşteşugăreşti, mobilă ş.a.). Izvoare
cu ape minerale carbogazoase. Parc
dendrologic. Sanatoriu. În arealul satului
Zăbala au fost descoperite (1969–1970)
urmele unei aşezări de bordeie, fortificată
cu şanţ inelar, datând de la începutul
Epocii bronzului (cultura Glina–
Schneckenberg, sec. 18–16 î.Hr.), deasupra căreia a fost identificat un mormânt
al unui călăreţ din sec. 10 şi o necropolă
din sec. 11, iar în satul Peteni au fost
scoase la iveală (1965) vestigiile unei
aşezări de la sf. Epocii bronzului (cultura
Noua, sec. 14–12 î.Hr.), cu ceramică
specifică acestei culturi, precum şi ale
unei aşezări din perioada de trecere de
la sclavagism la feudalism (cultura
Sântana de Mureş, sec. 3–4). În perimetrul satului Surcea a fost descoperit
un tezaur dacic (sec. 1 î.Hr.) alcătuit din
şase nicovale din fier pentru orfevrărie,
şapte falere din argint aurit şi un
fragment de brăţară din argint. În satul
Zăbala, menţionat documentar, prima
oară, în 1466, cu numele Zabola, se află o
biserică din sec. 14 (azi biserică reformată), cu tavan pictat în 1752,
restaurată în 1778 şi fortificată cu ziduri
de incintă, susţinute de şase contraforturi,
o biserică ortodoxă, din lemn, cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului” (18281832), declarată monument istoric, o
biserică romano-catolică (1860-1865) şi
castelul „Mikes” (sec. 18, cu adăugiri din
1860–1867). Castelul a fost naţionalizat
în 1949 şi folosit de sindicate (1951-1956),
apoi ca sanatoriu T.B.C. pentru copii
(1956-1979), ca spital pentru bolnavii
psihic (1979-1997), iar din 1998 ca hotel.
În satul Tamaşfalău, atestat documentar
în 1591, există conacul „TamasfalviThupy” (sec. 16, reparat în anii 1760 şi
1927).

ZĂBRANI, com. în jud. Arad, alcătuită
din 3 sate, situată în partea de E a
Câmpiei Vinga, la contactul cu Pod.
Lipovei, pe stg. văii inf. a Mureşului;
4 650 loc. (1 ian. 2011): 2 273 de sex masc.
şi 2 377 fem. Staţie (în satul Zăbrani) şi
haltă de c.f. (în satul Neudorf). Nod
rutier. Confecţii. Pomicultură. Culturi de
cereale, sfeclă de zahăr, plante tehnice şi
de nutreţ, legume ş.a. Pomicultură.
Muzeul memorial „Adam Müller
Güttenbrunn”, organizat în casa romancierului de naţionalitate germană (1852–
1923). Satul Zăbrani apare menţionat
documentar, prima oară, în perioada
1080–1090, în 1561 figura cu numele
Hidelgkut, după anul 1724, când aici au
fost colonizate c. 50 de fam. de germani,
s-a numit Güttenbrunn, iar din 1918 are
toponimul actual. În satul Zăbrani există
biserica romano-catolică „Înălţarea Sfintei
Cruci”, construită în 1872 pe locul uneia
zidită în anii 1729-1737, şi biserica
ortodoxă „Sfântul Mare Mucenic
Dimitrie”, construită în 1940 pe locul
uneia din lemn din 1770, iar în satul
Neudorf se află o biserică romanocatolică (1771) şi cavoul arhiducesei
Maria Ana Ferdinanda de Habsburg
(† 1809), cu un monument funerar ridicat
în 1841. Fond cinegetic.

ZĂBRĂUŢ, Platforma, Plaiul sau
Piemontul ~, complex de dealuri cu
structură piemontană, alcătuite din
nisipuri, pietrişuri, argile loessoide, situat
în NE Subcarpaţilor Vrancei, între Trotuş
(la N) şi Şuşiţa (la S), reprezentând o
prelungire către E a masivului deluros
Ouşoru. Acest piemont marginal, format
din trepte prelungi, este fragmentat de
râurile Zăbrăuţ, Carecna, Domoşiţa ş.a.
Alt. max.: 481 m. Zonă viticolă.

ZĂDĂRENI, com. în jud. Arad, alcătuită
din 2 sate, situată în N Câmpiei Vingăi,
pe stg. Văii Mureşului; 2 567 loc. (1 ian.
2011): 1 304 de sex masc. şi 1 263 fem.
Expl. de petrol. În arealul satului
Zădăreni, menţionat documentar în 1333,
au fost descoperite vestigii din Epoca
fierului şi o necropolă romană. Satul
Zădăreni a fost colonizat cu germani în
1737. În satul Bodrogu Nou, care apare
consemnat pe o hartă a generalului
Mercy din anul 1723, se află mănăstirea
Hodoş-Bodrog (de călugări) − cel mai
vechi aşezământ monastic din România,
cu activitate monahală neîntreruptă de
aproape nouă secole. În urma cercetărilor
arheologice efectuate în 1976 au fost
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descoperite vestigii care atestă existenţa
unei aşezări monahale pe acest loc încă
la începutul mileniului 2, dovedindu-se,
totodată, că acest lăcaş de cult este o
ctitorie călugărească cu viaţă monahală
înfloritoare şi activitate culturală
îndelungate. Prima atestare documentară
a mănăstirii datează din anul 1177, cu
numele Hvdust, aflată într-o diplomă a
regelui Béla III al Ungariei, dar existenţa
mănăstirii este cu mult mai veche. Unii
istorici menţionează că la mănăstirea
Hodoş-Bodrog, la începutul sec. 11,
vieţuiau călugări greci de rit răsăritean.
Un document din 1216 specifică existenţa
acestui lăcaş în acea perioadă, dar cu
numele Ciala (denumire preluată de la
un trup de pădure aflat în apropierea
mănăstirii), în 1233 apare consemnat cu
numele Zadus, în 1278 cu acela de
Harduld, în 1293 cu toponimul HudusMonostura, ulterior generalizându-se
numele Hodos. În 1446 apare consemnată
cu denumirea Bodrog, iar în 1568 cu acela
de Bodruk. O dată cu dispariţia satului
Hodoş, în sec. 18, numele mănăstirii este
legat tot mai mult de toponimul Bodrog
pentru ca după anul 1784 să fie folosite
ambele denumiri − Hodoş-Bodrog. În
1241, biserica din lemn a mănăstirii şi
clădirile anexe au fost distruse parţial de
invazia mongolă, activitatea monahală a
continuat să existe, dar fără o biserică
reprezentativă deoarece Sinodul latin din
1279 a interzis construirea unei noi
biserici ortodoxe în locul celei distruse
de mongoli, situaţia menţinându-se până
în anul 1370 când pe locul vechii biserici
din lemn s-a zidit biserica având hramul
„Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”
şi s-au construit clopotniţa şi casa
stăreţiei. Biserica a fost restaurată în anii
1766, 1803, 1902-1907, 1979-1985 păstrându-şi, totuşi, forma iniţială. Picturile
murale interioare, executate în 1766 de
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zugravi formaţi la şcoala de la mănăstirea
Hurez, au trăsături ale stilului brâncovenesc şi au fost restaurate în anii 19381943 de pictorii Anastase Demian şi
Cornel Cenan. Ocniţele de pe latura de
N a peretelui exterior au fost pictate în
1968 de Eremia Profeta. Iconostasul şi
mobilierul au fost sculptate în 1940 de
stareţul Ieronim Balintoni. Turnulclopotniţă a fost restaurat în 1904 şi 1978.
Ansamblul monahal mai cuprinde
paraclisele „Adormirea Maicii Domnului” (1935), „Schimbarea la Faţă”
(pictat în 1990-1991 de Gheorghe
Bratiloveanu ajutat de soţii Radu şi
Alexandrina Jitanu) şi „Pogorârea
Duhului Sfânt” (1990-1997, pictat de soţii
Radu şi Alexandrina Jitanu) şi mai multe
corpuri de chilii construite în 1904-1907
şi 1990-1997. Aşezământul monahal a
funcţionat fără întrerupere de la înfiinţare
şi până la 28 oct. 1959 când autorităţile
comuniste l-au desfiinţat transformându-l
în anexă a Episcopiei Aradului, reluânduşi activitatea în 1975. În anii 1930, 1970 şi
1975 ansamblul monastic a fost inundat
de revărsarea apelor Mureşului, dar fără
să provoace pagube importante.
Mănăstirea Hodoş-Bodrog posedă o
bogată şi importantă colecţie de icoane
datând din sec. 15-18, cărţi vechi,
manuscrise, argintărie, diferite obiecte de
cult cu valoare de patrimoniu datând din
sec. 14-19, diverse obiecte romane
descoperite în timpul săpăturilor
arheologice efectuate în 1976-1977 în
incinta mănăstirii ş.a. În cadrul mănăstirii
funcţionează ateliere de croitorie unde se
confecţionează mitre, potcapuri ş.a. În
satul Zădăreni mai există o biserică grecocatolică, iniţial romano-catolică, având
hramul „Naşterea Sfântului Ioan
Botezătorul” (1871). Com. Z. a fost
înfiinţată la 7 apr. 2004 prin desprinderea
satelor Bodrogu Nou şi Zădăreni din
com. Felnac, jud. Arad.

Hidrocentrală (14 MW), intrată în
funcţiune în 1964. În satul Zăneşti,
menţionat documentar, prima oară, la
20 apr. 1491, într-un act de danie făcută
mănăstirii Tazlău, semnat de domnul
Ştefan cel Mare, a fost descoperit un
tezaur monetar alcătuit din denari
romani imperiali din argint. Pe terit.
satului Traian, pe Dealul Fântânilor au
fost descoperite (1936, 1938, 1940, 1951–
1961) urmele unei aşezări neolitice cu mai
multe niveluri, în care s-au găsit vase
ceramice cu picturi în stil Cucuteni (între
care se remarcă un pahar ceramic, un
capac de vas şi un vas mare pentru
provizii, care prezintă două „metope” pe
pântece, cu reprezentarea geometrică a
unei femei), o aplică din aur, figurine
feminine specifice culturii Cucuteni ş.a.
Pe Dealul Viei au fost identificate
vestigiile unei aşezări neolitice, fortificată,
aparţinând culturii Precucuteni (prima
jumătate a milen. 4 î.Hr.) cu inventar
alcătuit din vase ceramice cu decor
spiralic incizat şi plisat şi figurine
antropomorfe. În satul Zăneşti se află
bisericile „Sfântul Nicolae” (1910) şi
„Adormirea Maicii Domnului” (de rit
vechi, 1952) şi biserica având dublu hram
- „Sfântul Ilie” şi „Sfinţii Trei Ierarhi”
(1997-2010).

ZĂNOAGA, lac glaciar în M-ţii Retezat,
situat la 1 997 m alt. Supr.: 6,5 ha (după
alte surse: 9 ha); ad. max.: 29 m (cel mai

ZĂGANU, culme muntoasă în NV M-ţilor
Ciucaş, alcătuită din conglomerate,
dominată de vf. Zăganu (1 883 m), al
doilea ca alt. după vf. Ciucaş. Relief
stâncos. Obiectiv turistic.

ZĂNEŞTI, com. în jud. Neamţ, alcătuită
din 2 sate, situată în Depr. CracăuBistriţa, la poalele culmii subcarpatice
Corni-Runcu, pe stg. râului Bistriţa; 6 174
loc. (1 ian. 2011): 3 102 de sex masc. şi
3 072 fem. Haltă de c.f. (în satul Zăneşti).

Lacul Zănoaga

adânc lac glaciar din România); vol.: 1
mil. m3. Faună bogată (în special
salmonide). Obiectiv turistic.
ZĂNOAGA MICĂ, lac glaciar în M-ţii
Retezat, situat la 1 948 m alt. Supr.: 1,91 ha;
ad. max.: 12,4 m.
ZĂNOAGA STÂNEI, lac glaciar în M-ţii
Parâng, situat la 1 906 m alt. Supr.: 4,9 ha;
ad. max.: 1,25 m.

ZĂPODENI 1. Masiv deluros în Pod.
Central Moldovenesc, situat pe
interfluviul dintre râurile Telejna şi Valea
Fereştilor, în arealul com. Zăpodeni.
Alcătuit din formaţiuni sarmaţiene
argilo-nisipoase şi meoţiene (argile,
nisipuri, cinerite andezitice). Alt.: 399 m.
2. Com. în jud. Vaslui, alcătuită din
9 sate, situată în Pod. Central Moldovenesc, pe râul Telejna, dominată de
masviul deluros Zăpodeni; 4 066 loc. (1
ian. 2011): 2 085 de sex masc. şi 1 981 fem.
Centru de ţesături şi cusături populare.
În satul Telejna, menţionat documentar,
prima oară, în 1432, se află biserica
„Sfinţii Voievozi” (1816). Bisericile din
lemn cu hramurile „Adormirea Maicii
Domnului” (1742), „Sfântului Nicolae”
(1770, reparată în 1942), declarară
monument istoric în anul 2004, „Sfântul
Gheorghe” (1804), „Sfântul Dumitru”
(1812), „Sfântul Nicolae” (1819) şi „Sfinţii
Voievozi” (1830), în satele Unceşti,
Zăpodeni, Portari, Telejna, Ciofeni şi
Butucăria.

ZĂRAND, com. în jud. Arad, alcătuită
din 2 sate, situată în Câmpia Crişurilor,
pe râul Crişu Alb şi pe Canalul Morilor;
2 726 loc. (1 ian. 2011): 1 338 de sex masc.
şi 1 388 fem. Prelucr. lemnului. Culturi
de cereale, plante tehnice şi de nutreţ,
leguminoase pentru boabe, legume ş.a.
În satul Zărand, menţionat documentar,
prima oară, în 1318, cu numele Zanad, se
află biserica „Sfântul Mare Mucenic
Dimitrie”, construită în stil baroc în 18481852 pe locul uneia din lemn din sec. 17.

punct de plecare spre obiectivele M-ţilor
Piatra Craiului.
2. Com. în jud. Buzău, alcătuită din 4
sate, situată în partea de E a Subcarpaţilor
Vrancei, la poalele masivelor deluroase
Buda şi Blăjani, în zona de contact cu
Câmpia Râmnicului, pe râul Câlnău;
5 199 loc. (1 ian. 2011): 2 587 de sex masc.
şi 2 612 fem. Reşed. com. este satul
Fundeni. Nod rutier. Centru viticol şi de
vinificaţie. Pe terit. satului Zărneşti au
fost descoperite (1884) scheletele a patru
mastodonţi. Satul Comisoaia s-a
autodesfiinţat prin depopulare în 1990,
locuitorii lui stabilindu-se în alte
localităţi.

ZĂRNEŞTI 1. Oraş în jud. Braşov, situat
la poalele de NE ale M-ţilor Piatra
Craiului şi cele de S ale M-ţilor Perşani,
la 722 m alt., pe dr. cursului superior al
râului Bârsa, la 35 km SV de municipiul ZĂTON, lac în Pod. Mehedinţi, cantonat
Braşov; 25 658 loc. (1 ian. 2011): 12 738 de într-o microdepresiune carstică, în zona
sex masc. şi 12 920 fem. Supr.: 204,8 km2, carstică de la Ponoarele. Supr.: 20 ha; vol.:
din care 8,5 km2 în intravilan; densitatea: 1 mil. m3. Suprafaţa şi volumul lacului se
3 019 loc./km2. Staţie finală de c.f. Nod reduc foarte mult în perioadele secetoase,
rutier. Expl. forestiere şi de calcar. Microhi- uneori cea mai mare parte a cuvetei
drocentrală (în localit. componentă lacustre fiind lipsită de apă.
Tohanu Nou). Producţie de utilaje
metalurgice, de module electronice, de ZĂTRENI, com. în jud. Vâlcea, alcătuită
focoase de rachete pentru armată, de din 14 sate, situată în partea de S a Piem.
mobilă şi de produse alim. Producţia de Olteţului, pe râul Olteţ; 2 473 loc. (1 ian.
biciclete şi motorete a încetat în anul 2005. 2011): 1 211 de sex masc. şi 1 262 fem.
Fermă de creştere a bovinelor. Istoric. În Expl. de gaze naturale şi forestiere.
arealul oraşului au fost descoperite Produse de panificaţie. Apicultură.
vestigii neolitice (unelte din silex) şi din Muzeu sătesc (1973). Cămin cultural.
perioada ocupaţiei romane (monumente Important centru etnografic, de dulgherit,
funerare care poartă inscripţii ale unor de ţesături şi cusături populare. În satul
comandanţi ai Legiunii a XIII-a Gemina). Zătreni, atestat documentar în anul 1550,
Prima menţiune documentară datează se află biserica „Sfântul Nicolae”,
din 1367, iar ulterior apare consemnat (din 1891).
frecvent în documentele anilor 1373 (cu
numele Zârna), 1395 (possessio regalis
Zerne), 1437 (Villa Czerne sau Zerna),
1508–1510 (Cernenu) şi apoi cu
toponimele Zernest (1760–1762), Zernyest
(1825), Zerneşti (1850), Zârnăşti şi Zărneşti.
Declarat oraş în 1951, are în prezent, în
subordine ad-tivă, localit. componentă
Tohanu Nou, atestată documentar în
1294. Monumente: bisericile ortodoxe cu
hramurile „Naşterea Maicii Domnului”
(1791) şi „Sfântul Nicolae” (construită în
1810 ca replică a bisericii „Sfântul
Nicolae” din Şcheii Braşovului); paraclisul bisericii „Sfântul Nicolae” este o
ctitorie din 1515 a domnului Neagoe
Basarab, păstrând picturi murale
interioare executte în 1782 de zugravii
Pantelimon, Nicolae şi Alexandru;
biserica romano-catolică „Sfântul Anton
de Padova” (1905). În localit. componentă
Tohanu Nou se află biserica ortodoxă cu
hramul „Intrarea în Biserică a Maicii
Lacul Zăton
Domnului” (1779). Centru turistic şi
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construită în anii 1730–1734 prin
strădania vornicului Preda Zătreanu, cu
picturi murale interioare din 1734,
declarată monument istoric, şi biserica
din lemn cu hramul „Sfântul Ioan
Botezătorul”, ctitorie din 1736 a lui Iovan,
fiul jupanului Vasile Zătreanu, având
stâlpii şi ancadramentele decorate cu
crestături. Tot în satul Zătreni mai există
cula „Zătreanu” (1754–1756 cu adăugiri
din sec. 20), declarată monument istoric,
şi un conac din sec. 19. În satul Săşcioara,
atestat documentar în 1577, se află o
biserică de zid cu hramul „Buna Vestire”
(1826) şi una din lemn cu hramul „Sfinţii
Voievozi” (1800), în satul Făureşti există
biserica „Sfântul Nicolae” (1864), iar în
satul Văleni, biserica „Sfinţii Voievozi”
(1864). În satul Valea Văleni, menţionat
documentar în 1667, se află biserica din
lemn cu hramul „Cuvioasa Parascheva”
(1795), declarată monument istoric. În
arealul com. Z. a fost descoperit un tezaur
monetar alcătuit din 37 de denari romani
republicani din argint. Com. Z. a fost
unul dintre centrele importante ale
Răcoalei ţărăneşti din 1907. Până la 7 apr.
2004, com. Z. a avut în componenţă satele
Contea, Găneşti, Lăcusteni, Lăcustenii de
Jos şi Lăcustenii de Sus, care la acea dată
au format com. Lăcusteni, jud. Vâlcea.
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ZĂVIDENI, lac de acumulare realizat pe
cursul inf. al Oltului, în arealul com.
Prundeni, Orleşti şi Drăgoeşti (jud.
Vâlcea), dat în folosinţă în 1979, pentru
punerea în mişcare a turbinelor hidrocentralei din satul Zăvideni (com.
Prundeni), cu o putere instalată de 38
MW. Supr.: 839 ha; vol. 50 mil. m3.

ZĂVOAIA, com. în jud. Brăila, alcătuită
din 2 sate, situată în partea de E a
Câmpiei Bărăganului, pe dr. râului
Călmăţui; 3 268 loc. (1 ian. 2011): 1 593
de sex masc. şi 1 675 fem. Nod rutier.
Microhidrocentrală (2,5 MW) amplasată
pe un canal de irigaţii din sistemul Viziru,
la o rupere de pantă cu cădere de 9 m,
dată în folosinţă în 1989. Culturi irigate
de cereale, plante tehnice şi de nutreţ,
leguminoase pentru boabe etc. Viticultură.
Muzeu etnografic (inaugurat în 2005).
Satul şi com. Z. au luat fiinţă în 1834 prin
stabilirea aici a unor locuitori veniţi din
Albota, care făceau serviciul de dorobanţi
(„slujitori”) la isprăvnicia din Focşani.
Com. Z. s-a mai numit Slujitorii-Alboteşti.
Biserică (1873–1876).
ZĂVOAIELE BORCUTULUI Õ Romuli.

ZĂVOI, com. în jud. Caraş-Severin,
alcătuită din 7 sate, situată în culoarul
Bistrei şi în Depr. Poiana Mărului, la
poalele de S ale M-ţilor Poiana Ruscăi şi
cele de N ale Muntelui Mic (M-ţii Ţarcu),
pe râurile Bistra şi afl. său Bistra Mărului;
4 051 loc. (1 ian. 2011): 2 019 de sex masc.
şi 2 032 fem. Staţii de c.f. (în satele Zăvoi
şi Voislova). Expl. de talc şi de mică (în
satul Voislova). Hidrocentrală pe Bistra
Mărului. Expl. şi prelucr. lemnului
(cherestea). Pomicultură (meri, peri,
pruni). Staţiune climaterică în satul Poiana
Mărului. Pe terit. satului Zăvoi, menţionat
documentar, prima oară, în 1430, cu
numele Zaboy, au fost descoperite urmele
unui castru roman de piatră, de mari
dimensiuni (336 x 336 m), datând din sec.
2 şi ale unei aşezări civile (mansio) romane
cunoscută sub numele de Agnaviae,
menţionată de Ptolemeu cu denumirile
Acmonia şi Augmonia. În primăvara
anului 2009 au fost identificate ruinele
unui palat roman ridicat în anul 101 de
legionarii romani pentru împăratul
Traian. Biserica „Pogorârea Duhului
Sfânt” (1792, pictată în 1936 de Gheorghe
şi Corneliu Baba), în satul Măru.

ZÂMBREASCA, com. în jud. Teleorman,
formată dintr-un sat, situată în Câmpia
Găvanu-Burdea; 1 615 loc. (1 ian. 2011):
791 de sex masc. şi 824 fem. Haltă de c.f.
Culturi de cereale, plante tehnice şi de
nutreţ, de floarea-soarelui, de tutun,
leguminoase pentru boabe etc. Creşterea
ovinelor. În satul Zâmbreasca, atestat
documentar în 1567, se află biserica
„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” (18901910, consolidată şi reparată în 1942-1943,
reparată în 1992 şi pictată în 2005 de
Kamel Rusu).
ZÂRNA Õ Zărneşti (1).

ZÂRNEŞTI Õ Zărneşti (1).

ZBOINA FRUMOASĂ Õ Vrancea (1).
ZBOINA NEAGRĂ Õ Vrancea (1).
ZEKES Õ Sacoşu Turcesc.

ZELETIN, râu, afl. stg. al râului Berheci
pe terit. com. Motoşeni, jud. Bacău; 75
km; supr. bazinului: 419 km2. Izv. din NV
Colinelor Tutovei, din zona de contact cu
Pod. Central Moldovenesc, de la 500 m
alt. şi drenează partea de V a Colinelor
Tutovei având un curs paralel cu cel al
Berheciului. Afl. pr.: Răchitoasa.

ZEMEŞ, com. în jud. Bacău, alcătuită din
2 sate, situată în NV Depr. Tazlău, la
poalele de SE ale M-ţilor Goşmanu, pe
cursul superior al râului Tazlău Sărat;
4 942 loc. (1 ian. 2011): 2 489 de sex masc.
şi 2 453 fem. Expl. de petrol şi gaze. Între
1956 şi 17 febr. 1968, satul şi com. Z. s-au
numit Tazlău Sărat, atestat documentar
în 1399 şi apoi la 9 oct. 1424. În satul
Bolătău se află biserica „Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena" (2003-2005) şi
mănăstirea Strigoi, de călugări, cu
biserica „Înălţarea Domnului”, ctitorie
călugărească din 1937–1938, mistuită de
un incendiu în 1956, reconstruită în 1957–
1958 şi restaurată în 1992–1993.
Mănăstirea a fost desfiinţată la 28 oct.
1959 şi reînfiinţată în 1987. La 31 ian.
2008, biserica a fost mistuită de un alt
incendiu, în prezent aflându-se în
construcţie o nouă biserică. Fond
cinegetic (1 700 ha). Agroturism.
ZEPHEL Õ Jebel.
ZEREDA Õ Miercurea Nirajului.

ZERIND, com. în jud. Arad, alcătuită din
2 sate, situată în Câmpia Crişurilor, pe
cursul inf. al Crişului Negru, la graniţa
cu Ungaria; 1 399 loc. (1 ian. 2011): 671
de sex masc. şi 728 fem. Staţie de c.f. (în
satul Zerind). Moară de cereale; produse
de panificaţie. Culturi de cereale, plante

tehnice şi de nutreţ, legume etc. Creşterea
ovinelor. Satul Zerind apare menţionat
documentar, prima oară, în jurul anului
1169, cu numele Villa Zerend, iar satul
Iermata Neagră în 1241, cu toponimul
Garmad. Biserică reformată (1799–1801),
construită pe locul uneia din sec. 15,
renovată în 1900, în satul Iermata Neagră,
declarată monument istoric. Rezervaţie
de dropii.
ZERNA Õ Zărneşti (1).

ZERNE (POSSESSIO REGALIS ~) Õ
Zărneşti (1).
ZERNEST Õ Zărneşti (1).

ZERNEŞTI Õ Zărneşti (1).

ZERNYEST Õ Zărneşti (1).

ZETEA, com. în jud. Harghita, alcătuită
din 6 sate, situată la poalele de V ale
M-ţilor Harghita, pe cursul superior al
Târnavei Mari; 5 820 loc. (1 ian. 2011):
2 966 de sex masc. şi 2 854 fem. Expl. de
andezit. Centru forestier şi de prelucr. a
lemnului (cherestea, mobilă, ambalaje din
lemn). Producţie de vopsele, lacuri şi
cerneluri tipografice. Moară de apă
(mijlocul sec. 19), în satul Sub Cetate.
Muzeu etnografic (în satul Zetea). Pe
terit. satului Zetea au fost descoperite
urmele unei cetăţi geto-dacice (sec.
1 î.Hr.-1 d.Hr.), fortificată cu trei valuri
de pământ. Satul Zetea apare menţionat
documentar prima oară în 1333 cu toponimul Sacerdos de Zokaloka, iar apoi în
1334 cu acela de Zathalaka. În amonte de
satul Zetea, pe râul Târnava Mare s-a
construit un baraj, finalizat în 1993, în
urma căruia s-a format lacul de acumulare Zetea, creat pentru combaterea
inundaţiilor, pentru alimentare cu apă şi
pentru producerea de energie electrică.
Lacul are o capacitate de înmagazinare a
apei de 44 mil. m3 din care 7,6 mil. m3
volum permanent şi 36,4 mil. m3
reprezintă rezerva pe care o poate reţine
lacul când se produc viituri. Apele lacului
pun
în
mişcare
turbina
unei
microhidrocentrale electrice. Agroturism.
ZIDAVA Õ Ciugud.

ZIDURI, com. în jud. Buzău, alcătuită din
6 sate, situată în Câmpia Râmnicului;
4 597 loc. (1 ian. 2011): 2 297 de sex masc.
şi 2 300 fem. Haltă de c.f. (în satul Zoiţa),
inaugurată la 13 iun. 1881. Centru de
prelucr. artistică a lemnului. Confecţii
textile; articole de lenjerie. Moară. Culturi
de cereale, plante tehnice şi de nutreţ,
floarea-soarelui ş.a.

ZIGONENI, lac de acumulare pe cursul
superior al Argeşului, dat în folosinţă în
1973 pentru a pune în mişcare turbinele
hidrocentralei omonime (15,4 MW). Vol.
lacului: 13,3 mil. m3.

ZIMANDU NOU, com. în jud. Arad,
alcătuită din 3 sate, situată în Câmpia
Aradului, pe Mureşu Mort; 4 776 loc.
(1 ian. 2011): 2 377 de sex masc. şi 2 399
fem. Staţie de c.f. (în satul Zimandu Nou),
inaugurată în 1885. Moară de cereale (din
1907). Producţie de mobilă, de piese şi
accesorii pentru automobile şi de
produse de panificaţie. Culturi de cereale,
sfeclă de zahăr, cartofi, plante de nutreţ,
legume etc. Cămine culturale în satele
Zimandu Nou (1965-1970) şi Zimandcuz
(1949-1953). În satul Zimandu Nou,
atestat documentar în 1852, se află o
biserică romano-catolică din 1908, în satul
Zimandcuz, înfiinţat în 1853, există o
biserică romano-catolică din 1932, iar în
satul Andrei Şaguna, întemeiat în 1926,
se află biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi
Pavel" (1937-1942). Pădurea Ulviniş,
alcătuită din platani şi alun turcesc, este
declarată rezervaţie forestieră. Zonă de
interes cinegetic (satul Zimandcuz).
Castel (sec. 19), în satul Zimandu Nou.

ZIMBOR, com. în jud. Sălaj, alcătuită din
5 sate, situată în partea de S a Depr.
Almaş, la poalele de NV ale Dealurilor
Clujului, pe cursul superior al râului
Almaş; 1 087 loc. (1 ian. 2011): 527 de sex
masc. şi 560 fem. Nod rutier. Expl. de
calcar şi nisip. Pomicultură (meri, pruni,
peri). În arealul satului Sutoru au fost
descoperite urmele unui castru roman
din piatră şi ale unei aşezări rurale,
cunoscută sub numele de Optatiana,
datând din sec. 2–3. În satul Zimbor,
menţionat documentar, prima oară, în
1332, cu numele Zumbur se află o biserică
din sec. 15 (azi biserică reformată
calvină), cu unele adăugiri din sec. 18, o
biserică ortodoxă, din lemn, cu hramul

„Adormirea Maicii Domnului” (1643,
decorată cu sculpturi, pictată la interior
în 1839 şi reparată în anul 2009), declarată
monument
istoric,
şi
conacul
„Szombory” (sec. 19), declarat monument
istoric, situat într-un parc.

ZIMNICEA, oraş în jud. Teleorman, situat
în partea de S a Câmpiei Boian, la 48 m
alt., pe malul stg. al Dunării, la 43°37'07''
latitudine nordică (fiind punctul extremsudic al României), la 42 km S de
municipiul Alexandria, la graniţa cu
Bulgaria; 14 852 loc. (1 ian. 2011): 7 170
de sex masc. şi 7 682 fem. Supr.: 131,1
km2, din care 9,9 km2 în intravilan;
densitatea: 1 500 loc./km2. Staţie de c.f.
(inaugurată în 1901). Nod rutier. Port
fluvial (modernizat în anul 2000) şi punct
de vamă (din 1860). Expl. de balast.
Producţie de ţevi sudate, mobilă,
prefabricate din beton, textile (articole de
pasmanterie, tricotaje din bumbac, covoare), de nutreţuri concentrate şi de produse alim. (preparate din carne,
brânzeturi, unt, zahăr, conserve din
legume şi fructe, panificaţie ş.a.). Ferme
de creştere a bovinelor, porcinelor şi
ovinelor. Sere legumicole. Biblioteca
„Miron Radu Paraschivescu” (f. 1952), cu
peste 57 000 vol. Istoric. În arealul
oraşului, în punctul numit „La Cetate”,
au fost descoperite (1873, 1885, 1924,
1948–1949, 1969–1973) vestigiile unei
importnte aşezări de tip dava (sec. 4–1
î.Hr.), probabil că este cetatea care a fost
cucerită temporar (în anul 335 î.Hr.) de
Alexandru cel Mare, în care s-au găsit
vase ceramice autohtone, lucrate cu mâna
sau la roată (un chiup cu decor estompat,
cu siluete de cai, urne funerare ş.a.)
precum şi ceramică din import (grecească), în special amfore. Peste vatra
fostei cetăţi antice s-a dezvoltat, în
perioada feudală, un sat românesc,
amintit în cronicile bizantine din sec. 12
ca aşezare de negustori, cu numele

Zimnicea. Centrul oraşului (în partea stângă este Casa de Cultură)
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Demnitzikos, iar la începutul sec. 14 apare
consemnat cu denumirea de Dzimnikes
sau Dzimnicos. Menţionată documentar
din nou în 1385, localitatea figurează în
toată perioada feudală ca un important
punct vamal şi de schimburi comerciale.
În 1791 apare trecut pe o hartă. În timpul
Războiului de Independenţă (1877–1878),
Z. a fost un loc important de trecere peste
Dunăre a armatelor româneşti şi ruseşti.
La sf. sec. 19 şi începutul sec. 20 s-a
dezvoltat lent, căpătând o mai mare
dezvoltare economică şi urbanistică după
anul 1968. Distrus aproape în întregime
(peste 80%) de cutremurul (7,1 grade pe
scara Richter) din seara zilei de vineri, 4
mart. 1977, ora 2120, oraşul a fost
reconstruit până în 1980. Monumente:
bisericile cu hramurile „Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena” (1892–1895) şi „Sfinţii
Apostoli Petru şi Pavel” (începutul sec. 19,
restaurată în 1846, pictată în 1906, 1927 şi
1984); Monumentul eroului necunoscut
(în parcul oraşului), realizat din bronz,
dezvelit în 1930.
ZIRIDAVA Õ Pecica şi Şiria.

ZIZIN, staţiune balneoclimaterică aparţinând com. Tărlungeni, jud. Braşov,
situată în partea de E a Depr. Braşov, la
poalele de NV ale masivului Ciucaş, la
609 m alt., pe pârâul Zizin, la 12 km E de
municipiul Braşov. Climat de depresiune
intramontană, tonic, şi izv. cu ape
minerale carbogazoase, bicarbonatate,
clorurosodice, calcice, slab feruginoase,
hipotone, indicate în tratamentul afecţiunilor hepato-biliare, ale căilor urinare,
tubului digestiv (colecistite cronice,
gastrite) etc. Staţie de îmbuteliere a apelor
minerale.
ZLATIŢA, Mănăstirea ~ Õ Socol.

ZLATNA 1. Depresiune de origine
tectonică, situată în partea de SV a M-ţilor

Zlatna (1). Stânci calcaroase pe valea Ampiului
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Trascău, care o domină cu 400–700 m.
Peste sedimentele neogene (conglomerate
tortoniene, argile sarmaţiene intercalate
cu gresii etc.) ale Depr. Z. se desfăşoară
un relief colinar, situat la o alt. medie de
500 m, format dintr-o suită de culmi
prelungi, deasupra cărora se înalţă mai
multe măguri vulcanice neogene (neck-uri)
şi unele stânci izolate, cu pereţi abrupţi,
formate din calcare mezozoice. În lungul
văii Ampoiului, care drenează median
Depr. Z., se extind lunca şi terasele
fluviale. Climă submontană cu temp.
medii anuale de 6–8°C şi precipitaţii
moderate (800 mm anual). Vegetaţia
naturală este alcătuită din păduri de fag
şi conifere, păşuni şi fâneţe. Zăcăminte
auro-argentifere. Importantă zonă
etnografică şi folclorică.
2. Oraş în jud. Alba, situat în
depresiunea cu acelaşi nume, la 450–500
m alt., dominat de vârfurile Dâmbău
(1 369 m alt.), Breaza (1 122 m), Jidovu
(952 m) şi Măgura Dudaşului (638 m), pe
cursul superior al râului Ampoi, la confl.
cu pârâul Vâltori, la 38 km V de
municipiul Alba Iulia; 8 139 loc. (1 ian.
2011): 4 018 de sex masc. şi 4 121 fem.
Supr.: 241 km2, din care 9,2 km2 în
intravilan; densitatea: 885 loc./km2. Staţie
finală de c.f. Expl. de minereuri auroargentifere, de marcasit şi de minereu de
cinabru (în satul Izvoru Ampoiului).
Întreprinderea chimico-metalurgică în
cadrul căreia se prelucrau şi se valorificau
produsele miniere (aur, argint, cupru) şi
se fabricau sulfat de cupru cristalizat,
cupru electrolitic, acid sulfuric, acid
clorhidric, fapt ce determina o poluare
accentuată a mediului înconjurător, a fost
desfiinţată în anii ’90 ai sec. 20. Producţie
de
echipamente
periferice,
de
încălţăminte, de mobilă şi de produse
alim. Muzeu cu colecţii de arheologie.
Casă de cultură cu bibliotecă publică.
Istoric. În arealul oraşului au fost
descoperite urmele unei aşezări din
Epoca bronzului, aparţinând culturii
Wietenberg (sec. 16–13 î.Hr.), un depozit
de bronzuri, precum şi vestigiile oraşului
roman cunoscut cu numele de Ampelum
(sec. 2) care a fost un important centru
de exploatare a aurului în timpul
ocupaţiei romane, ridicat la rangul de
municipium în anul 200, în timpul
împăratului Septimius Severus. Aici au
fost găsite peste 90 de inscripţii în limbile
latină şi greacă, multe dintre ele

referindu-se
la
funcţionari
din
administraţia minelor de aur, iar altele
dediate cultului lui Aesculpius şi
Fortunei Salutaris, precum şi numeroase
monumente sculpturale, statui şi reliefuri
de cult (stele funerare cu portrete şi cu
figura lui Attis, o himeră funerară, lei
funerari etc.), monede, ceramică, un altar
cu scriere grecească dedicat zeului
Kimistenos etc. Fragmente din zidurile
construcţiilor romane s-au păstrat până
în sec. 18. Pe terit. satului Galaţi au fost
identificate urmele unei aşezări din
Epoca bronzului, aparţinând culturii
Coţofeni (2500–1800 î.Hr.). În arealul
oraşului de astăzi se pare că s-a dat
bătălia decisivă dintre armatele romane
ale împăratului Traian şi cele dacice
comandate de Decebal. Prima menţiune
documentară a localit. Z. datează din
1201, în 1347 avea rang de târg, iar în 1387
a căpătat privilegiul de oraş. În sec. 17,
la Z. a fost înfiinţată şi a funcţionat o
şcoală de minerit, iar în 1838 a fost
instalată aici prima maşină cu aburi din
Transilvania, de 14 C.P. În anii 1619–1620,
Gabriel Bethlen, principe al Transilvaniei
(1613–1629), a colonizat la Z. câteva sute
de mineri germani şi slovaci. Între 1837
şi 1847, la gimnaziul din Z. a învăţat
Avram Iancu, viitorul tribun al maselor
populare în Revoluţia de la 1848–1849
din Transilvania, oraşul Z. fiind unul
dintre pr. centre ale revoluţionarilor
români din Transilvania în 1848–1849.
După o perioadă de decădere, când
localit. a fost trecută în categoria
aşezărilor rurale, Z. a fost declarat oraş
la 17 febr. 1968, în prezent având în
subordine ad-tivă 18 sate: Boteşti, Budeni,
Dealu Roatei, Dobrot, Dumbrava, Feneş,
Galaţi, Izvoru Ampoiului, Pătrângeni,
Pârâu Gruiului, Pirita, Podu lui Paul,
Runc, Ruşi, Suseni, Trâmpoiele, Valea
Mică, Vâltori. Monumente: biserica ortodoxă cu dublu hram - „Adormirea Maicii
Domnului” şi „Sfântul Nicolae”, zidită
în stil gotic în 1424 prin strădania
jupanului Stănislav Hraboru, cu modificări baroce din anii 1696 şi 1744 (altarul
nou) şi cu picturi murale interioare din
sec. 15 şi 18, realizate în spiritul stilisticii
bizantine într-o interpretare populară,
declarată monument istoric; biserica cu
hramul „Sfântul Nicolae”, construită în
anul 1630, renovată în 1924, cu o
valoroasă colecţie de icoane pe sticlă,
declarată monument istoric; biserica
romano-catolică cu hramul „Sfântul Ioan
Nepomuk”
(1752-1778);
biserica

reformată (1850); Bustul avocatului Petru
Dobra (1817–1849), fiu al acestui oraş,
operă a sculptorului D. Pasima, dezvelit
în 1973; Monument închinat eroilor căzuţi
pe câmpurile de luptă în cele două
războaie mondiale, pe care sunt înscrise
50 de nume de eroi din Primul Război
Mondial şi 45 de nume de eroi din al
Doilea Război Mondial. În satul Feneş se
află biserica având hramul „Naşterea
Maicii Domnului” (1754), iar în satul
Izvoru Ampoiului există un castel,
construit în anii 1936-1939 de omul politic
Ion Gigurtu, naţionalizat în 1948 şi folosit
în anii ’50 ca local pentru şcoală şi pentru
tabăra de vară pentru copii, iar în anii ’80
ai sec. 20 ca unitate militară, în prezent
aflat în stare de degradare. În satul
Pătrângeni se află mănăstirea Negraia (de
călugări), ctitorie din prima jumătate a
sec. 18 a unor pustnici care în jurul anului
1725 au construit o biserică din lemn
(11 m lungime şi 6 m lăţime) şi câteva
chilii. În 1760, mănăstirea (care astăzi
poartă numele pădurii Negraia din
apropiere) era cunoscută cu denumirea
de Bulz, după numele râului din
apropiere. În 1805, mănăstirea a fost
desfiinţată de autorităţile habsburgice. În
1909–1910, preotul Teodor Duşa a
construit, cu ajutorul enoriaşilor, o
biserică de mir cu hramul „Buna Vestire”
(22 m lungime şi 8 m lăţime), mănăstirea
fiind reînfiinţată în 1993 prin truda
măicuţelor Arsenia Pană şi Antuza
Ştirban venite de la mănăstirea Agapia.
La 1 mai 1997 a devenit mănăstire de
călugări prin instalarea ca stareţ a
arhimandritului Serafim Măciucă de la
mănăstirea Nicula, cel care a reînceput
lucrările de construire a corpului de chilii,
a construit paraclisul „Sfântul Ilie
Tesviteanul” (2000-2002), a făcut unele
reparaţii la biserica „Buna Vestire” şi a
construit o clădire (2004) care adăposteşte
bucătăria, trapeza (sala de mese) şi
muzeul mănăstirii. În 2005-2006, biserica
„Buna Vestire” a fost zugrăvită la exterior
şi pictată la interior de Gicu Horea şi s-a
placat pardoseala cu marmură. În
perimetrul satului Valea Mică există o
rezervaţie geologică (1 ha), reprezentată
prin două stânci calcaroase (olistolite),
constituite din brecii care înglobează
calcare tithonice, declarate monumente
ale naturii, iar în satul Feneş există o
poiană naturală cu narcise, declarată
rezervaţie. Pe linia fostului funicular care
transporta minereul de la mina Haneş
din satul Almaşu Mare la Zlatna (9,4 km

lungime) se va instala o linie de cablu
pentru transportul turiştilor. Agroturism.
ZLĂTARI Õ Goieşti.

ZMEICA, lac în partea de S a complexului
lagunar Razim, situat între lacurile
Goloviţa (la N) şi Sinoie (la S) de care este
separat prin grinduri joase. Supr.: 54,6
km2; ad. max.: 2,3 m; vol.: 45,6 mil. m3.
Cu toate că primeşte o parte din apele
dulci ale râului Slava, prin intermediul
lacului Ceamurlia, cu care comunică spre
V, lacul Z. are o concentraţie ridicată de
săruri (8–10 g/litru). Spre E, comunică
cu Marea Neagră prin Gura Portiţa.
Interes piscicol (şalău, crap, plătică,
ştiucă).
ZORILENCZ Õ Zorlenţu Mare.

ZORLENI, com. în jud. Vaslui, alcătuită
din 4 sate, situată în SV Colinelor
Fălciului, pe stg. râului Bârlad; 9 795 loc.
(1 ian. 2011): 5 021 de sex masc. şi 4 774
fem. Staţie de c.f. (în satul Zorleni),
inaugurată la 13 nov. 1886. Expl. de
pietriş. Producţie de nutreţuri concentrate. Presă de ulei comestibil. Trei
mori pentru măcinat cereale. Culturi de
cereale, floarea-soarelui,plante de nutreţ,
legume etc. Complex avicol şi apicol. În
satul Zorleni, menţionat documentar
prima oară la 28 mart. 1594, se află
mănăstirea „Bujoreni” (de călugări), întemeiată în 1840 pe vatra unui schit distrus
de tătari în 1440 şi atestat documentar la
27 mart. 1602. Biserica actuală a
mănăstirii, cu dublu hram - „Adormirea
Maicii Domnului” şi „Izvorul Tămăduirii”, construită în 1840 de ieromonahul Ionichie Conache, are 23 m
lungime şi o catapeteasmă din lemn de
tei prevăzută cu rozete şi motive florale
sculptate, precum şi o icoană a Maicii
Domnului, făcătoare de minuni. Biserica
a fost restaurată în 1943 şi pictată în 19551958. Mănăstirea a fost desfiinţată de
autorităţile comuniste la 28 oct. 1959 şi
reînfiinţată în 1993. În satul Simila există
o biserică de zid cu dublu hram – „Sfinţii
Împăraţi Constantin şi Elena” şi „Sfântul
Nicolae” (1811, pictată în 1942 de
Constantin Buhuşi), în satul Zorleni se
află biserica „Sfântul Gheorghe” (1866),

iar în satul Popeni, biserica având hramul
„Sfântul Gheorghe” (1830, pictată în 1950
de Constantin Buhuşi). În arealul com. Z.
au fost descoperite vestigii paleolitice
(lame din silex), neolitice (fragmente
ceramice, unelte) şi din Epocile bronzului
şi fierului.

ZORLENŢ, Dealurile Zorlenţului, zonă
deluroasă (subunitate a Dealurilor
Pogănişului), situată la poalele de NV ale
M-ţilor Semenic, între văile râurilor
Pogăniş (la N) şi Tău (la S), având
aspectul unei culmi prelungi, cu mai
multe ramificaţii, în cadrul căreia se
succed (de la V la E) masivele deluroase
Tâlva Mare (307 m alt.), Şopot (358 m, alt.
max. a acestora), Culmea Mare (354 m)
şi Danciu (328 m). Partea centrală a
acestor dealuri este alcătuită din nisipuri,
pietrişuri şi argile panoniene unde se
remarcă şi o înşeuare largă prin care trec
şoseaua şi c.f. ce asigură legăturile între
Reşiţa şi Caransebeş. În dealurile Tâlva
Mare şi Şopot sunt frecvente granitele şi
granodioritele, iar în partea de SE a
Dealurilor Zorlenţului apar şisturile
cristaline.

ZORLENŢU MARE, com. în jud. CaraşSeverin, alcătuită din 2 sate, situată în
Depr. Brebu-Delineşti din Dealurile
Zorlenţului, pe cursul superior al râului
Pogăniş; 927 loc. (1 ian. 2011): 436 de sex
masc. şi 491 fem. Producţie de module
electronice şi de produse lactate.
Pomicultură (meri, pruni, peri). Muzeu
etnografic. Pe terit. satului Zorlenţu
Mare, menţionat documentar, prima
oară, în 1499 cu numele Zorilencz, au fost
descoperite (1962) urmele unei aşezări
neolitice, aparţinând culturilor Criş şi
Vinča-Turdaş (milen. 5–4 î.Hr.), în care
s-au găsit vase ceramice cu decor în benzi
spiralice, delimitate de linii incizate şi
umplute cu puncte, capace prosomorfe
în formă de „bufniţă” şi mai multe
figurine zoomorfe şi antropomorfe cu
decor geometric meandric, incizat fin. În
satul Zorlentu Mare a existat o biserică
din lemn cu dublu hram - „Naşterea
Maicii Domnului” şi „Sfântul Ilie”,
construită în 1754, pictată în 1774 şi
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strămutată în 1777 în satul Dragomireşti,
com. Ştiuca, jud. Timiş. Fond cinegetic.
ZOSIN Õ Băluşeni.

ZUGRENI, sector de chei pitoreşti pe
cursul superior al râului Bistriţa, între
masivele Giumalău şi Pietrosu Bistriţei,
la 20 km aval de municipiul Vatra
Dornei. În această zonă există o rezervaţie
complexă, extinsă pe o supr. de 150,1
km2, în care se remarcă floarea-de-colţi
(Leontopodium alpinum), declarată
monument al naturii, şi endemismul
Andryalla levitomentosa care se dezvoltă
pe stâncile inaccesibile.
ZUMBUR Õ Zimbor.

ZUROBARA, localitate în Dacia, situată,
potrivit coordonatelor precizate de
Ptolomeu, în Banat. Până în prezent nu
a fost identificată.

ZUSIDAVA, localitate în Dacia, situată,
potrivit coordonatelor precizate de
Ptolomeu, în NE Munteniei. Până în
prezent nu a fost identificată.

ZVORIŞTEA, com. în jud. Suceava,
alcătuită din 8 sate, situată în partea de
NE a Pod. Dragomirnei, pe dr. văii
Siretului, în zona de confl. cu pârâul
Leahu; 6 146 loc. (1 ian. 2011): 3 072 de
sex masc. şi 3 074 fem. Nod rutier. În
arealul com. Z. au fost descoperite
vestigiile unei aşezări geto-dacice datând
din sec. 3 î.Hr. Bisericile din lemn cu
hramurile „Adormirea Maicii Domnului”
(1782, reparată în 1853), declarată
monument istoric în anul 2004, şi „Sfinţii
Voievozi” (1778, reparată în anii 1855 şi
1890), în satele Zvoriştea şi Şerbăneşti. În
satul Dealu există biserica de zid cu
hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil” (1936). Agroturism.
ZYGHET Õ Sighetu Marmaţiei.
ZYGNET Õ Sighetu Marmaţiei.
ZYKET Õ Sighetu Marmaţiei.

Silvestru C~LIM~NESCU, Aurel ZAHARIA, Mic {ndreptar Turistic, BORSEC, Editura Sport-Turism, Bucure]ti, 1981.

SURSE DE DOCUMENTARE, consultate selectiv
(lucrările mai mici şi o parte dintre ghidurile turistice nu au fost înscrise în această înşiruire)
x x x Almanah Bisericesc 1996, Editura Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, 1995.
Paul ANGHEL, Dorin IANCU, De la Oradea la Constanţa, Editura Meridiane, Bucureşti, 1968.
x x x Anuarul Statistic al României, Comisia Naţională pentru Statistică, Bucureşti (anii 1995, 1996, 1997, 2001, 2008).
Eugen ARĂDEANUL, Lucian EMANDI, Teodor BODOGAE, Mănăstirea Hodoş-Bodrog, Editura Episcopiei Aradului, Arad, 1980.
x x x Atlasul cadastrului apelor din Republica Socialistă România, vol. II, partea a 3–a, Bucureşti, 1968.
Constantin BĂLAN, Mănăstirea Căluiu, Editura Meridiane, Bucureşti, 1967.
Constantin BĂLAN, Mănăstirea Dealu, ed. a II-a, Editura Meridiane, Bucureşti, 1968.
Mihai BENŢEA, Iulian ANTONESCU, Bacău. Ghid turistic al regiunii, Editura Meridiane, Bucureşti, 1967.
Dan BERINDEI, Sebastian BONIFACIU, Bucureşti. Ghid turistic, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1978.
Elena BERLESCU, Dicţionar enciclopedic medical de balneologie, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982.
M. BLEAHU, V. DECU, Şt. NEGREA, C. PLEŞA, I. POVARĂ, I. VIEHMANN, Peşteri din România, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
1976.
Sebastian BONIFACIU, Emanuel VALERIU, Bucureşti de la A la Z, Ghid, Editura pentru Turism, Bucureşti, 1972.
x x x Breviar. Alba Iulia, 1993 (coordonatori: Ion MĂRGINEANU, Dorin Ovidiu DAN, Avram CRISTEA), Alba Iulia, 1993.
x x x Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Anul XVII, nr. 54–55, Partea I, luni 27 iulie 1981, Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă
a teritoriului Republicii Socialiste România, 1–172, republicare.
Iuliu BUTA, Bistriţa-Năsăud. Ghid turistic al judeţului, Editura pentru Turism, Bucureşti, 1976.
I. CAPROŞU, Biserica Arbure, Editura Meridiane, Bucureşti, 1967.
Andrei CARDAŞ, Dumitru IGNAT, Gheorghe SLAVIC, Botoşani. Ghid turistic al judeţului, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1983.
x x x Colectiv de autori (fiecare volum fiind coordonat de una sau mai multe personalităţi din domeniul istoriei şi arheologiei - n.n.), Istoria Românilor,
volumele I-VIII, Editura Enciclopedică, Bucureşti 2001-2003; volumele au apărut sub egida Academiei Române, Secţia de Ştiinte istorice şi
arheologice.
x x x Colecţie de Legi, Decrete, Hotărâri şi alte acte normative, 1968, 1 noiembrie- 31 decembrie, vol. VI, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970.
Paul CONSTANTIN, Dicţionar universal al arhitecţilor, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986.
Radu CONSTANTINESCU, Mircea SFÎRLEA, Monumente religioase – Biserici şi mănăstiri celebre din România, Editis, 1994.
Petre COTEŢ, Ioan POPOVICI, Gavrilă SIMION, Tulcea. Ghid turistic al judeţului, Editura pentru Turism, Bucureşti, 1975.
Radu CREŢEANU, Mănăstirea dintr-un lemn, Editura Meridiane, Bucureşti, 1966.
Vasile CUCU, Dan GHINEA, Die Städte Rumäniens, Editura Enciclopedică, Bukarest, 1992.
Vasile CUCU, Marian ŞTEFAN, România. Ghid-atlas al monumentelor istorice, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1974.
M. DAVIDESCU, Mănăstirea Cozia, Editura Meridiane, Bucureşti, 1966.
x x x Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900, Editura Academiei, Bucureşti, 1979.
x x x Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, Editura Academiei, Bucureşti, 1989.
x x x Direcţia Generală de Statistică a municipiului Bucureşti, Buletin statistic al judeţului Ilfov, mai 1997.
Marcel DRĂGOTESCU, Dumitru BÎRLĂDEANU, Monumente istorice de pe valea Bistriţei, Editura Meridiane, Bucureşti, 1970.
Vasile DRĂGUŢ, Dicţionar enciclopedic de artă medievală românească, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976.
x x x Emisiunile informative, economice, culturale, religioase etc. ale posturilor naţionale şi ale celor particulare de Radio şi Televiziune.
x x x Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României (coordonator Constantin PREDA), vol. I, A-C, 1994; vol. II, D-L, 1996, Editura Enciclopedică,
Bucureşti.
x x x Enciclopedia civilizaţiei romane (coordonator Dumitru TUDOR), Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982.
x x x Enciclopedia geografică a României (coordonator Grigore POSEA), Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982.
x x x Enciclopedia României, vol. II (coordonator Dimitrie GUSTI), Ţara Românească, Bucureşti, 1938.
Gheorghe EPURAN, Circuit în Moldova de Nord, Editura Meridiane, Bucureşti, 1968.
Gheorghe EPURAN, Sebastian BONIFACIU, Circuitul marilor trecători, Editura Meridiane, Bucureşti, 1965.
Radu FLORESCU, Hadrian DAICOVICIU, Lucian ROŞU, Dicţionar enciclopedic de artă veche a României, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
1980.
Petre GÂŞTESCU, Lacurile din România. Limnologie regională, Editura Academiei, Bucureşti, 1971.
x x x Geografia României, IV, Regiunile pericarpatice, Editura Academiei, Bucureşti, 1992.
Florian GEORGESCU, Paul CERNOVODEANU, Alexandru CEBUC, Monumente din Bucureşti, Ghid, Editura Meridiane, Bucureşti, 1966.
x x x Ghidul adreselor utile din România/Romania useful Addresses, Editura Cronos S.R.L., Bucureşti, 1992.
Dan GHINEA, Romania. Resorts and Spas, Editura Enciclopedică, Bucharest, 1993.
Eliza GHINEA, Dan GHINEA, Localităţile din România, Dicţionar, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2000.
C. C. GIURESCU, Târguri sau oraşe şi cetăţi moldovene din secolul al X-lea până la mijlocul secolului al XVI-lea, ed. a II-a, Editura Enciclopedică, Bucureşti,
1997.
Constantin C. GIURESCU, Dinu C. GIURESCU, Istoria românilor, vol. 1, 1974 şi vol. 2, 1976, Editura Ştiinţifică, Bucureşti.
Dinu C. GIURESCU, Horia C. MATEI, Nicolae C. NICOLESCU, Marcel D. POPA, Gheorghe RĂDULESCU, Alexandru STĂNCIULESCU, Istoria
României în date (coordonator Dinu C. GIURESCU), Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003
Emil GIURGEA, Vrancea. Ghid turistic al judeţului, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1977.
Eugen GLÜCK, Alexandru ROZ, Mihail TOACSEN, Arad. Ghid turistic al judeţului, Editura pentru Turism, Bucureşti, 1974.
Titus HAŞDEU, Cetatea Bran, ed. a II-a, Editura Meridiane, Bucureşti, 1971.
Dorin IANCU, Plaiuri dâmboviţene, Editura Meridiane, Bucureşti, 1969.

Surse de documentare 1119

Mihai IANCU, Leagăne şi vaduri carpatice, Editura Albatros, Bucureşti, 1975.
M. IANCU, S. STĂNESCU, Valea Argeşului, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970.
x x x Indicator alfabetic al localităţilor din Republica Populară Română, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1956.
Grigore IONESCU, Bucureşti. Ghid istoric şi artistic, Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II”, Bucureşti, 1938.
I. IONESCU-DUNĂREANU, Mihail CRISTESCU, Prin Oltenia subcarpatică, Editura Meridiane, Bucureşti, 1969.
I. IONESCU-DUNĂREANU, Mihail CRISTESCU, Gabriel PARASCHIVESCU, Gheorghe IONESCU-BĂICOI, Litoralul românesc al Mării Negre, Editura
Meridiane, Bucureşti, 1967.
Ion IORDAN, Petre GÂŞTESCU, D. I. OANCEA, Indicatorul localităţilor din România, Editura Academiei, Bucureşti, 1974.
x x x Judeţele patriei (Alba–Vrancea), colecţie editată de Editura Academiei, Bucureşti, 1970–1978.
x x x Judeţele patriei (monografia fiecărui judeţ, inclusiv municipiul Bucureşti), colecţie editată de Editura Sport-Turism, Bucureşti 1979–1985.
x x x Judeţele şi oraşele României în cifre şi fapte, vol. I, Judeţele României, Departamentul pentru Administraţia publică locală, Bucureşti, 1994.
x x x Judeţele şi oraşele României în cifre şi fapte, vol. I/A şi vol. II/B – Oraşele României, Departamentul pentru Administraţia publică locală, Bucureşti,
1995.
George Ioan LAHOVARI, general C. I. BRĂTIANU, Grigore G. TOCILESCU, Marele Dicţionar Geografic al României, vol. I-IV, Stab. Grafic J.V. Socec
7, Bucureşti, 1898–1902.
Horia C. MATEI, Florin CONSTANTINIU, Marcel D. POPA, Nicolae C. NICOLESCU, Gheorghe RĂDULESCU, Istoria României în date, Editura
Enciclopedică, Bucureşti, 1971.
x x x Mănăstiri ortodoxe (din România - n.n.), Descoperă locurile sfinte, apariţie săptămânală despre mănăstirile ortodoxe din întreaga lume, Editura
De Agostini Hellas SRL, Atena.
x x x Mersul trenurilor, 28 mai 1995–1 iun. 1996, Societatea Naţională a Căilor Ferate Române, Bucureşti, 1995.
x x x Mic Dicţionar Enciclopedic, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită (coordonator Alexandru STĂNCIULESCU), Editura Enciclopedică, Editura Univers
Enciclopedic, Bucureşti, 2008.
Ion MICLEA, Ioan NEAMŢU, Huşi, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1985.
P. E. MICLESCU, Monumentele de pe Dealul Patriarhiei, Editura Meridiane, Bucureşti, 1967.
Vintilă MIHĂILESCU, Dealurile şi câmpiile României, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1966.
Gheorghe MOHAN, Mihai IELENICZ, Maria PĂTROESCU, Rezervaţii şi monumente ale naturii din Muntenia, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1986.
Cristian MOISESCU, Târgovişte. Monumente istorice şi de artă, Editura Meridiane, Bucureşti, 1979.
Lavinia MUNTEANU, Constantin STOICESCU, Ludovic GRIGORE, Ghidul staţiunilor balneoclimaterice din România, Editura Sport-Turism, Bucureşti,
1978.
x x x Munţii noştri, colecţie editată de Editura pentru Turism, Bucureşti, 1976–1990.
Maria Ana MUSICESCU, Mănăstirea Suceviţa, Editura Meridiane, Bucureşti, 1965.
Corina NICOLESCU, Mănăstirea Moldoviţa, Editura Meridiane, Bucureşti, 1965.
Alexandru OBREJA, Dicţionar geografic al judeţului Iaşi, Editura Junimea, Iaşi, 1979.
Eugen PANIGHIANŢ, Delta Dunării, Editura pentru Turism, Bucureşti, 1972.
Pompiliu POGHIRC, Satul şi Colinele Tutovei, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1972.
Silviu POP, Ştefan PRINCZ, Braşov. Ghid turistic al judeţului, Editura pentru Turism, Bucureşti, 1974.
Marcel D. POPA, Horia C. MATEI, Mică enciclopedie de istorie universală, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1983.
Dem. POPESCU, Cu trenul în vacanţă, Bucureşti, 1966.
x x x Populaţia pe municipii, oraşe, comune şi sexe la 1 ianuarie 2011, Institutul Naţional pentru statistică, Bucureşti, 2011.
George POTRA, Din Bucureştii de altădată, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981.
„Realitatea evreiască”, Publicaţie a Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, Anul XLI, nr. 25–26, 1–30 aprilie 1996; nr. 27, 1–15 mai 1996.
x x x Satu Mare. Ghid cultural, 2008, Imprimeria de Vest R.A. Oradea.
Ioan SCURTU, Adolf MINUŢ, Valea Bistriţei, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1978.
Gheorghe SÎRBU, Silviu POP, Covasna. Ghid turistic al judeţului, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1977.
Georgeta STOICA, Paul PETRESCU, Dicţionar de artă populară, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1997.
Nicolae STOIESCU, Repertoriul bibliografic al localităţilor şi monumentelor din Moldova, Direcţia Patrimoniului Cultural Naţional, Biblioteca monumentelor
istorice din România, Bucureşti, 1974.
Nicolae STOICESCU, Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din România, I, Ţara Românească (Muntenia, Oltenia şi Dobrogea), 2 vol., Mitropolia
Olteniei, 1970.
Coriolan SUCIU, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, 2 vol., Editura Academiei, Bucureşti, 1967.
Aristide ŞTEFĂNESCU, Ghidul muzeelor, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1984.
Răzvan THEODORESCU, Mănăstirea Bistriţa, Editura Meridiane, Bucureşti, 1966.
Theodor N. TRÂPCEA, Timiş. Ghid turistic al judeţului, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1975.
Victor TUFESCU, România. Natură-Om-Economie, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1974.
Victor TUFESCU, Subcarpaţii şi depresiunile marginale ale Transilvaniei, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1966.
Vasile ŢIROIU, Dinu KIVU, Călătorind prin Vrancea, Editura Meridiane, Bucureşti, 1968.
I. ŢUGUI, N. CHESĂRAICU, Drumuri prin Ţara Moţilor, Editura pentru Turism, Bucureşti, 1973.
I. ŢUGUI, I. DELEANU, Valea Arieşului, Editura Meridiane, Bucureşti, 1965.
I. UJVÁRI, Geografia apelor României, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1972.
Cezar VASILIU, Sfinţii neamului românesc, Editura Fundaţiei române din Montréal, ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, 2008.
Mihai VLASIE, Drumuri spre mănăstiri. Ghid al aşezămintelor monahale ortodoxe din România, ed. a III-a, Editura Buna Vestire, Bacău, 1997.

DATE DESPRE AUTOR
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